
 

 

 University of Groningen

Long-term consequences of ecstasy abuse
Wallinga, Aaltje Egbertje

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Wallinga, A. E. (2010). Long-term consequences of ecstasy abuse: Towards understanding the role of
individual variation. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/662fa7ee-b49e-4c3d-8d2f-ea450ce43e42


             

165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEDERLANDSE SAMENVATTING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



NEDERLANDSE SAMENVATTING                                                                              

166 
 

DE ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 
Ecstasy behoort wereldwijd tot een van de meest gebruikte illegale drugs en 

wordt met name gebruikt door adolescenten en jong volwassenen. Het 

hoofdbestanddeel van ecstasy is 3,4-methyleenedioxymethamfetamine 

(MDMA). De populariteit van ecstasy wordt veroorzaakt door de acute 

positieve effecten. De grote populariteit van ecstasy heeft geleid tot 

maatschappelijke bezorgdheid omtrent de negatieve langetermijn effecten. 

Met name de mogelijke neurotoxische gevolgen staan hierbij centraal. 

Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat ecstasygebruik ook in langdurige 

gedragsmatige veranderingen kan resulteren.  

Wanneer de langdurige effecten van ecstasy in detail worden beschouwd, 

kan worden waargenomen dat individuen verschillen in de mate van de 

geïnduceerde veranderingen. Sommige individuen lijken vatbaarder te zijn 

voor een verhoging in emotioneel gedrag of hersenschade dan andere.  

Een aantal factoren, zowel extrinsieke (consumptiepatroon, eerder 

drugsgebruik, co-gebruik) als intrinsieke (persoonlijkheid, geslacht en 

metabolisme), zouden kunnen bijdragen aan individuele verschillen in de 

gevolgen van ecstasy. In klinisch onderzoek is het vaak niet mogelijk om de 

bijdrage van de verschillende extrinsieke en intrinsieke factoren te scheiden. 

Dit in tegenstelling tot preklinisch onderzoek, waarbij alle extrinsieke 

factoren zijn te controleren en te standaardiseren. Dit aspect maakt dat 

dierexperimenteel onderzoek een essentiële bijdrage kan leveren aan het 

ontrafelen van de gevolgen van ecstasygebruik. In dit proefschrift worden 

ratten en muizen gebruikt in een experimentele opzet waarbij intrinsieke en 

de extrinsieke factoren worden onderzocht die bij kunnen bijdragen aan 

individuele variatie in de langdurige gevolgen van ecstasygebruik. 
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RESULTATEN 
In de studie beschreven in hoofstuk 2 werd onderzocht of vatbaarheid voor 

ecstasy-geïnduceerde serotonerge depletie afhangt van verschillen in 

persoonlijkheidskenmerken gerelateerde monoaminerge neurotransmissie. 

Deze studie maakte gebruik van twee lijnen muizen die verschillen in hun 

monoaminerge functioneren. De resultaten lieten zien dat beide lijnen drie 

dagen na het toedienen van ecstasy niet verschillen in dopamine en 

serotonine neurotoxiciteit. Echter, de muizen lijnen verschilden in hun 

vatbaarheid voor de MDMA-geïnduceerde langdurige serotonerge depletie. 

In hoofdstuk drie werd onderzocht of geslacht een belangrijke factor is voor 

het veroorzaken van variatie in de langetermijn effecten van MDMA. De 

resultaten lieten zien dat mannelijke ratten gevoeliger zijn voor de acute en 

langdurige gevolgen van ecstasy. Mannelijke ratten lieten een sterkere acute 

hypertherme respons zien dan vrouwelijke ratten. Bovendien hadden alleen 

mannelijke ratten een langdurige verhoging van de lichaamstemperatuur. Er 

was geen verschil in de mate van langdurige serotonerge depletie tussen de 

sexes. Echter de metaboliet van serotonine, 5-HIAA, was sterk verlaagd in 

mannelijke ratten. Dit suggereert dat mannelijke ratten vatbaarder zijn voor 

de langdurige gevolgen na MDMA dan vrouwen. 

In de studie beschreven in hoofdstuk vier werd onderzocht of individuen 

verschillen in hun gedragsmatige gevolgen na ecstasy. Hiervoor werd 

MDMA toegediend aan ratten die van nature individuele verschillen 

vertonen in agressief gedrag. Het is bekend dat agressief gedrag sterk 

gemedieerd wordt door serotonine. De resultaten lieten zien dat gemiddeld 

genomen MDMA niet voor gedragsveranderingen zorgt. Echter, wanneer 

de initiële individuele variatie in agressief gedrag van de ratten in 

ogenschouw werd genomen bleek dat alleen de ratten die initieel weinig 

agressief gedrag vertoonden na ecstasy toediening een sterke verhoging in 
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agressiviteit lieten zien. Deze individuele variatie in gedragsverandering werd 

niet veroorzaakt door een verschil in serotonerge neurotoxiciteit.  

De serotonine transporter wordt over het algemeen gezien als de belang-

rijkste factor in de door ecstasy geïnduceerde hersenschade. Modulatie van 

de functionaliteit van deze transporter wordt zou kunnen leiden tot 

verschillen in serotonerge neurotoxiciteit. In hoofdstuk 5 staat beschreven 

hoe de modulerende rol van de serotonine transporter op de serotonerge 

hersenschade en de acute hypertherme respons is onderzocht. In dit 

experiment werd gebruik gemaakt van de serotoninte transporter knockout 

rat. Ecstasy toediening resulteerde zowel in ratten met als zonder serotonine 

transporter in serotonerge neurotoxiciteit. Echter, de hersenschade was 

groter in ratten met een functionele serotonine transporter dan in ratten 

zonder deze transporter. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de MDMA-

geinduceerde landurige serotonerge neurotoxiciteit niet volledig afhankelijk 

is van de aanwezigheid van de serotonine transporter.  

Een andere belangrijke factor in het proces van MDMA-geïnduceerde 

serotonerge neurotoxiciteit is de rol van de hyperherme response. Om de 

modulerende rol van de hyperthermie en MDMA metabolisme te ontrafelen 

werd in hoofdstuk 6 het verschil tussen perifere en centrale toediening van 

ecstasy op serotonerge neurotoxiciteit en MDMA metabolieten onder 

hypertherme en niet-hypertherme condities onderzocht. De resultaten lieten 

zien dat MDMA alleen serotonerge neurotoxiciteit veroorzaakt wanneer de 

MDMA toediening gepaard gaat met een stijging in de lichaamstemperatuur. 

Een rol voor MDMA metabolieten in het proces dat leidt tot serotonerge 

neurotoxiciteit kon niet worden uitgesloten. 

Samenvattend laten de uitgevoerde studies zien dat individuele verschillen in 

monoaminerge neurotransmissie, persoonlijkheidskenmerken, geslacht, 
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serotonine transporter en omgevingstemperatuur een belangrijke rol spelen 

in de langdurige gevolgen van ecstasy gebruik. 
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