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Chapter 12 

Samenvatting  
 
Delirium is een plotseling optredende ernstige verwardheid met een wisselend bewustzijn, 

en  vaak  geheugenproblemen  of  hallucinaties.  Het  kan  zich  op  verschillende manieren 

uiten:  onrustig  (hyperactief),  apathisch  (hypoactief)  of  een  gemengde  vorm  met 

kenmerken van beide  typen. Delirium  is een ernstige psychiatrisch  syndroom dat wordt 

uitgelokt door  een  lichamelijke  factor,  zoals  ziekte,  operatie, medicijnen  of  onthouding 

van alcohol. In patiënten van 65  jaar en ouder opgenomen  in het ziekenhuis, hebben we 

geconstateerd dat ongeveer 50% van de heupfractuur patiënten een delirium ontwikkelde 

en  ongeveer  35%  van  de  acuut  opgenomen  patiënten  op  de  afdeling  inwendige 

geneeskunde.  Patiënten  met  delirium,  ofwel  delirante  patiënten,  waren  ouder  dan 

patiënten  zonder delirium en ervaarden  voor  ziekenhuis opname  vaker beperkingen bij 

hun  dagelijkse  verzorging  en  geheugen.  Ofschoon  patiënten  meestal  herstellen  van 

delirium na de behandeling van de uitlokkende factoren, gaat delirium gepaard met een 

verhoogde  kans  op  overlijden,  een  verminderd  lichamelijk  en  geestelijk  herstel  en 

toegenomen kosten voor de gezondheidszorg. Hoewel delirium het meest voorkomende 

neuropsychiatrisch  syndroom  is  bij  oudere  patiënten  met  ernstige  gevolgen  op  lange 

termijn,  is  de  ontstaanswijze,  ofwel  de  pathofysiologie,  van  delirium  nog  grotendeels 

hypothetisch.  

Het doel van het onderzoek  in dit proefschrift was om verschillende  factoren  in de 

pathofysiologie van delirium bij oudere patiënten  te onderzoeken, en vooral de  rol van 

genetische  factoren.  In  hoofdstuk  1 wordt  achtergrondinformatie  over  delirium  en  de 

pathofysiologie  gegeven  en  tevens  een  overzicht  van  de  inhoud  van  dit  proefschrift 

gepresenteerd.  Het  proefschrift  bestaat  uit  twee  benaderingen  in  onderzoek  naar  de 

pathofysiologie,  het  eerste  deel,  de  hoofdstukken  2  tot  en  met  5,  richt  zich  op 

pathofysiologische markers  in het bloed en het  tweede deel, de hoofdstukken  6  tot  9, 

richt zich op genetische markers. Markers zijn bepaalde stoffen die kenmerkend zijn voor 

uiteenlopende processen in het lichaam, in dit geval het proces leidend tot delirium. 

Voor  hoofdstuk  2  werden  eiwit  profielen  uit  bloed  van  patiënten  met  een 

heupfractuur met en zonder delirium na een heupoperatie vergeleken. Deze ‘proteomics’ 

studie  biedt  de  mogelijkheid  om  nieuwe  hypotheses  over  de  pathofysiologische 

mechanismen van delirium te genereren met als mogelijk resultaat nieuwe markers voor 

de vroege herkenning van delirium. We hebben op drie plekken significant hogere pieken 

bij  delirante  personen  gevonden  en  hebben  deze  pieken  geïdentificeerd  als  3 

verschillende vormen van het eiwit hemoglobine‐β. De biologische rol van dit eiwit binnen 

de pathofysiologie van delirium is onduidelijk. De sensitiviteit van 0.94 van de drie pieken 

voor  het  diagnosticeren  van  delirium maakt  hemoglobine‐β mogelijk  tot  een  geschikte 

marker voor het vaststellen van delirium. Ter vergelijking, deze sensitiviteit is vergelijkbaar 

met  de  gevoeligheid  van  veelgebruikte  screeningsinstrumenten  voor  delirium  zoals  de 

Delirium Observatie Schaal. Voordat de hemoglobine‐β gebruikt kan worden als biomarker 

van delirium moet een snelle en goedkope test ontwikkeld worden.  
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In het volgende hoofdstuk  (hoofdstuk 3)  rapporteren we over het voorkomen van 

twee markers voor hersenschade bij delirium in ouderen patiënten met een heupfractuur. 

Neuron  Specifiek  Enolase  (NSE)  is  een  enzym  dat  voorkomt  in  neuronen  en  neuro‐

endocriene  weefsels  en  in  verhoogde  concentraties  in  bloed  wordt  aangetroffen  bij 

schade  aan  deze  cellen.  De  tweede marker,  het  calcium  bindend  eiwit  S100B,  is  een 

marker  voor  beschadiging  van  de  hersencellen  of  een  marker  voor  toegenomen 

doorgankelijkheid van de bloed‐hersen barrière. De concentratie  in het bloed kan echter 

ook verhoogd worden via productie van S100B uit andere cellen, zoals vet‐, kraakbeen‐ en 

beenmergcellen.  De  S100B  afgifte  uit  hersencellen  kan  ook  worden  verhoogd  via 

stimulatie door verschillende factoren bijvoorbeeld door cytokines. Cytokines zijn eiwitten 

die de afweerreactie van het lichaam reguleren. Verhoogde NSE en S100B waarden in het 

bloed  komen  voor  bij  diverse  neurologische  aandoeningen  die  gepaard  gaan  met 

cognitieve  stoornissen.  We  hebben  significant  hogere  S100B  waarden  gevonden  bij 

patiënten met delirium vergeleken met patiënten zonder delirium. Deze hogere waarde 

van S100B (waarschijnlijk wijzend op meer hersenschade) in patiënten met delirium hangt 

mogelijk samen met het hogere risico op dementie na het doormaken van delirium. We 

hebben geen verschil gevonden  in S100B waarden  tussen het hyperactieve, hypoactieve 

en  gemengde  subtype  van  het  delirium.  NSE  waarden  waren  niet  verschillend  tussen 

patiënten met en zonder delirium noch tussen patiënten met verschillende subtypen van 

delirium.  

Voor hoofdstuk 4 werden de waarden van S100B onderzocht in oudere patiënten die 

acuut werden opgenomen op de afdeling inwendige geneeskunde met en zonder delirium. 

Significant hogere  S100B waarden werden  gevonden bij patiënten met delirium dan bij 

patiënten zonder delirium. De hoogste S100B waarde werd waargenomen na delirium  in 

de  oudste  patiënten  met  geheugenproblemen  die  opgenomen  waren  vanwege  een 

infectie. Evenals bij de patiënten opgenomen  vanwege een heupfractuur,  verschilde de 

S100B  waarde  niet  tussen  de  verschillende  subtypes  van  het  delirium.  Toekomstige 

studies  zijn nodig om het precieze mechanisme dat  verantwoordelijk  is  voor de  stijging 

van S100B te onderzoeken. 

Een  mechanisme  dat  mogelijk  aanleiding  geeft  tot  hersenschade  is  een 

ontstekingsreactie  (hoofdstuk  5).  Verschillende  cytokinen  stimuleren  de 

ontstekingsreactie, zoals interleukine (IL)‐6 en IL‐8, en deze veroorzaken waarschijnlijk ook 

de bijkomende symptomen bij een ziekte (ziekte‐gedrag). Afgezien van koorts en malaise, 

wordt dit gedrag gekenmerkt door slaperigheid, lusteloosheid en concentratieproblemen. 

Dit zijn ook symptomen van delirium en daarnaast  is delirium ook een tijdelijk syndroom 

gedurende de  ziekte.  Ziekte‐gedrag bevordert  de overleving bij  gezonde mensen, maar 

mogelijk is dit hetzelfde mechanisme dat juist in de kwetsbare hersenen van ouderen kan 

leiden  tot delirium. We hebben het  tijdsbeloop van cytokines  in heupfractuur patiënten 

vóór,  tijdens  en  na  delirium  bestudeerd.  Hogere  niveau’s  van  IL‐6  en  IL‐8  werden 

waargenomen  bij  patiënten  met  delirium  gedurende  de  opname  in  vergelijking  met 

patiënten  zonder  delirium.  Delirante  patiënten  met  het  hyperactieve  subtype  bleken 
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hogere IL‐6 waarden te hebben dan patiënten met het hypoactieve subtype. Meer studies 

zijn  nodig  om  de  precieze  rol  van  IL‐6  en  IL‐8  in  het  pathofysiologische  proces  te 

verduidelijken en de verschillende waarden in de verschillende subtypen van het delirium 

te bevestigen.  

In  het  tweede  deel  van  dit  proefschrift  ligt  de  nadruk  op  de  rol  van  genetische 

factoren bij het ontstaan van delirium. We zijn voor deze benadering begonnen, met een 

literatuurstudie  naar  alle  kandidaat‐genen  die  eerder  bestudeerd  zijn  in  relatie  tot 

delirium. Omdat genetische associatie studies van delirium bij ouderen niet beschikbaar 

waren,  hebben  we  gekeken  naar  genetische  variaties  (hoofdstuk  6)  bij  delirium  ten 

gevolge  van  alcoholonthouding.  Delirium  is  één  van  de  ernstigste  complicaties  van 

alcoholonthouding,  en  het  komt  voor  bij  5  tot  10%  van  de  patiënten  met 

alcoholafhankelijkheid. Ondanks het feit dat de symptomen van delirium ten gevolge van 

alcoholonthouding  gelijk  zijn  aan  delirium  bij  ouderen,  is  het  onbekend  of  de 

pathofysiologische mechanismen hetzelfde zijn. We hebben 25 studies over 30 genetische 

variaties gevonden, die samen gelegen waren  in 19 verschillende genen. Twee van deze 

genen zijn betrokken bij de dopamine transmissie namelijk de dopamine receptor D3 en 

de  dopamine  transporter,  en  werden  elk  geassocieerd  met  delirium  in  twee 

onafhankelijke studies. Dopamine is een neurotransmitter, een stofje dat betrokken is bij 

de  signaaloverdracht  binnen  de  hersenen.  Concluderend  lijkt  het waarschijnlijk  dat  de 

regulering  van  de  dopamine  huishouding  in  de  hersenen  een  rol  speelt  in  de 

pathofysiologie van alcoholonthoudingsdelirium.  

Op basis van deze bevindingen werden het dopamine receptor D3 en het dopamine 

transporter gen geselecteerd als kandidaat‐genen voor de studie die wordt beschreven in 

hoofdstuk 7. Een derde  kandidaat‐gen, het dopamine  receptor 2 gen werd gekozen op 

basis  van de behandeling  van delirium met een medicijn dat aangrijpt op de dopamine 

receptor  2.  Volgens  eerdere  studies,  is  een  overschot  aan  dopamine  bepalend  in  het 

ontstaan van delirium. Een variatie in het dopamine transporter gen was geassocieerd met 

een  verlaagd  risico  op  delirium.  Door  het  combineren  van  variaties  in  de  dopamine 

receptor  2  en  dopamine  transporter  genen  met  leeftijd,  cognitieve  en  functionele 

stoornissen,  hebben  we  een  beschermend  effect  van  twee  variaties  in  het  dopamine 

transporter  gen  en  één  variatie  in  de  dopamine  receptor  2  gen  gevonden.  Hoewel 

bevestiging van deze  resultaten nodig  is,  lijkt er  in het ontstaan van delirium een  rol  te 

liggen voor deze genen. 

Het  apolipoproteïne  E  (APOE)  ε4‐allel  is  sterk  geassocieerd  met  de  ziekte  van 

Alzheimer, wat weer  een belangrijke  risicofactor  voor delirium  is. Bovendien hangt het 

APOE  ε4‐allel  samen met  verhoogde  ontstekingsactiviteit  en  verminderde  activiteit  van 

bepaalde neurotransmitters  (acetylcholine)  in de hersenen. Omdat al deze  factoren een 

rol kunnen spelen  in de pathofysiologie van delirium, hebben we het mogelijke verband 

tussen het APOE  ε4‐allel en delirium  in 264  acuut opgenomen oudere patiënten op de 

afdeling  inwendige geneeskunde onderzocht (hoofdstuk 8). In deze kleine studie hebben 
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we geen overtuigend bewijs gevonden dat dragers van het APOE ε4‐allel een hoger risico 

op delirium hebben. 

In  2007  werden  meerdere  kleine  studies  over  dit  onderwerp  gepubliceerd. 

Bovendien hadden we ondertussen DNA  verzameld  van 580 patiënten met een  interne 

aandoening en 76 patiënten met een heupfractuur.  In hoofdstuk 9 wordt de associatie 

tussen delirium en het APOE ε4‐allel in onze grotere groep patiënten en de andere studies 

beschreven.  In onze  studie onder 656 patiënten, bleek dat de  kans op delirium  van  ε4 

dragers in vergelijking met niet‐ε4 dragers significant verhoogd was. Ook na correctie voor 

verschillen  in  leeftijd, cognitieve stoornissen en  functionele stoornissen  tussen de groep 

delirante en niet delirante patiënten bleef dit verschil bestaan. Door het samenvoegen van 

de resultaten van alle studies over dit onderwerp, dat wil zeggen onze studie samen met 

drie andere studies, hebben we deze relatie kunnen bestuderen in 1099 patiënten. In deze 

totale groep was de kans op delirium bij patiënten met een APOE ε4‐allel ook verhoogd, 

maar dit was niet significant. Een belangrijke beperking voor deze conclusie  is echter dat 

de andere studies weinig patiënten bevatten en allen uit verschillende soorten patiënten 

bestonden.  De  associaties  tussen  delirium  en  de  APOE  ε4‐allel  waren  het  meest 

uitgesproken  in  twee  chirurgische  patiëntengroepen.  Toekomstige  grote  studies  in 

verschillende homogene patiëntengroepen  zijn nodig om de associatie  tussen APOE  ε4‐

allel en delirium te bevestigen.  

In de algemene discussie in hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de gevonden resultaten 

en wordt een aantal methodologische problemen besproken. Daarnaast worden  ideeën 

voor  toekomstig  onderzoek  geformuleerd.  Concluderend  beschrijven  de  studies  in  dit 

proefschrift  een  aantal  oude  maar  vooral  nieuwe  ideeën  over  de  pathofysiologische 

mechanismen  die  kunnen  leiden  tot  delirium.  Hoewel  deze  studies  hun  beperkingen 

hebben,  is  onderzoek  naar  de  pathofysiologie  zeer  zinvol. Gebaseerd  op  de  kennis  die 

hieruit voortkomt, kunnen verbeterde markers voor de  (vroeg) diagnostiek van delirium 

worden  ontwikkeld  en  kan  de  behandeling  van  delirium  bij  deze  kwetsbare  patiënten 

worden verbeterd. 

   


