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Par tt  V I Summar y and conc lus io n 

Samenvattin g g 
Bevindingenn in proefdieren suggeren dat the populaire 
partydrugg Ecstasy (3,4-methyleendioxymethamfetami-
ne,, MDMA) serotonine (5-HT) hersencellen kan bescha-
digenn in recreationale gebruikers van deze drug. 
MDMA-geïnduceerdee neurotoxiciteit in proefdieren kan 
all kan optreden bij doseringen die ongeveer overeenko-
menn met de dosis die recreationeel wordt gebruikt. De 
schadelijkee effecten van MDMA lijken zich te beperken 
tott 5-HT neuronen. Indien MDMA schadelijk blijkt voor 
5-HTT neuronen in de mens, heeft dit belangrijke gevol-
genn voor de geestelijke gezondheid en het psychisch 
functionerenn van personen die deze drug gebruiken, 
aangezienn onherstelbare schade aan 5-HT neuronen 
kann leiden tot vroege of late neuropsychiatrische stoor-
nissen.. Zo lijkt een verstoord functioneren van het 5-HT 
systeemm een rol te spelen bij het ontstaan van psychia-
trischee ziekten als depressie, angstaanvallen en paniek-
stoornissen.. Er is echter nog weinig bekend over de 
schadelijkee effecten van M DMA op het menselijk brein 
enn mogelijke functionele gevolgen daarvan. De recente 
ontwikkelingg van brain imaging technieken als single 
photonn emission computed tomography (SPECT) and 
magneticc resonance (MR) imaging kunnen een belang-
rijkee bijdrage leveren in ons begrip van MDMA's korte-
alss ook lange-termijn effecten in het menselijk brein. 
Doell van dit proefschrift was de potentiële neurotoxic-
teitt van MDMA in het menselijk brein te onderzoeken 
mett behulp van verschillende neuroimaging technieken. 

DeelDeel I: Introductie 
Inn deel I van dit proefschrift zijn een algemene inleiding 
enn de doelstelling van dit proefschrift gegeven. 

DeelDeel II: Biologische markers van neuronen verlies 
Inn deel II is onderzochtt of het gebruik van MDMA geas-
socieerdd is met neuronen verlies, tn hoofdstukken 2 en 3 
zijnn de effecten van MDMA gebruik op het serotonerge 
systeemm bediscussieerd en in hoofdstuk 4 M DMA's 
effectenn op niet-specifieke neuronen, terwijl in hoofd-
stukk 5 is ingegaan op het dopaminerge systeem. 

Inn hoofdstukke n 2.1-2.3 's besproken welk radioli-
gandd het meest geschikt is om verlies van 5-HT neuro-
nenn te bestuderen met behulpvan SPECT, middels het 
labellenn van 5-HT transporters. [I23l]p-CIT lijkt het meest 
geschiktee radioligand onder de op dit moment bekende 
p-CITT analogen, om 5-HT transporters te visualiseren. 
Vervolgenss werd onderzocht of [,2!I]P-CIT MDMA-geïn-
duceerdd verlies van 5-HT transporters kan detecteren 
werdd met behulp van ex vivo [!JÏI](3-CIT binding studies 
inn de rat, en in een aap in met behulp van [>23l]f3-CIT-

SPECT.. Geconcludeerd werd dat ['^Ijp-CIT SPECT 
betrouwbaarr veranderingen kan detecteren in 5-HT 
transporterr dichtheden ten gevolge van MDMA-geïn-
duceerdee schade in de hypothalamus/midbrain regio 
enn mogelijk ook in andere 5-HT rijke hersengebieden. 

Naa het gebruik van [,23|]p-CIT SPECT te hebben 
gevalideerdd voor de detectie van MDMA geïnduceerde 
5-HTT neurotoxicteit, werden de effecten van matig en 
regelmatigg MDMA gebruik op de densiteit van [i23l]b-
CITT gelabelde 5-HT transporters onderzocht in de mens. 
Dee resultaten zijn beschreven in hoofdstu k 3.1. 
Eveneenss werden mogelijke geslachtsverschillen in de 
effectenn van MDMA op [123|]p-CIT gelabelde 5-HT trans-
porterss en de effecten van lange termijn onthouding van 
MM DMA gebruik, geanalyseerd, In vrouwen maar niet in 
mannen,, werden significante reducties in 5-HT trans-
porterss geobserveerd, suggestief voor verlies van 5-HT 
neuronen.. MDMA geïnduceerde neurotoxische veran-
deringenn lijken herstelbaar in de meeste, maar niet in 
allee hersengebieden van vrouwelijke MDMA gebruikers. 
Tenslottee werd een trend geobserveerd dat matig 
MDMAA gebruik bij vrouwen is geassocieerd met een 
afnamee van 5-HT transporters in de parieto-occipitale 
enn occipitale cortex, hersengebieden welke bijzonder 
gevoeligg lijken voor MDMA's effecten. Verschillen in 5-
HTT transporter dichtheid tussen mannelijke en vrouwe-
lijkee proefpersonen zijn beschreven in hoofdstuk 3.2. De 
5-HTT transporter dichtheid in de midbrain en dopamine 
(DA)) transporter dichtheid in het striatum bleken signi-
ficantt hoger bij vrouwen dan bij mannen. Deze bevin-
dingg benadrukt het belang rekening te houden met 
geslachtt in onderzoeken die het serotonerge en dopa-
minergee systeem bestuderen. Bovendien zou deze 
bevindingg gedeeltelijk de geslachtsverschillen in de 
neurotoxischee effecten van MDMA kunnen verklaren, 
zoalss die eerder zijn beschreven in hoofdstuk 3.1. 

Inn hoofdstu k 4 zijn de effecten van MDMA op een 
anderee biologische marker van neuronen verlies, de 
neurometaboliett N-acetylaspartate (NAA), bestudeerd 
inn mannelijke proefpersonen met behulp van proton 
MRR Spectroscopie (nHMRS). Vergeleken met controles, 
warenn de ratios van NAA/ creatine (Cr) en NAA/Cho 
(choline)) significant lager in de frontale cortex van man-
nelijkee MDMA gebruikers, wat correleerde met de mate 
vann MDMA expositie. 

Inn hoofdstu k 5.1 zijn de effecten van ecstasy en 
amfetaminee op DA neuronen van het menselijk brein 
bestudeerdd met behulp van [,JM]p-CIT SPECT. Striatale 
DAA transporters, een biologische marker voor de integri-
teitt van DA neuronen, waren significant lager in gecom-
bineerdee ecstasy en amfetamine gebruikers vergeleken 
mett ecstasy gebruikers. De DA transporter dichtheid in 
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ecstasyy gebruikers bleek niet verschillend van die van 
controles,, wat suggereert dat amfetamine en niet 
MM DMA, geassocieerd is met verlies van DA cellen. 

Dee potentieel neurotoxische effecten van methylf-
enidaat,, een amfetamine derivaat gebruikt in de behan-
delingg van attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD),, op DA als ook op 5-HT neuronen werd in meer 
detaill bestudeerd in hoofdstu k 5.2. DA transporters 
warenn significant verlaagd in de frontale cortex en hip-
pocampuss van ratten 5 dagen na behandeling met 
methylfenidaatt in combinatie met quipazine, een selec-
tievee 5-HT2 receptor agonist. Activering van 5-HT2 
receptorenn door quipazine versterkte de door methylf-
enidaatt geïnduceerde afgifte van dopamine. Dit leidde 
tott een reactieve down-regulatie van DA transporters. 

DeelDeel III: Potentiële functionele gevolgen van MDMA geïn-
duceerdduceerd neuronen verlies 

Inn deel 111 van dit proefschrift is onderzochtt of het 
gebruikk van MDMA is geassocieerd met een aantasting 
vann functies waarbij 5-HT een belangrijke rol speelt. 

Aangezienn 5-HT een rol speelt bij de regulatie van post-
synaptischh gelegen 5-HT2 receptoren, zijn in hoofdstu k 
66 de effecten van MDMA op de dichtheid van corticale 
5-HT22 receptoren besproken. In MDMA gebruikers 
werdd de dichtheid van 5-HT2 receptoren bestudeerd 
mett behulpvan [123|]Rgn5o SPECT. Daarnaast werden 
inn met MDMA behandelde ratten ex vivo [123|]Rgii5o 
bindingg studies verricht naast H PLC analyse van [5-HT] 
enn [5-HIAA]. In ratten bleek een afname gevolgd door 
eenn tijdsafhankelijk herstel van corticale 5-HT2A recep-
torenn sterk en positief geassocieerd met de mate van 5-
HTT depletie. In recente MDMA gebruikers waren post-
synaptischee 5-HT2A receptoren significant lager in alle 
bestudeerdee corticale gebieden, terwijl significant hoger 
inn the occipitale cortex van ex-MDMA gebruikers. De 
gecombineerdee resultaten van deze onderzoeken sug-
gererenn datdecompensatoire up-regulatievan 5-HT2A 

receptorenn in de occipitale cortex van ex-MDMA gebrui-
kerss een uiting kunnen zijn van lage 5-HT concentraties 
tenn gevolge van MDMA geïnduceerde neurotoxische 
laesies. . 

Hett is bekend dat 5-HT2A receptoren een rol spe-
lenn bij de regulatie van de microvasculatuur in het brein. 
Inn hoofdstu k 7.1 zijn 5-HT2A receptoren in MDMA 
gebruikerss bestudeerd met behulpvan [123|]Rgi 150 
SPECTT en het cerebraal bloed volume (rCBV) met 
behulpp van perfusie MRt. In de globus pallidus en occi-
pitalee schors was een lage corticale densiteit van 5-HT2A 

receptorenn significant geassocieerd met lage rCBV waar-
denn (duidend op vaatvernauwing) en een hoge corticale 

densiteitt van 5-HT2A receptoren met hoge rCBV waar-
denn {duidend op vaatverwijding). Deze observaties sug-
gererenn dat er een verband bestaat tussen het serotoni-
nee systeem en een veranderde regulatie van het 
microvasculatuurr in MDMA gebruikers. 

Inn hoofdstu k 7.2. is met behulp van perfusie en dif-
fusiee MR imaging aangetoond dat het gebruik van 
MM DMA in het verleden niet alleen is geassocieerd met 
eenn verhoging van rCBV waarden in de globus paltidus 
vann MDMA gebruikers (zoals beschreven in hoofdstuk 
7.1)) maar ook met een toename van het diffusie vermo-
genn van water (uitgedrukt in een ADC waarde) van de 
globuss pallidus, mogelijk als uiting van door MDMA 
geïnduceerdd verlies van (5-HT) axonen. 

Inn hoofdstuk 8 zijn effecten van matigen regelma-
tigg MDMA gebruik op het cognitief functioneren onder-
zocht,, gebruik makend van neuropsychologische testen. 
Bovendienn zijn de effecten van lange-termijn onthou-
dingg van MDMA op het cognitief functioneren bestu-
deerd.. Aangezien in het algemeen wordt aangenomen 
datt 5-HT transporters een belangrijke rol zouden spelen 
bijj het cognitief functioneren, werd het effect van een 
polymorfismee in de 5-HT transporter promoter gene 
regionn (5-HTTLPRR) op het cognitief functioneren 
bestudeerd.. !n overeenstemming met eerdere studies 
werdenn geheugen problemen alleen gevonden in regel-
matige,, maar niet matige MDMA gebruikers, terwijl de 
prestatiee van de regelmatige gebruikers relatief intact 
bleeff bij testen van reactie tijden en testen voor aan-
dachtenn uitvoerende functies. Vergelijkbare resultaten 
werdenn verkregen met proefpersonen die langer dan 1 
jaarr geleden gestopt waren met het gebruik van MDMA. 
Err werden geen aanwijzingen gevonden dat het 
5-HTTLPRRR genotype een rol zou kunnen spelen in 
MDMAA gebruik of cognitief functioneren. 

DeelDeel IV: Verband tussen biologische markers van 
neuronenneuronen verlies en geheugen 
Inn deel IV werd nader onderzocht of de in deel III van dit 
proefschriftt beschreven functionele beschadigingen 
(geheugenn verlies) correleren met het verlies van neuro-
nalee markers. 

Inn hoofdstu k 9.1 werd een studie beschreven waarin niet 
alleenn het aantal 5-HT transporters werd bepaald, maar 
eveneenss geheugen testen werden afgenomen in recen-
tee en ex-MDMA gebruikers. In recente, maar niet in ex-
MM DMA gebruikers, was het aantal corticale 5-HT trans-
porterss significant lager dan in controles (zie ook 
hoofdstukk 3.1). Zowel recente als ex-MDMA gebruikers 
haddenn geheugen problemen (zie ook hoofdstuk 8). In 
overeenstemmingg hiermee, was de prestatie op de 
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geheugentestt niet geassocieerd met het aantal corticale 
5-HTT transporters. Deze bevindingen suggereren dat 
terwijll de neurotoxische effecten van MDMA op 5-HT 
neuronenn in de cortex reversibel lijken, de effecten van 
MDMAA op geheugen langdurig zijn. Evenzo is in hoofd -
stu kk 9.2 de relatie tussen verbaal geheugen en neurona-
lee dysfunctie in MDMA gebruikers onderzocht door het 
metenn van NAA/Cr ratios met behulp van 'H MRS {zie 
ookk hoofdstuk 4). In MDMA gebruikers was de prestatie 
opp een geheugentest sterk geassocieerd met NAA/Cr 
waardenn in de prefrontale cortex: hoe slechter de score 
opp de geheugentest hoe lager de NAA/Cr ratio en hier-
meemee samenhangend grotere neuronale dysfunctie- in de 
prefrontalee cortex van MDMA gebruikers. In hoofdstu k 
9,33 is onderzocht of veranderingen in post-synaptische 
corticalee 5-HÏ2A receptoren zoals gemeten met 
na3!]R9n500 SPECT {zie ook hoofdstuk 6) samenhangen 
mett geheugen problemen in MDMA gebruikers. 
Corticalee 5-HT2A receptor binding correleerde negatief 
mett prestatie op een geheugentest in MDMA gebrui-
kers,, maar niet in controles. Deze bevinding suggereert 
eenn verandering in 5-HT functie met samenhangende 
geheugenn problemen in MDMA gebruikers. 

DeelDeel V: Samenvattingen conclusie 
Inn hooft)stu k 10 wordt een overzicht gegeven uit de 
internationalee literatuur van studies waarbij met behulp 
vanvan neuroimaging technieken de potentiële neurotoxici-
teitvann MDMA in het menselijk brein is onderzocht. 
Verschillendee PET, SPECT en ' H MRS studies werden 
besproken,, waarbij de meeste studies bewijs aanvoeren 
datt MDMA schadelijk is voor het menselijk brein. 
Daarnaastt werden er verschillende beeldvormende tech-
niekenn besproken die de potentiële functionele gevolgen 
vann door MDMA geïnduceerde 5-HT neurotoxische lae-
siess hebben onderzocht. Tenslotte is in hoofdstuk 11 de 
samenvattingg van dit proefschrift gegeven en zijn con-
clusiess en implicaties besproken. 

Algemenee Discussie 
Uitt de resultaten van de studies die in dit proefschrift 
zijnn beschreven en de in hoofdstuk 10 geraadpleegde 
internationalee literatuur, valt te concluderen dat door 
MDMAA geïnduceerd verlies van 5-HT hersencellen 
bestudeerdd kan worden met [,ZJl]p-CIT SPECT. Met deze 
enn andere neuroimaging technieken die verlies van 
neuronenn kunnen detecteren werd bewijs aangevoerd 
datt mensen die MDMA gebruiken vatbaar zijn voor 
doorr M DMA geïnduceerde neuronale schade. Vrouwen 
blekenn gevoeliger voor MDMA's schadelijke effecten. De 
effectenn lijken dosis gerelateerd en herstelbaar in de 
meestee hersengebieden. Geen bewijs kon worden 

gevondenn dat MDMA het dopamine systeem aantast, 
ditt in tegenstelling tot amfetamine. Tevens werd gevon-
denn dat het gebruik van MDMA is geassocieerd met een 
aantall stoornissen in functies waarbij 5-HT een belang-
rijkee rol speelt. Geheugen problemen in MDMA gebrui-
kerss correleerden met enkele biologische markers van 
neuronalee schade. Echter, het is van belang te benadruk-
kenn dat de bovengenoemde conclusies mede berusten 
opp resultaten van eerdere experimentele studies in 
proefdierenn waarbij behandeling met MDMA resulteer-
dee in een afname van verscheidene 5-HT neuronale 
markers.. De huidige bevindingen in de mens kunnen 
alleenn in samenhang met deze experimentele studies in 
proefdierenn gedaan worden. De belangrijkste beperken-
dee factoren van de in dit proefschrift besproken studies 
hebbenn betrekking op: (1) deonderzoeks populatie; (2) 
dee verificatie van drugs gebruik; en (3) de gebruikte 
technieken. . 

(1)(1) Onderzoeks populatie - De meeste beperkingen 
betreffendee de onderzochte populatie zijn reeds in de 
verschillendee hoofdstukken van dit proefschrift 
genoemd.. Ze hebben vooral betrekking op preëxistente 
verschillenn tussen M DMA gebruikers en controles en 
verschillenn in vatbaarheid. Dit zijn problemen waarmee 
dee meeste onderzoeken tn de praktijk te maken hebben, 
aangezienn deze studiess retrospectief zijn en daardoor 
vatbaarr voor selectie bias en confounding {Curran et al., 
2000).. Echter, in de meeste studies die in dit proef-
schriftt zijn beschreven werden maatregelen genomen 
omm de effecten van eventuele preëxistente verschillen 
tussenn MDMA gebruikers en de controle groep te redu-
cerenn door de controle groep uit dezelfde populatie te 
rekruterenn als de MDMA gebruikers en daarnaast statis-
tischh te controleren voor mogelijke confounders. Dit is 
eenn opmerkelijk verschil met de meeste studies op dit 
gebied,, waarbij controle proefpersonen van een univer-
siteitt of uit de algemene bevolking werden geselecteerd. 
Desalnietteminn is het natuurlijk mogelijk dat de data 
doorr andere potentiële confounders worden verstoord, 
aangezienn MDMA gebruik al had plaats gevonden bij de 
startt van de studie. Zo valt niet uit te sluiten dat MDMA 
inn sommige personen toxischerzou kunnen zijn op 
grondd van bepaalde 'vatbaarheids factoren'. 
Bijvoorbeeld,, in de literatuur zijn 2 gevallen beschreven 
waarbijj een fataliteit een serum MDMA concentratie 
vann 1.26 mg/l had, terwijl een andere patiënt wiens 
serumm concentratie 7.0 mg/l was, alleen ondersteunen-
dee behandeling kreeg en overleefde (Brown et al., 1987; 
Campkinn et al., 1992). Bovendien is in dit proefschrift 
eenn studie beschreven waaruit blijkt dat vrouwen gevoe-
ligerliger zouden zijn dan mannen voor de schadelijke effec-
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tenn van M DMA. Ofschoon de etiologie van dit 
geslachtsverschill onbekend is, is het mogelijk dat zij 
onderr meer berust op hormonale invloeden aangezien 
hett is aangetoond dat gonadale hormonen, met name 
oestrogenen,, een aantal aspecten van het functioneren 
vanvan het 5-HT systeem moduleren, (McQueen et al., 
1999).. De genoemde geslachtsverschillen zouden ech-
terr ook kunnen berusten op verschillen in het aantal 5-
HTT transporters tussen mannen en vrouwen (zie ook 
hoofdstukk 3.2) en/of het gecombineerde gebruik van 
anderee middelen die de door MDMA geïnduceerde 
hyperthermicc antagoneren (zoals bijvoorbeeld alcohol) 
(Malbergett al., 1998). Andere factoren welke MDMA's 
neurotoxischh potentieel zouden kunnen modificeren 
zijnn onder andere: (a) dosis en patroon van MDMA 
gebruikk (Boot et al.T 2000); (b) leeftijd (McCann et al., 
2000);; (c) 5-HT transporter polymorfisme (Lesch et al., 
1996);; (d) preëxistente psychiatrische morbiditeit 
(Schifanoo et al., 2000); (e) omstandigheden waarin 
MDMAA gebruikt wordt (bijvoorbeeld temperatuur, 
lawaai,, drukte) (Malberg&Seidemg98); (f) metaboli-
seringvann MDMA (Ramamoorthyet al., 2001; Tucker et 
al.,, 1994). Toekomstige studies in grotere experimentele 
groepenn zijn noodzakelijk om deze vatbaarheids facto-
renn te onderzoeken, 

(2)(2) Verificatie van drugs gebruik - In de in dit proefschrift 
beschrevenn studies was het niet mogelijk om exact te 
bepalenn welke drug in welke dosering in het verleden 
wass gebruikt door de proefpersonen. Chemische analy-
see van als 'ecstasy' verkochte pillen heeft aangetoond 
datt deze MDMA kunnen bevatten in doses variërend 
vanvan 40 tot 150 mg. Ze kunnen echter ook andere drugs 
bevattenn zoals 3,4-metyleendioxyethylamfetamine 
(MDEA),, 3,4-methyleendioxyamfetamine (MDA), amfe-
tamine,, ketamine, LSD en een heel scala aan andere 
middelenn of een combinatie daarvan. In Nederland is 
hett echter redelijk goed bekend wat een pil ten tijde van 
dezee studie moet hebben bevat, vanwege het Drugs 
Informatiee en Monitoring Systeem (DIMS), een uniek 
projectt om de ecstasy markt chemisch te kunnen moni-
toren.. Over de periode 1998-2000 bevatte een ecstasy 
tablett gemiddeld 98 mg MDMA (Planije et al., 2001). In 
dee in dit proefschrift beschreven studies werd het drug 
gebruikk voorafgaand aan de studie retrospectief in kaart 
gebrachtt aan de hand van een vragenlijst. Een recent 
onderzoekk heeft de validiteit van deze vragenlijst onder-
zocht.. In 93% van de gevallen bleek het gerapporteerde 
gebruikk van MDMA in overeenstemming met de resul-
tatenn van urinetesten (Van de Wijngaart et al., 1997). 
Daarnaastt werd het drug gebruik alsook de lengte van 
dee onthoudingsperiode geverifieerd met behulp van 

urinetesten.. Cannabis kan in bloed en urine nog 2-3 
wekenn na inname gedetecteerd worden, maar MDMA 
enn andere amfetaminen alleen tot 24-48 uur. Om die 
redenn kan men met behulp van urinetesten geen ont-
houdingg van MDMA in de 2-3 weken periode voor een 
studiee bevestigen. Echter, aangezien MDMA competitie 
aangaatt met [,2M]P-CIT voor binding aan de 5-HT trans-
porter,, is het ook van belang urinetesten te verrichten 
omm verzwegen recentelijk gebruik van MDMA op het 
spoorr te komen. In toekomstige studies zou haaranaly-
see uitkomst kunnen bieden om te achterhalen welke 
drugg op welk tijdstip was genomen en om eerder 
gebruikvann MDMA te bevestigen. 

(3)(3) Gebruikte technieken - Ofschoon ['^(i-CITSPECT 
studiess kunnen worden beperkt door een aantal facto-
renn (zoals de lage opname van [,2il](3-CIT in de cortex, 
haarr hoge affiniteit voor zowel 5-HT als DA transporters, 
hett gebruik van een niet-optimaal referentie gebied 
(cerebellum)) en relatief lage resolutie), hebben verschil-
lendee studies in proefdieren en apen aangetoond dat 
dezee techniek adequaat door MDMA geïnduceerde 
afnamee in 5-HT transporters kan detecteren in verschil-
lendee 5-HT rijke hersengebieden. Aangezien geen van 
dee huidig beschikbare technieken perfect is, is des te 
belangrijkerr dat bewijzen uit verschillende hoeken wor-
denn vergaard, berustend op verschillende technieken 
diee alle in dezelfde richting wijzen. Het is om die reden 
opmerkelijkk dat de resultaten van de verschillende in dit 
proefschriftt beschreven studies (SPECT onderzoek naar 
5-HTT transporters en 5-HT2 receptoren; nH MRS bepa-
lingenn van NAA; perfusie en diffusie MR imaging en 
cognitievee onderzoeken) veranderingen in 5-HT morfo-
logiee en functie in de hersenen van MDMA gebruikers 
suggereren.. Er zullen in de toekomst zonder twijfel bete-
ree technieken komen om de door MDMA geïnduceerde 
schadee beter te kunnen bestuderen. Zo zullen selectie-
veree SPECT radioliganden ontwikkeld worden voor de 5-
HTT transporter die gevoeliger kunnen zijn in het detec-
terenn van MDMA geïnduceerde neuronale schade, zoals 
bijvoorbeeldd 5-iodo-2-[[2-2-[{dimethylamino)methyl]phe-
nyl]thio]benzyll alcohol (p23|]IDAM),dat een hoge affini-
teitt en selectiviteit voor de 5-HT transporter heeft (Acton 
ett al., 1999). Echter, op dit moment is dit ligand niet 
commercieell beschikbaar. Tot die tijd zullen toekomsti-
gee SPECT studies de sensitiviteit en specificiteit moeten 
bepalenn van [,2Jl]p-CIT SPECT om door MDMA geïndu-
ceerdee neuronale schade te kunnen detecteren. 
Daarnaastt is het mogelijk dat andere technieken als ] H 
MRS,, perfusie en diffusie MR imaging, een belangrijke 
roll komen te spelen in de toekomst, nadat deze technie-
kenn zijn gevalideerd in met MDMA behandelde proef-
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dieren.. Het gecombineerde gebruik van deze verschil-
lendee technieken zal nieuwe inzichten verschaffen in het 
neurotoxischh effect van MDMA in het menselijk brein. 
Bijvoorbeeld,, co-registratie van SPECTmet MRI scans 
zall het probleem van de lage spatiele resolutie kunnen 
oplossen,, door fusie van functionele met anatomische 
informatie.. Ofschoon in de meeste studies in dit proef-
schriftt een region-of-interest (ROI) analyse werd 
gebruikt,, is het mogelijk dat een automatische voxel-
gerelateerdee analyse krachtiger maar consistent is met 
eenn ROI analyse en daardoor waardevol kan blijken in 
hett detecteren van kleine verschillen tussen MDMA 
gebruikerss en controles. 

Discrepantiess werden geconstateerd tussen de 
verschillendee gebruikte neuroimaging technieken met 
betrekkingg tot het hersengebied dat aangedaan leek 
doorr MDMA. Bijvoorbeeld, met pI jp-CIT SPECT ble-
kenn 5-HT transporter afgenomen in alle hersengebie-
den,, behalve de thalamus, van vrouwelijke MDMA 
gebruikers.. Echter, m e ^ H MRS werd alleen een afname 
inn NAA gezien in de frontale- maar niet de occipitale-
grijzee stof van MDMA gebruikers.f^ijRgnso SPECT 
toondee veranderingen in 5-HT2 receptoren alleen aan in 
dee occipitale schors maar niet in andere corticale gebie-
den.. Ten slotte toonden perfusie en diffusie M R imaging 
eenn verandering in rCBVen ADC waarde vooral aan in 
dee globus pallidus. Indien elke techniek eenzelfde biolo-
gischee marker zou meten dan is het te verwachten dat 
elkee techniek door MDMA geïnduceerde neuronale 
schadee of verlies van functie in dezelfde mate en in alle 
5-HTT rijke gebieden zou aantonen. Dit is echter niet het 
gevall aangezien elke techniek een ander aspect van aan 
MDMAA geïnduceerde neuronale schade meet. 
Daarnaastt heeft elke techniek een bepaalde specifieke 
sensitiviteitt om door MDMA geïnduceerde schade te 
meten.. Om die reden is het van belang dat toekomstige 
studiess erop gericht zijn deze neuroimaging technieken 
naderr te valideren in dierexperimentele studies. 
Daarnaastt zullen meer studies verricht moeten worden 
waarinn neuroanatomische en functionele data aan neu-
ropsychologischee en psychiatrische data gerelateerd 
kunnenn worden om zodoende gelokaliseerde schade in 
dee hersenen in verband te kunnen brengen met cogni-
tieve/klinischee problemen. 

Implicaties s 
Dee bevindingen van de in dit proefschrift beschreven 
studiess betekenen een (gedeeltelijke) bevestiging van de 
hypothesenn en roepen daarmee belangrijke vragen op 
tenn aanzien van de veiligheid van gebruik van M DMA 
doorr mensen. Alvorens over te kunnen gaan tot volksge-
zondheidsmaatregelenn en een wijziging van de voorlich-

tingsboodd schap ten aanzien van MDMAzullen enkele 
vanvan de resultaten van deze studie in vervolgonderzoek 
moetenn worden {herbevestigd, met name die welke 
betrekkingg hebben op geslachtsverschillen en (on)her-
stelbaarheidd van MDMA's neurotoxische effecten. De 
onderzoeksresultatenn geven antwoord op belangrijke 
vragen.. Daarnaast zijn enkele andere vragen met betrek-
kingg tot de causaliteit, beloop en klinische relevantie van 
dee bevindingen onbeantwoord gebleven. Aangezien alle 
studiess retrospectief van aard waren, zijn de resultaten 
mogelijkk beïnvloed door selectie bias en confounding 
doorr factoren die de kans verhogen om MDMA te gaan 
gebruiken.. Daarom kan op dit moment niet met zeker-
heidd gesteld worden dat mensen die MDMA gebruiken 
kanss lopen op door MDMA geïnduceerde schade. 

Hett is duidelijk dat alleen een experimentele studie 
dezee problemen kan overkomen en bewijzen dat recre-
ationeell gebruik van MDMA neurotoxisch is voorde 
mens.. Echter, gezien de huidige stand van zaken lijkt 
eenn dergelijke studie ethisch niet verantwoord, gezien 
dee potentiële schadelijkheid van de drug. Een mogelijke 
oplossingg voor dit probleem is om longitudinale studies 
tee verrichten in groepen met een verhoogd risico om 
MDMAA te gebruiken, waarin proefpersonen worden ver-
gelekenn op basis van hersenschade, cognitief functione-
renn en klinische symptomen, vóór en na MDMA 
gebruik.. Dergelijke studies zouden niet alleen de relatie 
tussenn MDMA gebruik en neurotoxiciteit bevestigen en 
beterr definiëren maar daarnaast ook kunnen bepalen of 
personenn die MDMA gebruikt hebben een verhoogd 
risicoo hebben om neuropsychiatrische klachten te ont-
wikkelen.. De potentiële functionele gevolgen van door 
MDMAA geïnduceerde neurotoxische laesies zijn nog 
onduidelijkk maar omvatten waarschijnlijk depressie, 
angststoornissen,, geheugen problemen en andere neu-
ropsychiatrischee stoornissen waarin een rol toebedacht 
iss aan 5-HT (McCann et al., 2000; Parrott et al,, 2000; 
Schifanoo et al., 2000). 

Studiess in mensen zijn in hoge mate gediend met 
aanvullendee experimentele studies in proefdieren. Het 
iss duidelijk dat er nog veel onbekend is van M DMA en 
zijnn neurotoxische effecten. Toekomstige studies in 
proefdierenn kunnen zich richten op een aantal aspecten. 
Opp dit moment is er veel aandacht in de internationale 
literatuurr voor bijvoorbeeld de effecten van één enkele 
dosiss MDMA {McCann et al., 2001). Zo zouden studies 
inn proefdieren er ook op gericht kunnen worden om de 
effectenn van doseringsschema's beter te karakteriseren. 
Daarnaastt is er in de literatuur veel aandacht voor 
mogelijkk schadelijke interactie tussen M DMA en andere 
drugs.. Ofschoon er een aanzienlijke toename lijkt van 
hett aantal personen dat MDMA combineert met 5-HT 
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heropnamee remmers (SSRIs) om zo de sombere stem-
mingg na het gebruik van MDMA te voorkomen (Boot et 
al.,, 2000), zijn er aanwijzingen dat SSRIs de acute toxi-
schee effecten van MDMA versterken (Hegadoren et al., 
1999).. Daarnaast is het van belang dat toekomstige 
proefdierstudiess de interactie tussen MDMA en andere 
illegalee drugs onderzoeken. Tenslotte zouden studies in 
proefdierenn de validiteit van imaging technieken nader 
moetenn onderzoeken die gebruikt worden om door 
MDMAA geïnduceerde schade in het menselijk brein en 
mogelijkk functionele gevolgen daarvan te onderzoeken. 

Neuroimagingg technieken kunnen een grote bij-
dragee leveren aan onze kennis van de lange en korte 

termijnn effecten van MDMA in het menselijk brein. 
Hett feit dat deze technieken non-invasief zijn en over 
hett algemeen in de tijd herhaald kunnen worden in het-
zelfdee individu, is een cruciale eigenschap. Toch zal het 
niett mogelijk zijn om alleen met neuroimaging een 
totaall beeld te krijgen van de potentiële neurotoxiciteit 
enn functionele gevolgen van MDMA in het menselijk 
brein.. Slechts in samenwerking met andere onder-
zoeksveldenn als neuropsychologie, psychiatrie, neuro-
chemiee en toxicologie kunnen meer fundamentele 
inzichtenn verkregen worden, resulterend in een betere 
risicoo inschatting van dit in potentie urgente gezond-
heidsprobleem. . 
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