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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Schizofrenie is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door een karakteristieke 

verstoring van het denken en voelen, en gepaard gaat met wanen en hallucinaties en een 

verlies van emoties. Sinds de jaren ’50 is antipsychotische medicatie beschikbaar. De eerste 

generatie anti-psychotica (de zogenaamde typische anti-psychotica) was zeer effectief in het 

verminderen van de positieve symptomen (de wanen en hallucinaties), maar had ook 

duidelijke extra-pyramidale bijwerkingen zoals tardieve dyskinesie door een effect op de 

dopamine-2 (D2) receptoren. In de ’90 jaren kwam de tweede generatie anti-psychotica op 

de markt, de zogenaamde atypische anti-psychotica, en deze worden nog steeds veel 

voorgeschreven. Deze nieuwe generatie anti-psychotica vermindert niet alleen de positieve, 

maar ook de negatieve symptomen en heeft daarnaast minder extra-pyramidale 

bijwerkingen. Ook deze nieuwe medicijnen hebben echter een duidelijke keerzijde, namelijk 

ongewenste metabole effecten zoals gewichtstoename en een ongunstig 

glucosemetabolisme, met als gevolg een toegenomen risico op obesitas en type 2 diabetes. 

Olanzapine is een van deze atypische anti-psychotica waarvan de bijsluiter een toegenomen 

risico voor verschillende factoren van het metabool syndroom vermeldt, zoals 

hyperglycaemie, hyperlipidaemie, en gewichtstoename. Het mechanisme achter deze 

metabole bijwerkingen heeft de aandacht getrokken van vele onderzoeksgroepen over de 

hele wereld en is ook het belangrijkste onderwerp van dit proefschrift. Het brein en meer 

specifiek de hypothalamus spelen een centrale rol bij de regulatie van het 

energiemetabolisme. Het belangrijkste doelwitorgaan voor anti-psychotica zoals olanzapine 

is het centraal zenuwstelsel. Dit bracht ons tot de volgende hypothese: de metabole 

bijwerkingen van olanzapine worden verklaard door een (ongewenste) werking van 

olanzapine in de hypothalamus. Dit proefschrift beschrijft onze zoektocht naar bewijs om 

deze hypothese te kunnen bevestigen dan wel ontkrachten. 

 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de metabole bijwerkingen van olanzapine, de beperkte 

beschikbare kennis over het mogelijke werkingsmechanisme, en van de huidige inzichten in 

de hypothalame mechanismen betrokken bij de regulatie van het glucosemetabolisme. 

Gezamenlijk geeft deze informatie de noodzakelijke achtergrondkennis voor de in dit 

proefschrift te testen hypothese. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste serie van experimenten gericht op het onderzoeken van de 

metabole effecten van een perifere danwel een centrale toediening van olanzapine in ons 

diermodel. In hoofdstuk 2.1 vergeleken we de effecten van een acute perifere versus een 
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acute centrale toediening van olanzapine op het glucosemetabolisme van de manlijke rat. 

We vonden dat de directe metabole effecten van een perifere toediening van olanzapine in 

hoge mate vergelijkbaar waren met de metabole bijwerkingen bekend uit klinische studies, 

namelijk hyperglycaemie en insulineresistentie. Het feit dat centrale toediening van 

olanzapine echter geen van deze metabole veranderingen veroorzaakte, wijst er op dat de 

oorsprong van de metabole bijwerkingen voornamelijk gebaseerd is op een perifeer 

mechanisme. Deze resultaten sluiten echter niet uit dat als gevolg van deze primaire effecten 

in de periferie een afferent signaal naar het centraal zenuwstelsel gaat en dat op deze wijze 

wel degelijk ook centrale mechanismen betrokken kunnen zijn bij de metabole bijwerkingen 

van olanzapine. In hoofdstuk 2.2 beschrijven we de problemen die we tegenkwamen bij het 

zoeken naar de beste manier om olanzapine toe te dienen in ons ratmodel. De korte 

halfwaardetijd van olanzapine in ratten (2½ uur versus 21-54 uur in mensen), de moeilijke 

oplosbaarheid en de lage stabiliteit in een oplossing bleken namelijk een obstakel te zijn bij 

het ontwerpen van de experimenten. Daarbij bleek ook dat de centrale toediening van 

olanzapine (vooral met de hogere concentraties) resulteert in lekkage naar de systemische 

circulatie, hetgeen conclusies over de oorsprong van de metabole effecten van olanzapine 

moeilijk maakt. In hoofdstuk 2.3 hebben we de metabole effecten na chronische toediening 

van olanzapine onderzocht. In deze studie combineerden we metingen van energie-inname, 

energieverbruik en glucosemetabolisme en bepaalden we de olanzapineconcentraties in 

plasma van manlijke ratten die chronisch met olanzapine werden behandeld. De 

hyperglycaemie veroorzaakt door een acute behandeling met olanzapine werd voor een 

gedeelte verklaard door een verhoogde endogene glucoseproductie. Opmerkelijk was dat dit 

acute effect van olanzapine verdwenen was in dieren die 5 weken chronisch met olanzapine 

waren behandeld. Chronisch met olanzapine behandelde ratten vertoonden echter wel een 

toename in hun vetpercentage en verhoogde plasma leptine spiegels. Deze veranderingen 

gingen gepaard met een veranderd substraatverbuik, maar niet met een toename van de 

energie-inname of een afname van het energieverbruik. Ook veroorzaakte de chronische 

behandeling met olanzapine een lagere lichaamstemperatuur tijdens de donkerperiode. 

 

In hoofdstuk 3 hebben we ons gericht op de mogelijke rol van het brein en meer specifiek de 

hypothalamus in de veranderingen in het energiemetabolisme veroorzaakt door olanzapine. 

Het eerste deel (3.1) van dit hoofdstuk is een beschrijving van de orexine en melanine-

concentrerend hormoon (MCH) bevattende neurotransmitter systemen. Eerdere studies 

hebben laten zien dat perifere injecties van olanzapine resulteren in een sterke activatie van 

neuronen in de laterale hypothalamus, een hersengebied dat sterk betrokken is bij 
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waakzaamheid en eetgedrag. Orexine- en MCH-bevattende neuronen zijn rijkelijk aanwezig 

in de laterale hypothalamus en zijn betrokken bij eetgedrag. In hoofdstuk 3.2 hebben we de 

mogelijke betrokkenheid van het orexine systeem bij de metabole effecten van olanzapine 

onderzocht door het toedienen van een orexine-antagonist, SB-408124,  

intracerebroventriculair (ICV), gelijktijdig met de perifere toediening van olanzapine. De ICV 

toediening van SB-408124 resulteerde in een verminderde olanzapine-geïnduceerde stijging 

van de endogene glucoseproductie, hetgeen er op wijst dat het orexine systeem inderdaad 

betrokken is bij de metabole effecten van olanzapine. In hoofdstuk 3.3 hebben de mogelijke 

betrokkenheid van het MCH systeem bij de metabole effecten van olanzapine onderzocht. 

Dit omdat genetische studies hadden laten zien dat het allel rs7973796 van het preproMCH 

gen, dat codeert voor het MCH neuropeptide, geassocieerd is met een grotere body mass 

index (BMI) in schizofrene patienten die met olanzapine worden behandeld. Om de 

betrokkenheid van het MCH systeem te onderzoeken hebben we MCH-knock out (KO) ratten 

en wildtype (WT) ratten een acute infusie van olanzapine in de maag gegeven. De 

toediening van olanzapine veroorzaakte hyperglycaemie, een verhoogde endogene 

glucoseproductie en verhoogde plasma corticosteron spiegels in zowel de KO als WT dieren. 

In tegenstelling tot de WT dieren vertoonden de KO dieren echter geen verhoging van de 

plasma insuline piegels na de toediening van olanzapine. Wij concluderen dan ook dat de 

olanzapine-geïnduceerde plasma insuline stijging in de WT dieren het gevolg is van 

mechanisme waarin ook MCH betrokken is, waarschijnlijk in de pancreas. 

 

In hoofdstuk 4 concluderen we dat de resultaten van dit proefschrift het idee ondersteunen 

dat een deel van de metabole bijwerkingen van olanzapine gemedieerd worden middels het 

hypothalame orexine systeem. Het preciese mechanisme echter waarlangs olanzapine de 

activiteit van de orexine neuronen beïnvloedt is nog niet duidelijk. Olanzapine zou een direct 

effect op de orexine neuronen kunnen hebben, maar zou hun activiteit ook kunnen 

beïnvloeden via de neuronen in de nucleus arcuatus of via projecties vanuit de hersenstam. 


