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Samenvatting g 
Dee onderzoeksresultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd, omvatten twee 
hoofdthema's. . 
Tenn eerste: de neuroendocriene veranderingen van het centrale serotonerge systeem en de 
Hypothalamuss Hypofyse Bijnier (HHB) as in relatie tot borderline persoonlijkheidsstoornis 
(BPS)) pathologie, langdurig seksueel misbruik en/of mishandeling op jeugdige leeftijd en 
comorbiditeitt van een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) en / of een depressieve 
stoorniss bij vrouwelijke BPS patiënten. 
Tenn tweede: de effectiviteit van een behandeling met Selectieve Serotonine Heropname 
Remmerss (SSRI's) met betrekking tot de normalisering van de neuroendocriene 
veranderingenn en de verbetering van de BPS symptomatologie, te weten snelle stemmings-
wisselingenn van een normale naar een depressieve, prikkelbare of angstige stemming en 
impulsieff  en agressief gedrag. 

Inn het eerste onderzoek vonden wij bij een aantal volwassen vrouwelijke deelnemers met 
eenn BPS een zeer sterk verband tussen een voorgeschiedenis van ernstige en langdurige 
mishandelingg en/of seksueel misbruik op jeugdige leeftijd en een sterk verlaagde prolactine-
secretiee na provocatie met de serotonerge en partiële agonist m-chlorophenylpiperazine 
(m-CPP).. De cortisolsecretie was bij alle BPS deelneemsters sterk verlaagd, ongeacht de 
mogelijkee aanwezigheid van een langdurige traumavoorgeschiedenis. Behandeling met 
fluvoxaminee resulteerde niet in een normalisatie van de sterk verlaagde neuroendocriene 
responss op de m-CPP provocatietest, hetgeen op een stabiele niet te beïnvloeden afwijking 
wijst.. De sterk afwijkende prolactinerespons kan mogelijkerwijs worden beschouwd als 
eenn biologische traumamarker voor chronische traumatisering op jeugdige leeftijd. 
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Inn het tweede onderzoek werd de functie van de HHB as bij borderline patiënten 
onderzochtt met een gecombineerde dexamethason/corticotropin releasing hormone 
(DEX/CRH)) test. Hierbij bleek dat de langdurig misbruikte of mishandelde BPS patiënten 
zichh niet onderscheiden van BPS patiënten zonder misbruikverleden en de gezonde 
controless voor wat betreft de basale (zonder enige provocatie) ACTH en Cortisol 
plasmaspiegelss en de suppressie van ACTH en Cortisol afgifte na dexamethason 
voorbehandeling.. Bij BPS patiënten met een comorbide depressieve stoornis bleek de 
suppressiee van Cortisol op dexamethason verminderd in tegenstelling tot de patiënten met 
eenn comorbide PTSS, waarbij juist een maximale suppressie van ACTH en Cortisol 
plasmaspiegelss werd waargenomen. Beide bevindingen liggen in lijn met eerder 
onderzoek.. Daarentegen werd bij BPS patiënten die gelijktijdig aan de criteria van zowel 
eenn depressieve stoornis als een PTSS voldeden, een maximale suppressie van de Cortisol 
plasmaspiegelss waargenomen. Deze bevinding wijst erop, dat PTSS bij gelijktijdige 
aanwezigheidd van beide aandoeningen de verminderde effectiviteit van dexamethason bij 
depressiess lijk t te overrulen, hetgeen ook een bevestiging van eerder onderzoek is. 
Dee langdurig misbruikte groep BPS patiënten vertoonde na de volledige DEX/CRH 
provocatietestt een significant hogere plasma ACTH- en cortisolrespons dan de niet of 
lichtmisbruiktee groep BPS patiënten en de deelneemsters uit de controlegroep. 
Dezee hoge ACTH en cortisolresponsen zijn gerelateerd aan chronische misbruik- en/of 
mishandelingervaringenn op jeugdige leeftijd en blijken los te staan van zowel BPS 
pathologiee als van een comorbide PTSS en/of depressieve stoornis. Een comorbide 
diagnosee van PTSS bleek de ACTH-respons op de DEX/CRH test echter af te zwakken, 
zowell  bij langdurig misbruikte en/of mishandelde, als bij niet of licht misbruikte of 
mishandeldee BPS patiënten. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de pathofysiologische 
mechanismenn in de neuroendocrinologie van PTSS en de gevolgen van langdurige 
misbruik-- en/of mishandelingervaringen niet dezelfde zijn. Geconcludeerd wordt dat 
chronischee misbruik-en/of mishandelingervaringen op jeugdige leeftijd in verband kunnen 
wordenn gebracht met een toegenomen CRH/arginine vasopressine (AVP) activiteit in de 
hypothalamuss en/of een verhoogde CRH receptorgevoeligheid in de hypofyse, terwijl 
PTSSS in verband kan worden gebracht met een sterk verhoogde glucocorticoid 
receptorgevoeligheidd van de hypofyse, gepaard gaande met een toegenomen negatieve 
feedbackk inhibitie, met als gevolg een verminderde ACTH afgifte. De neuroendocriene 
effectenn van een comorbide depressieve stoornis worden in deze studie gemaskeerd door 
dee grote overlap met PTSS en zijn krachtige negatieve feedback inhibitie van de ACTH 
afgiftee door de hypofyse. 

Gedurendee de eerste zes weken van de behandeling met fluvoxamine bleek de hyper-
responsiviteitt van de HHB as op de DEX/CRH provocatie in de chronisch getraumatiseerde 
BPSS subgroep te normaliseren. Dit in tegenstelling tot wat bij de serotonerge veranderingen 
hett geval was. In een dubbelblinde placebo gecontroleerde gerandomiseerde trial bracht 
fluvoxaminee een verbetering teweeg in de snelle wisseling van stemmingen, maar niet in 
impulsievee en agressieve gedragingen in een onderzoeksgroep van 38 vrouwelijke BPS 
deelneemsters.. Een voorgeschiedenis van langdurig misbruik en/of mishandeling op 
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jeugdigee leeftijd, PTSS of depressieve stoornis waren niet van invloed op de uitkomst 
vann de gerandomiseerde fluvoxamine trial. 

Inn twee aparte onderzoeken toonden wij aan, dat er een homogene subgroep kon worden 
geïdentificeerdd binnen de heterogene populatie van BPS patiënten. Deze homogene 
subgroepp wordt gekenschetst door langdurig misbruik en/of mishandeling op kinderleeftijd 
alss een etiologische risicofactor met een hieraan gerelateerde hyporesponsiviteit van het 
serotonergee systeem enerzijds en een hyperresponsiviteit van de HHB as anderzijds. 
Inn tegenstelling tot de SSRI therapieresistente veranderingen van het serotonerge systeem 
wordtt bij de ernstig getraumatiseerde BPS subgroep na behandeling met SSRFs de HHB as 
hypergevoeligheidd gereguleerd. De hypergevoeligheid van de HHB as maakt de chronisch 
getraumatiseerdee BPS patiënten ontvankelijk voor stress met in geval van langdurige stress 
hett risico van stressgerelateerde stoornissen en dan met name een depressieve stoornis. 
Vanwegee het regulerende effect op de hyperresponsiviteit van de HHB as zouden behandeling 
mett SSRI's of behandeling met CRH en glucocorticoïde receptor antagonisten, gericht op 
hett corrigeren van de ontregelde HHB as, van preventieve waarde kunnen zijn. 
Dee identificatie van deze homogene jeugdtraumagerelateerde BPS subgroep vormt voor ons 
eenn uitdaging om het bestaande BPS concept kritisch te evalueren. Een traumagerelateerd 
conceptt voor de langdurig misbruikte en/of mishandelde BPS subgroep verdient de 
voorkeur.. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op zowel de onderlinge relatie 
tussenn de functie van de HHB as en het serotonerge systeem bij BPS patiënten in het 
algemeen,, als bij langdurig getraumatiseerde BPS patiënten in het bijzonder. 
Dee combinatie van verschillende neuroendocriene provocatietesten gericht op het 
serotonergee systeem en de HHB as bij BPS patiënten en controlegroepen -beide met zowel 
chronischh getraumatiseerde als niet-getraumatiseerde subgroepen- kunnen ons verdere 
informatiee verschaffen over de pathofysiologie van de gevolgen van langdurende 
misbruikervaringenn en de onderlinge relatie van de twee systemen. Een additionele 
combinatiee met moderne beeldvormings-technieken zou mogelijk meer neurobiologische 
substratenn van BPS en/of traumagerelateerde stoornissen in kaart kunnen brengen. 
OokOok moet toekomstig onderzoek zich richten op mogelijke glucocorticoid receptor 
polymorphismenn als risicofactor voor het ontstaan van PTSS of depressieve stoornis en 
genderspecifiekee aspecten met betrekking tot de neuroendocriene veranderingen na 
chronischee traumatisatie op jeugdige leeftijd en impulsief en agressief gedrag. 

Alduss concluderend is in dit onderzoek bij vrouwelijke BPS patiënten aangetoond dat 
chronischh misbruik en/of mishandeling op jeugdige leeftijd blijvende neuroendocriene 
littekenss achterlaten, die zelfs na 30 of 40 jaar nog kunnen worden aangetoond. 
Eenn voorgeschiedenis van langdurig seksueel misbruik en/of fysieke mishandeling vormt 
mogelijkk in combinatie met aanlegfactoren een modificerende risicofactor in de 
pathogenesee van BPS en stressgerelateerde hersenstoornissen. 


