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Schizofrenie is een ernstige psychiatrische stoornis diewordt gekenmerkt
door een verscheidenheid aan klinische symptomen zoals hallucinaties,
wanen, stoornissen in cognitie, emoties en gedrag en een achteruitgang
van het algemene functioneren in het alledaagse leven. De genetische
aandoening 22q11 deletie syndroom (22q11DS) kenmerkt zich eveneens
door psychotische stoornissen, cognitieve problemen, gedragsproblemen
en verminderd functioneren in een subgroep van de patiënten. Mensen
met 22q11DShebben een verhoogd risico om schizofrenie te ontwikkelen
op volwassen leeftijd, en drager zijn van deze mutatie is een van de hoog-
ste risicofactoren voor het ontstaan van schizofrenie. Dit maakt 22q11DS
een uniek model om de neurobiologie en etiologie van schizofrenie te
onderzoeken.

Resultaten van studies van in-vivo beeldvorming van de hersenen be-
vestigen eerdere bevindingen over de aanwezigheid van hersenafwijkin-
gen bij schizofrenie. De afwijkingen in de hersenstructuur en verande-
ringen in de hersenfunctie zijn gerelateerd aan psychosen en cognitieve
stoornissen bij schizofrenie en 22q11DS.Het doel van dit proefschrift was
om de kennis van de onderliggende neuropathologie van schizofrenie te
vergroten. We hebben gebruik gemaakt van verschillende MRI metho-
den om aspecten van de hersenen structuur en de functie die kunnen
worden gerelateerd aan het ontstaan van schizofrenie te onderzoeken.
We hebben gefocust op drie groepen: patiënten met 22q11DS (met en
zonder schizofrenie), patiënten met schizofrenie en gezonde individuen.
Omdat zowel veranderingen in witte stof structuur, aberrante glutama-
terge en dopaminerge neurotransmissie zijn betrokken bij schizofrenie,
hebben we geprobeerd vragen te beantwoorden zoals: “Hebben mensen
met 22q11DS die schizofrenie hebben speci eke witte stof afwijkingen
ten opzichte van 22q11DS zonder schizofrenie, patiënten met schizofre-
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nie en gezonde controles?” “Treedt glutamaat dysfunctie op in 22q11DS
met schizofrenie?” “Wat zijn de effecten van dopamine depletie op de
beloning circuits in de hersenen van gezonde individuen en van patiënten
met schizofrenie?”

Hoofdstuk 1 bevat de algemene introductie en beschrijft de struc-
tuur van dit proefschrift. In hoofdstuk 2 beschrijven we de resultaten
van de eerste studie die witte stof integriteit bepaalt bij volwassenen met
22q11DS met en zonder schizofrenie in vergelijking met patiënten met
schizofrenie en gezonde controles. In lijnmet eerdere studies bij kinderen
en adolescenten, hebbenwe gevonden dat volwassenenmet 22q11DS een
gereduceerd witte stof volume in posteriore en temporale gebieden van
de hersenen. Verder heeft de 22q11DS groep in vergelijking met gezonde
controles verminderd fractionele anisotropie, hetgeen wijst op een ge-
stoorde integriteit van de witte stof in frontale gebieden van de cortex.
Bovendien gingen in de 22q11DS groep de ernst van de positieve en nega-
tieve symptomen gepaardmet een verminderde fractionele anisotropie in
gebieden die aangedaan zijn bij schizofreniemet name de frontale cortex,
het cingulate, de insula en de lobi temporales. Hoewel we geen signi -
cante verschillen in witte stof zagen in 22q11DS patiënten met schizofre-
nie, in vergelijking met 22q11DS zonder schizofrenie, vonden we lagere
fractionele anisotropie in inferieure frontale gebieden in 22q11DS met
schizofrenie ten opzichte van gezonde personen. Deze bevinding stemde
overeen met fractionele anisotropie resultaten van patiënten met schizo-
frenie versus gezonde controles. Samenvattend kunnen we concluderen
dat verminderd witte stof volume in de posterieure hersenen inherent
is aan 22q11DS en onafhankelijk van schizofrenie. De ontwikkeling van
schizofrenie bij 22q11DS hangt vermoedelijk samen met stoornissen van
de inferieure frontale en temporale witte stof banen.

In hoofdstuk 3 hadden werd de hypothese getoetst of glutamaat af-
wijkingen aanwezig konden zijn in patiënten 22q11DS met schizofre-
nie; glutamaat dysfunctie zou immers gedeeltelijk ten grondslag liggen
aan de psychopathologie van schizofrenie. Bovendien, zijn mensen met
22q11DS kwetsbaar voor genetische haplo-insufficiëntie van PRODH -
een gen dat codeert voor een enzym dat betrokken is bij het omzetten van
proline in glutamaat.Met behulp van 1H-MRS vonden we een verhoogde
concentratie van glutamaat en Glx (gecombineerd glutamaat en gluta-
mine) in de hippocampale regio van 22q11DS met schizofrenie, in ver-
gelijking met 22q11DS zonder schizofrenie en gezonde controles. Deze
bevinding suggereert dat afwijkingen in het glutamaat systeem mogelijk
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deels psychotische symptomen in 22q11DS patiënten met schizofrenie
kunnen verklaren. Verhoogde hippocampaal glutamaat zou ook met de
cognitieve stoornissen in 22q11DS met schizofrenie kunnen samenhan-
gen; de hippocampus is immers cruciaal is voor de leer- en geheugenfunc-
tie. Naast glutamaat bleek ookmyo-inositol, een andere neurometaboliet,
verhoogd te zijn in 22q11DS met schizofrenie vergeleken met 22q11DS
zonder schizofrenie. Veranderingen in demyo-inositol spiegels weerspie-
gelenmogelijk afwijkingen in de intracellulaire mechanismen voor signa-
lering en neuronale ontwikkeling. Hoge concentraties van myo-inositol
zijn eerder gevonden in mensen met verminderde cognitieve vaardighe-
den, zoals in de ziekte van Alzheimer en in mensen met het syndroom
van Down. We speculeren dat verstoord hippocampaal neurometabolis-
me een rol in de psychopathologie en de ontwikkeling van schizofrenie
bij 22q11DS heeft. In deze studie vonden we geen aanwijzingen voor
veranderingen in het metabolisme in de prefrontale cortex. Wel vonden
we in de prefrontale cortex, in tegenstelling tot in de hippocampus, een
signi cant verband tussen de dosering van de medicatie en metabolieten
concentratie in 22q11DS patiënten met schizofrenie. Onze conclusie was
dat veranderd glutamaat en myo-inositol metabolisme een gedeelte van
de psychotische symptomen en cognitieve stoornissen geassocieerd met
22q11DS kunnen verklaren.

In hoofdstuk 4 beschreven we in een review van farmacologischeMRI
studies naar het effect van atypische antipsychotica op prefrontale en
striatale hersenactiviteit bij schizofrenie. De meeste studies vonden na
behandeling met atypische antipsychotica een verhoogde prefrontale ac-
tiviteit en verbetering van striatale functioneren. Deze bevindingen zou-
den de herziene dopamine hypothese van schizofrenie kunnen onder-
steunen door van hypo-activiteit van de prefrontale cortex aan te tonen.
Na behandeling met atypische antipsychotica verbeterde de prefrontale
en subcorticale functie als gevolg van de genormaliseerde dopaminerge
activiteit.

In hoofdstuk 5 beschreven we de resultaten van een farmacologische
fMRI studie met α-methylparatyrosine (AMPT), die de effecten van do-
pamine depletie op beloning-gerelateerde hersenactiviteit in de gezonde
menselijke hersenen onderzocht. We vonden verhoogde hersenactiviteit
in het striatum en in de gyrus cingulatus tijdens anticipatie op nanci-
ële beloning in de placebo conditie. De vergelijking placebo vs. AMPT
lieten een verhoogde activiteit in de cingulate gyrus zien in anticipatie
van beloning en in de mediale frontale gyrus in anticipatie van nancieël
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verlies. Na dopamine depletie vonden we geen signi cante hersenactivi-
teit in de dopamine-gerelateerde gebieden die werden geactiveerd in de
placebo conditie. Betrokkenheid van de insula en de frontale en pariëtale
cortex werd gevonden tijdens anticipatie van beloning ten opzichte van
anticipatie van verlies in de AMPT conditie. Dit kan wijzen op een com-
penserende rol van deze hersengebieden tijdens verminderd dopamine
transmissie. Verminderde dopaminerge transmissie na dopamine deple-
tie werd verder aangetoond door de metingen van prolactine en perifere
dopamine markers. Kortom, onze bevindingen ondersteunen de hypo-
these dat dopamine in de frontale en striatale gebieden een belangrijke
rol speelt bij het anticiperen van nanciële beloning bij gezonde mensen.

In hoofdstuk 6 onderzochtenwe de effecten van dopamine depletie bij
patiënten met schizofrenie en hoe dit kan interfereren met striatale func-
tie en activering van de hersenen beloningssysteem in vergelijking met
gezonde controles. Farmacologischemanipulatie met AMPT dempte alle
hersenactiviteit tijdens de anticipatie van nanciële beloning en verlies
bij schizofrenie patiënten. In placebo vs. AMPT was de hersenactiviteit
bij schizofrenie patiënten voornamelijk geconcentreerd in de frontale ge-
bieden en de insulaire cortex. Dit suggereert een verstoorde dopaminer-
ge balans en verstoorde activiteit in het striato-corticale circuit in onze
groep van medicatie gebruikende patiënten met schizofrenie. Schizofre-
nie patiënten vs. gezonde controles hadden minder hersenenactivatie in
de gyrus temporalis superior en het posterieure cingulaa in de placebo
conditie and anticipatie van beloning. In de placebo conditie tijdens anti-
cipatie van verlies, hadden de patiënten minder activiteit in het ventrale
striatum, en in de frontale cortex en cingulate cortex. Dit is in tegenspraak
met eerdere studies naar beloning; die lieten genormaliseerde striatale
activatie in schizofrenie patiënten behandeldmet antipsychotischemedi-
catie. Onze resultaten lieten dus zien dat dopaminerge neurotransmissie
in subcorticale hersenengebieden mogelijk niet genormaliseerd werden
door medicatie. Na dopamine depletie in combinatie met anticipatie op
beloning, hadden de patiënten verminderde activatie in de gyrus frontalis
medialis en inferior, en in het ventrale striatum vergelekenmet controles.
In de AMPT conditie bij anticipatie op verlies vertoonden patiënten met
schizofrenie minder activatie dan de controlegroep in het ventrale stria-
tum en in de frontale cortex, de insula en het cingulaat. Deze resultaten
geven gevoeligheid van het dopaminerge striato-corticale beloningscir-
cuit voor dopamine depletie bij patiënten met schizofrenie aan. Hoewel
patiënten lage scores hadden op de drie subschalen van de PANSS, waar-
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uit blijkt dat antipsychotische medicatie waarschijnlijk de symptomen
hebben gestabiliseerd, konden we de normalisering van effecten in her-
senactiviteit niet ontdekken. Samenvattend geeft dit onderzoek inzicht in
de verstoring van frontale en striatale dopamine-gerelateerde belonings-
systeem in schizofrenie.

Conclusies

Het doel van de studies beschreven in dit proefschrift was het vergroten
van kennis over de aspecten van de hersenstructuur en hersenfuncties
van cruciaal belang voor het ontstaan van schizofrenie. De belangrijkste
conclusies zijn:

1. De bevindingen van verminderde fractionele anisotropie van
de inferieure frontale witte stof in 22q11DS patiënten met
schizofrenie vs. zijn vergelijkbaar met de bevindingen van ver-
minderde fractionele anisotropie in patiënten met schizofre-
nie vs. gezonde controles.

2. Een verminderde witte stof volume in posterieure hersenen-
gebieden is inherent aan 22q11DS en is onafhankelijk van
schizofrenie. De ontwikkeling van schizofrenie bij 22q11DS
gaat waarschijnlijk gepaardmet verstoringen van de inferieure
frontale en temporale witte stof vezelbanen.

3. In de gehele 22q11DS groep gaan positieve en negatieve symp-
tomen gepaardmet verminderde fractionele anisotropie in ge-
bieden die eerder betrokken zijn bij schizofrenie; vooral fron-
tale en temporale gebieden, het cingulaat en de insula.

4. Mensen met 22q11DS met schizofrenie hebben verhoogde
glutamaat en myo-inositol concentraties in de hippocampus.
Veranderd glutamaat en myo-inositol kunnen ten grondslag
liggen aan psychotische symptomen en cognitieve stoornissen
in 22q11DS met schizofrenie.

5. Dopaminerge neurotransmissie is betrokken bij anticipatie
van nanciële beloning bij gezonde controles. Dopamine de-
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pletie veroorzaakt bij AMPT verminderdt de totale hersenac-
tiviteit tijdens anticipatie op beloning en verlies.

6. Verminderde dopaminerge neurotransmissie en hersenactivi-
teit na dopamine depletie worden indirect ondersteund door
metingen van prolactine en perifere dopaminemarkers die do-
pamine daling lieten zien tijdens AMPT conditie.

7. Farmacologische manipulatie met AMPT verminderdt de to-
tale hersenactiviteit bij patiënten met schizofrenie tijdens an-
ticipatie van nanciële beloning en verlies.

8. Hersenactiviteit in de placebo vs. AMPT conditie bij schizo-
frenie patiënten is vooral geconcentreerd in de frontale ge-
bieden en de insulaire cortex tijdens anticipatie van beloning.
Dit suggereert dopamine evenwichtsverstoring en verstoorde
activiteit in het cortico-striatale circuit.

9. Na dopamine depletie en anticipatie van beloning, hebben de
patiënten vs. controles verminderde activatie in inferior en
middel frontaal gyrus en in het ventrale striatum. In antici-
patie van verlies, vertoonden schizofrenie patiënten minder
activatie in het ventrale striatum, frontale, insular en cingulate
cortex.




