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Nederlandse samenvatting en conclusies
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Samenvatting 
Het oorspronkelijke doel van dit proefschrift was om de kennis te vergroten over de mogelijke  

biologische factoren, het psychopathologische mechanisme (inbegrepen de werking van de 

HPA-as, one-carbon en vetzuur metabolisme), en de gen-omgevingsinteracties voor het beloop 

van recidiverende depressie (Recurrent Major Depressive Disorder MDD-R). Het bestuderen van 

MDD-R is belangrijk, omdat er aanwijzingen zijn dat deze een meer biologisch en genetisch 

vastgesteld MDD-subtype vertegenwoordigt, welke gerelateerd zou zijn aan terugval en de kans 

op cardiovasculaire aandoeningen (CVD). Dit is de reden waarom wij verwachtten dat deze 

patiënten het sterkst zouden afwijken van gezonde controlepersonen in de (patho) psychologis-

che  en genetische mechanismen en het hebben van meer uitgesproken veranderingen in hun 

beloop van MDD.

Twee leidende hypotheses geven verklaringen voor het onderliggende (kwetsbaarheids-) 

mechanisme voor de verhoogde kans op recidivering: (I) de ‘vulnerability-accumulation’ of  

‘scarring’ hypothese en (II) de premorbide ‘vulnerablility’ hypothese. Ons doel was om specifieke 

premorbide factoren te onderzoeken (zoals genetica en traumatische ervaring in de jeugd) die 

aanwezig zijn voordat de eerste episode van MDD optreedt, als ook de biologische factoren 

die een premorbide rol kunnen spelen en/of factoren die wijzen op vulnerability-accumulation 

(‘scarring’). Deze biologische variabelen zijn verzameld in verschillende stadia van het beloop 

van MDD-R, zoals in de herstellende fase, subsyndromale fase en in de acute depressieve 

episode.

Studies in deze dissertatie zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens die verzameld zijn bij 

deelnemers aan de DELTA studie: een goed gedefinieerde populatie met een hoog risico voor 

terugval en recidivering, omdat het exclusief herstelde patiënten betreft met tenminste twee 

voorafgaande depressieve episodes.
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Onderzoeksvragen
Deze dissertatie bestaat uit deelstudies die de volgende vragen die betrekking hebben op  

pathofysiologische mechanismen bij het beloop van MDD-R, willen beantwoorden:

 1  Wat is de relatie tussen terugkerende depressie, overgewicht en obesitas bij patiënten 

met MDD-R en wordt deze relatie gemodificeerd door het gebruik van antidepressieve 

(AD) medicatie?

 2a  Op welke wijze verschilt de werking van de HPA-as bij patiënten met MDD-R en gezonde 

controlepersonen? 

 2b  Heeft dit een blijvend karakter (“trait”) of wordt dit beïnvloed door de depressieve  

episode (“state”), danwel stress of vorige episodes, en is dit geassocieerd met terugval? 

 2c Kan deze relatie gemoduleerd worden door cognitieve therapie?

 3 Voorspellen HPA-as metingen de tijd tot terugval bij MDD-R patiënten?

 4a  Verschillen niveaus van meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) en de n-6/ n-3 ratio 

tussen patiënten met MDD-R en niet depressieve controlepersonen? 

 4b  Zijn deze mogelijke veranderingen “state” afhankelijk, of geven ze de huidige depressieve 

“trait” weer (t.w. zijn ze onafhankelijk van de huidige depressieve episode)?

 5  Wat is de relatie van het Ala54Thr vetzuur proteïne-2 (Fatty Acid Binding Protein (FABP2)) 

polymorfisme in MDD-R en zijn vetzuur concentraties gerelateerd aan CVD- risico  

(bepaald als de risicofactor taille-omtrek)?

 6  Wat is de invloed van het MTHFR polymorfisme en de relatie ervan met de 1-Carbon-

cycle (1-C-cycle) componenten bij patiënten met MDD-R, vergeleken met controle- 

personen en worden deze beïnvloed door de depressieve “state” en/of het gebruik van 

AD?

 7  Wat is de relatie tussen MDD-R patiënten die een T-allel in the MTHFR gen dragen met 

tijd tot terugval en is dit gerelateerd aan blootstelling aan traumatische ervaringen in de 

kindertijd (TCE)?

 8  Wat is de associatie tussen niet verklaarde medische fysieke symptomen (Medically 

Unexplained Medically Symptoms (MUPS)) en tijd tot terugval in depressie en wat is 

de associatie tussen MUPS en het vetzuurmetabolisme en MUPS en het serotonine  

transportergen?

Tijdslijn figuur DELTA met assessments

Studie momenten Origineel onderzoek      Einde van 
 gestart     follow-up

metingen cortisol cortisol cortisol/MUPS MUPS Antropometische data
     FA/1-C/DNA
  

tijdspunten  T0 T1 T2 T3 T4 T5

maanden van   0 3 12 18 24 66
follow-up
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Samenvatting van de resultaten van de studies
Obesitas

In hoofdstuk 2 (onderzoeksvraag 1) lieten we zien dat overgewicht en obesitas meer voorkwam 

bij patiënten met MDD-R dan bij de referentie groep. Dit was enkel statistisch significant bij 

vrouwen (74% van de proefpersonen). MDD-R patiënten die AD gebruiken (voornamelijk SSRIs) 

hadden beduidend meer obesitas dan degenen die ADs tijdelijk of helemaal niet gebruikten. 

Vergeleken bij SSRIs had het gebruik van andere type ADs (t.w. tricyclisch ADs) geen impact op 

de antropometrische metingen. Echter, we hebben een kleine associatie gevonden tussen de AD 

equivalentdosering en de omtrek van de taille en de ratio van taille tot heup. 

Deze studie is gedaan bij MDD-R patiënten (n=134) en is vergeleken met de algemene bevolking 

(project MORGEN), wat betreft BMI en de omtrek van de taille. 

Een beter begrip van de relatie tussen obesitas en depressie en de nuttige en ongunstige  

effecten van psychotropics op eetlust, eetgewoonte, gewicht en metabolisme, zou het voorkomen 

en behandelen van zowel obesitas als depressie kunnen verbeteren. Dit steunt de ontwikkeling 

van op de persoon geijkte interventies voor MDD-R, inclusief effectieve non-farmaceutische 

preventieve behandelingen en extra fysieke activiteiten welke - als toegevoegd voordeel -  

bescherming zou kunnen bieden tegen gewichtstoename teweeggebracht door AD.

HPA-as

In hoofdstuk 3 (onderzoeksvraag 2), beschrijven we dat patiënten met MDD-R een hogere  

concentratie cortisol hadden dan gender en leeftijd gematchte controlepersonen. Dit veranderde 

niet gedurende nieuwe MDD-episodes die optraden gedurende de follow up (3 maanden en  

2 jaar). HPA-as activiteit was niet gerelateerd aan dagelijkse beslommeringen of life-events in 

de kinderjaren. Interessant was dat de concentraties cortisol lager waren bij patiënten die meer 

eerdere episodes hadden, maar niet geassocieerd waren met terugval(len) gedurende de tijd 

dat wij de patiënten prospectief volgden. Uiteindelijk bleek dat random toegewezen cognitieve 

therapie bij de start van het onderzoek cortisol daling over de dag versterkte gedurende de 

2-jaar follow-up

Deze resultaten geven aan dat herstellende MDD-R patiënten aanhoudend verhoogde cortisol 

concentraties hebben, ongeacht stress. In combinatie met de bevindingen dat concentratie van 

cortisol bij patiënten niet verandert gedurende nieuwe MDD-episodes (en dus niet wijzen op 

‘epiphenomenal’ of stemmingseffecten), ondersteunen onze resultaten de conclusie dat hyper-

cortisolemie voldoet aan het criterium voor een endofenotype van MDD-R.
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Ook richten we ons in dit hoofdstuk (onderzoeksvraag 3) op de observatie, dat gemiddeld lagere 

ochtendwaarden van cortisol een kortere tijd tot terugval over 5.5 jaar voorspelden binnen deze 

groep na correctie van residuele symptomen. Residuele symptomen en trauma uit de kindertijd 

waren confounders van de associatie tussen cortisol en terugval. Lagere cortisol niveaus werden 

geassocieerd met traumatische ervaring tijdens de jeugd (42,3% van patiënten met lager  

cortisol had een dergelijke ervaring versus 19.2% bij patiënten met hoger cortisol).

Deze studie ondersteunt de voorspellende rol voor terugval over 5.5 jaar van een gedys- 

reguleerde HPA-as (t.w. lagere ochtend cortisol niveaus) bij patiënten met recidiverende  

depressie. Jeugdtrauma werd geassocieerd met het hebben van lage cortisol niveaus. Dit zou 

op termijn consequenties kunnen hebben om met (psychologische) stress om te gaan vergezeld 

van deze HPA-as veranderingen.

Vetzuur metabolisme

Hoofdstuk 4.1 (onderzoeksvraag 4.a) beschrijft eerst een exploratieve studie waarin we random 

patiënten hebben geselecteerd uit het DELTA cohort.

Homocysteine (tHcy) niveaus werden gemeten samen met verzadigde vetzuren (FAs), enkel-

voudige onverzadigde vetzuren (MUFAs) en meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFAs) en  

omega (N)-3, omega-6 en omega-9 series in plasma en erytrocyten. Vergeleken met labora- 

torium referentiewaarden liet onze studie lagere waarden zien in erytrocyten van C22: n-3,  

C22: 6 n-3, C24: 1 n-9 en C20: 3 n-9 en in plasma een daling in C24: 1 n-9 en C20: 3 n-9.  

Deze verschillen waren alleen statistisch significant voor het totaal van n-6 vetzuren en tHcy. 

Het feit dat de meeste patiënten in ons sample klinisch hersteld waren, suggereert dat de FA 

veranderingen een biologische “trait” marker zouden kunnen representeren voor MDD-R.

In hoofdstuk 4.2 (onderzoeksvraag 4. a) en b) bevestigden wij de uitkomsten van hoofdstuk 4.1, 

waarbij we de resultaten van een case-control studie bij van137 patiënten met MDD-R en 65 

niet-depressieve controlepersonen hebben gebruikt. Deze studie bevestigde de resultaten van 

onze pilot studie. De meest opvallende ontdekking is dat in zowel plasma als in erythrocyten van 

patiënten met MDD-R de concentraties van de meeste van de SFAs en MUFAs, en additoneel 

erytrocyt PUFAs, allen met een reeks lengte van 20 carbon (C) atomen,  beduidend lager waren 

dan in de controles.  Het tegenovergestelde was het geval bij de concentraties van de meeste 

kortere reeks leden (18C) van de SFAs en MUFAs. Deze waren beduidend hoger bij MDD-R, 

patiënten. De geschatte activiteit van verschillende elongases in het plasma van patiënten waren 
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beduidend gewijzigd, terwijl de delta-9 niet verzadigde activiteit voor C14:0 en C18:0 beduidend 

hoger was.  

De vetzuurstatus van patiënten met MDD-R verschilden niet alleen met betrekking tot omega-3 

en omega-6 PUFAs, maar ook in andere vetzuren. De geobserveerde veranderingen zouden toe 

te schrijven kunnen zijn aan verschillen in dieet, veranderingen in de synthese van de enzym-

werking, of een hoger niveau van chronisch (oxidatieve) stress.  Echter, deze wijzigingen kunnen 

ook het resultaat zijn van adaptieve strategieën door bescherming te bieden aan verhoogde 

oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen. 

In hoofdstuk 4.3 (onderzoeksvraag 5) onderzochten wij of het Thr54-polymorfisme in het FABP2-

gen (I) meer prevalent was bij MDD-R patiënten dan in gender en leeftijd gerelateerde controle-

personen, (II) geassocieerd was met geconstateerde veranderingen in het vetzuurmetabolisme, 

en (III) geassocieerd was met de CVD risicofactor, namelijk de omtrek van de taille. De distributie 

van het FABP2-genotype verschilde niet tussen de 137 MDD-patiënten en 73 controlepersonen. 

Echter, patiënten met het Ala54Thr-polymorfisme hadden een hogere concentratie van voor-

namelijk het eicosadienoic vetzuur en andere 20-carbon FAs, en werd gerelateerd met een 

smallere taille omtrek. Bovendien, FABP2-genotype effecten op de taille omtrek bij patiënten 

bleek gemedieerd te worden door het effect op C20:2 n-6, en dit verschilde van controles. 

Hoewel de distributie van Ala54Thr-polymorfisme niet geassocieerd was met MDD-R,  

geven onze resultaten een indicatie dat FABP2 een rol zou kunnen spelen in de verklaring van  

geobserveerde vetzuur-wijzigingen. Bij patiënten met het Ala54Thr-polymorfisme zijn mogelijk 

potentiele adaptieve conversies van verhoogd biobeschikbare dieet precursoren, van eicosa-

dienoic zuur in plaats van arachideolie zuur, gerelateerd aan een smalle taille omtrek. 

Een Carbon metabolisme

In hoofdstuk 5 (onderzoeksvraag 6) hebben we de genetische variatie van de enzymen  

van het 1-carbon (1-C)-metabolisme in combinatie met de belangrijkste 1-C-componenten  

(folaat, homocysteine, vitamine B
6
 en B

12
), bestudeerd, met daarbij de potentiele effecten van  

antidepressieve medicatie en de depressieve staat om meer inzicht te krijgen in de mogelijke  

associatie tussen het MTHFR-polymorfisme en MDD-R. Wij vergeleken het  MTHFR C677T- 

polymorfisme samen met de hoofd 1-C-componenten bij patiënten met klinisch vastgestelde  

MDD-R (n=137) met leeftijd en gender gematchte gezonde controles (n=37). Ondanks onze  

specifieke patiëntenpopulatie met recidiverende depressie, konden we geen duidelijke  
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associatie vinden met de 1-C-cycle, met uitzondering van een hoger homocysteine en lager  

vitamin B
6
 gehalte gedurende een depressieve episode. Dit suggereert dat 1-C-cycle  

wijzigingen in MDD-R afhankelijk zijn van de depressieve staat, waarschijnlijk veroorzaakt door 

een hoger niveau van acute (psychologische) stress. Het verlagen van stress zou een doel van de 

behandeling kunnen zijn om cardiovasculair risico te verminderen in deze populatie. 

In hoofdstuk 5 (onderzoeksvraag 7) hebben we laten zien dat de relatie tussen de C677T MTHFR 

variant en de terugkeer van depressie gedurende een follow up van 5.5-jaar, gewijzigd werd 

door eerdere blootstelling aan traumatische ervaringen gedurende de kindertijd (TCEs) in een 

klinisch sample van 124 patiënten met MDD-R. Deze constatering werd gesteund door het 

feit dat bij een onafhankelijke replicatie sample van 665 gezonde individuen uit de algemene  

bevolking, de relatie tussen de C677T MTHFR variant en zelf gerapporteerde depressieve 

symptomen gewijzigd waren door TCEs. Samenvattend: T-allel dragers die blootgesteld zijn aan 

kindertrauma, zouden een hoger risico hebben op depressieve symptomen of recidivering van 

MDD. 

Medische niet verklaarde fysieke symptomen

In hoofdstuk 6 (onderzoeksvraag 8) tonen we aan dat niet verklaarde medische fysieke  

symptomen (MUPS) een risico factor vormen voor terugval van recidiverende depressie  

gedurende 3.5 jaren. De relatie tussen MUPS en terugkeer van depressie kon niet verklaard 

worden door een associatie tussen aanhoudend hoge MUPS en omega (ω)-3 en −6 vetzuur 

(FA)-status en/of door het functionele polymorfisme in de promotor regio van het serotonine 

transporter gen (5-HTTLPR). Wij concluderen dat herkenning en vermindering  van MUPS binnen 

dit subsample van patiënten in een vroeg stadium een (depressieve) terugval kan voorkomen.


