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VI. DISCUSSION

saMenVattInG

Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of phMRI een goede techniek is om 
monoamine (dys)functie in mensen vast te stellen, waarbij de nadruk ligt op het dAerge 
systeem. Om dit te doel te bereiken, hebben wij verschillende beeldvormende studies 
uitgevoerd, zowel in gezonde proefpersonen als in een groep die op recreatieve basis 
psychotrope drugs gebruikt. In het verleden hebben SPECT en MRI studies laten zien dat 
het recreatieve gebruik van MdMA vermoedelijk leidt tot schade van het 5-HT systeem (de 
Win et al., 2004; de Win et al., 2008b; Reneman et al., 2000; Reneman et al., 2001; Reneman 
et al., 2002). Er zijn vergelijkbare aanwijzingen voor schade van het dAerge systeem in 
gebruikers van dAMPH, bovendien laten preclinische studies in ratten ook dAerge schade 
zien, zelfs na klinische doseringen van dAMPH (Reneman et al., 2002; Ricaurte et al., 2005). 
Op basis hiervan hebben wij gezonde individuen vergeleken met gebruikers van drugs om 
op deze wijze te bepalen of ASL-phMRI een goede techniek is om de veranderingen in 
neurotransmitter-functie die verwacht worden in deze specifieke groep in beeld te brengen. 

Allereerst hebben we onderzocht of de i.v. toediening van dAMPH zou leiden tot 
een significante hemodynamische reactie in gezonde proefpersonen (hoofdstuk 2). Onze 
hypothese luidde dat deze respons gerelateerd is aan dAerge functie, gezien het feit dat 
dAMPH zorgt voor een aanzienlijke toename in de intrasynaptische dA concentratie (Kahlig 
et al., 2005; Kuczenski et al., 1995; Laruelle et al., 1995). Hiernaast voorspelden wij dat 
de omvang van de respons gerelateerd zou zijn aan de d2/3 receptor binding, gezien het 
feit dat de verandering in d2/3 receptor binding na dAMPH toediening correleert met de 
subjectieve ervaringen na toediening (Abi-dargham et al., 2003). Na toediening van dAMPH 
observeerden we een grote daling in CBF in het gehele brein. Aangezien de microvasculatuur 
van het brein ook een significante hoeveelheid D2 receptoren bevat, hebben wij een correctie 
toegepast om de vasculaire effecten weg te filteren. Op het moment is er nog geen algemeen 
geaccepteerde manier om een correctie toe te passen op ASL-gebaseerde phMRI (Khalili-
Mahani et al., 2012). Wij hebben ervoor gekozen om een vasculaire correctie toe te passen 
door een interne referentie regio aan te houden, de occipitale cortex (welke relatief weinig 
dA bevat), zoals ook gebruikelijk is in PET/SPECT beeldvorming (Booij et al., 1997a; Lidow et 
al., 1991). Na correctie was een relatieve toename van CBF te zien in een aantal belangrijke 
dAerge gebieden, zoals het putamen (beiderzijds), de ACC en het cerebellum. Echter, op één 
component uit een ICA analyse na vonden we geen correlaties tussen gecorrigeerde CBF 
veranderingen en d2/3 receptor binding, of tussen CBF en gedragsmaten. deze studie laat 
zien dat phMRI met een i.v. dAMPH toediening een hemodynamische reactie veroorzaakt die 
meest waarschijnlijk te wijten is aan een toename van dAerge signalering. 

Er wordt voortgebouwd op deze resultaten in hoofdstuk 3, waarin we BOLd 
resting state date presenteren, ook gebruik makend van een i.v. dAMPH toediening. 
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Hierbij gebruiken we verschillende data analyse technieken om onze hypothese verder te 
onderbouwen, namelijk dat phMRI in staat is om veranderingen in monaminerge functie 
te detecteren. Na analyse van de BOLd data met independent component analysis (ICA) 
observeerden we een positieve hemodynamische reactie na dAMPH toediening. Vervolgens, 
gebruik makend van een seed-based analyse methode, repliceerden we een patroon van 
functionele connectiviteit van het striatum zoals eerder gerapporteerd door diMartino 
en collega’s, om vervolgens te laten zien dat dAMPH dit patroon significant verandert (Di 
Martino et al., 2008). Hiernaast hebben we ook laten zien dat twee bekende connectiviteits 
netwerken (één van de frontoparietale netwerken en het fronto-executieve netwerk) ook 
beïnvloed worden door dAMPH. deze resultaten samen leveren verder bewijs dat dAMPH 
de dAerige signalering beïnvloedt en dat dit geobserveerd kan worden met verschillende 
relatief weinig invasieve phMRI technieken.

 Om het dAerge systeem te kunnen onderzoeken op een volledig niet-invasieve 
manier (zonder venapunctie), hebben we ook een serie experimenten uitgevoerd met de 
orale toediening van een algemeen verkrijgbaar dAT-blokkerend psychotroop medicijn: 
MPH (hoofdstuk 4). Om veranderingen in het dA systeem te kunnen detecteren, vergeleken 
we gezonde proefpersonen met een groep die op recreatieve basis dAMPH gebruikt. 
Preklinische en klinische studies lieten aanwijzingen zien dat dAMPH gebruikers vermoedelijk 
lagere hoeveelheden dAT beschikbaar hebben dan gezonde controles (Reneman et al., 2002; 
Ricaurte et al., 2005). Helaas is het niet gelukt om deze bevindingen te repliceren middels 
FP-CIT SPECT onderzoek. Alhoewel dAMPH gebruikers gemiddeld lagere bindingsratio’s 
hadden dan gezonde controles was dit niet significant, waarschijnlijk als gevolg van de relatief 
kleine groepsgrootte. Echter, ASL-gebaseerde phMRI met een orale MPH challenge liet wel 
een significant verschil zien tussen controles en dAMPH gebruikers (hoofdstuk 4). Gezonde 
controles lieten na toediening van dAMPH een significante daling in CBF zien in belangrijke 

dAerge gebieden, zoals striatum, thalamus en de hippocampus, zoals ook eerder beschreven 
(Volkow 1997). In dAMPH gebruikers was deze reactie in grote mate afwezig, waarbij slechts 
een kleine afname van CBF te zien was in de orbitofrontale PFC en de hippocampus. We 
hebben deze resultaten geduid als zijnde het gevolg van de herhaalde blootstelling aan 
dAMPH, waardoor neurotoxische schade van het dAerge system is ontstaan, alhoewel 
alternatieve hypothesen gebaseerd op theorieën rondom drugsverslaving en sensitisatie 
mechanismen ook besproken worden.  

de resultaten worden verder onderbouwd door een tweede serie experimenten 
(hoofdstuk 5, 6 en 7), waarbij gebruik werd gemaakt van fMRI. In de studie beschreven 
in hoofdstuk 6 werden alle gezonde proefpersonen beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4 
geïncludeerd. deze proefpersonen voerden een dA gerelateerde taak uit gericht op de 
executieve functies, de Go/NoGo taak. deze taak werd verricht zowel voor als na toediening 
van respectievelijk orale MPH of i.v. dAMPH. Interessant genoeg zorgde orale MPH voor een 
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afname van taakactivatie in het frontostriatale systeem, terwijl i.v. dAMPH toediening zorgde 
voor een toename van taakactivatie in de sensorimotor cortex. de uitleg voor dit schijnbaar 
tegenstrijdige resultaat moet gezocht worden in het type medicatie dat werd toegediend. 
MPH blokkeert slechts de dAT waardoor een relatief langzame toename van dA in de 
synaps ontstaat, terwijl dAMPH zowel de dAT blokkeert als zorgt voor een actieve uitstoot 
van dA, wat resulteert in een snelle stijging van dA. 

Bij het tweede experiment werden gezonde controles wederom vergeleken 
met recreatieve gebruikers van dAMPH (hoofdstuk 6). de gebruikte taak kijkt naar de 
anticipatie van beloning, wat vooral het ventrale striatum activeert waarbij dA een grote 
rol speelt (Knutson et al., 2001). Voor toediening van MPH lieten gebruikers van dAMPH 
minder activiteit van het ventrale striatum zien in vergelijking met gezonde controles. Na 
toediening van MPH lieten gezonde controles, net als bij de Go/NoGo taak, een afname 
zien van activiteit in het striatum, terwijl dAMPH gebruikers nauwelijks verschil lieten zien. 
Kijkend naar de ruwe data zou men zelfs verwachten dat bij herhalen van deze studie in 
grotere groepen er een normalisatie zou kunnen optreden in de groep dAMPH gebruikers, 
doordat activatie van het dorsale striatum zich verplaatst naar het ventrale striatum. dit 
wordt verder onderbouwd door een vergelijkbaar resultaat in de derde taak, de emotionele 
gezichten taak (hoofdstuk 7). Wederom lieten dAMPH gebruikers lagere activiteit zien in de 
amygdala in vergelijking met gezonde controles, en normaliseerde deze activiteit (significant) 
na toediening van MPH. dit resultaat suggereert ook dat MPH ook indirect invloed uitoefent 
op de hersenactiviteit, gezien het feit dat de emotionele gezichtentaak vooral 5-HTerge 
gebieden activeert, in plaats van dAerge gebieden (Hariri et al., 2002). 

We hebben vergelijkbaar maar minder uitgebreid werk verricht om het gebruik 
van phMRI voor de beoordeling van het functioneren van het 5-HT systeem verder in kaart 
te brengen. Hiervoor hebben we wederom een groep gezonde proefpersonen vergeleken 

met een groep met een afwijkende 5-HT systeem (hoofdstuk 8). dit werk borduurt voort 
op eerdere bevindingen in recreatief gebruikers van MdMA, een stof die bewezen het 5-HT 
systeem aantast (de Win et al., 2004; Reneman et al., 2002). We hebben dit vroegere werk 
gerepliceerd met het gevalideerde SERT ligand β-CIT, waarbij we hebben aangetoond dat 
het 5-HT systeem in de occipitale cortex van onze groep MdMA gebruikers inderdaad 
aangedaan was. Vervolgens hebben we de toepasbaarheid van phMRI voor het aantonen 
van deze dysfunctie onderzocht met behulp van de toediening van een i.v. SSRI en een 
vergelijkbare ASL-sequentie als beschreven in de eerdere hoofdstukken. MdMA gebruikers 
reageerden significant afwijkend op deze toediening in vergelijking met gezonde controles, 
vooral in de thalamus en de occipitale cortex, wat suggereert dat phMRI wellicht nog 
sensitiever is dan SPECT in het aantonen van 5-HT dysfunctie. deze suggestie kan niet 
verder worden hardgemaakt doordat onze gezonde controles geen reactie lieten zien op 
de toediening, terwijl dit eerder wel beschreven is (del-Ben et al., 2005; McKie et al., 2005). 
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Echter dit kan verklaard worden doordat de gebruikte acquisitie methode minder sensitief 
is gebleken dan de methode gebruikt in de studies met de dAMPH gebruikers (Gevers et 
al., 2011). Een toegevoegde bevinding in de groep MdMA gebruikers was dat deze groep 
kleinere hippocampale volumina had in vergelijking met gezonde controles (hoofdstuk 9), 
alhoewel deze bevinding moet worden gerepliceerd in grotere groepen. 

de voorgenoemde studies samen lijken het bewijs te vormen dat ASL-gebaseerde 
phMRI in staat is om het verschil te detecteren tussen monoamine systemen in gezonde 
controles en groepen personen van wie het monoamine systeem aangetast is door het 
gebruik van drugs. dit leidt tot de conclusie dat deze techniek toegepast kan worden in 
andere groepen waarvan het monoaminesysteem dysfunctioneert, zowel door ziekte (b.v. 
AHdH of de ziekte van Parkinson) als door het gebruik van psychotrope medicatie. de 
bevindingen van dit proefschrift hebben de weg vereffend voor de studies die beschreven 
worden in hoofdstuk 10 en die op dit moment uitgevoerd worden. We hebben twee 
gerandomiseerde, gecontroleerde trials ontworpen die erop gericht zijn om de effecten van 
psychotrope medicatie op het ontwikkelende brein te onderzoeken. Kinderen en volwassenen 
met AdHd en Mdd worden gerecruteerd om de leeftijdsafhankelijke effecten van MPH 
en SSRI behandeling op het ontwikkelende brein te onderzoeken. deze onderzoeksvraag 
is gebaseerd op de hypothese dat de behandeling met psychotrope medicatie tijdens de 
hersenontwikkeling kan leiden tot een afwijkende uitgroei van de monoaminesystemen. dit 
resulteert in blijvende gevolgen van behandeling, terwijl de verwachting is dat het ontwikkelde 
brein slechts tijdelijke effecten van behandeling zal ervaren. deze studie wordt gecombineerd 
met een cross-sectioneel cohort uit een medische recepturen database, waarbij volwassenen 
gekeken wordt of lange-termijn effecten van het voorschrijven van psychotrope medicatie 
op de kinderleeftijd zichtbaar zijn. dit resulteert in een schat aan kennis, zodat zowel 
zorgprofessionals als ouders in staat zullen zijn om een meer geïnformeerde beslissing te 

nemen omtrent de behandeling van kinderen die lijden aan de voorgenoemde stoornissen. 
Concluderend hebben we laten zien dat zowel recreatieve gebruikers van dAMPH 

als die van MdMA observeerbare verschillen hebben in het monaminerge fucntioneren 
in vergelijking met gezonde controles.  Het feit dat deze verschillen werden gevonden 
met verschillende beeldvormende technieken en gedragsmaten laat zien dat phMRI een 
belangrijke toevoeging is aan ons arsenaal van technieken, zeker gezien de weinig invasieve 
methodiek. dit geeft een duidelijke basis voor het verdere gebruik van ASL-gebaseerde en 
fMRI-gebaseerde phMRI in de beoordeling van dysfunctionerende monoaminesystemen, 
zowel in patiënten die lijden aan neuropscyhiatrische aandoeningen als in patiëntengroepen 
die behandeld worden voor deze en andere aandoeningen. 


