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Samenvatting

In dit proefschrift wordt de functie van de neurotransmitter serotoni-
ne bestudeerd. Deze stof is sinds ongeveer een halve eeuw als
zodanig bekend. Er is vanuit de psychiatrie veel aandacht voor ont-
staan nadat in de jaren 50 bij toeval ontdekt werd dat middelen die
ervoor zorgen dat serotonine langzamer uit de synaps worden weg-
gezogen antidepressief werkten.   Daarnaast was er in die tijd een
middel tegen hoge bloeddruk op de markt dat als bijwerking had dat
gebruikers soms depressieve klachten kregen. Dit middel had op
biochemisch niveau een negatief effect op de hoeveelheid serotoni-
ne in de synaps. Hierdoor ontstond het idee dat mensen met een
depressie een tekort aan serotonine in de hersenen hebben. Dit is
nooit aangetoond. Toevallig kwam uit deze onderzoeken naar voren
dat mensen met een depressie die een zelfmoordpoging hadden
gedaan wel minder serotonine in de hersenvloeistof hadden. Uit
onderzoeken in de jaren 70 bleek steeds duidelijker dat een vermin-
derde hoeveelheid serotonine niet zozeer voorkwam bij mensen met
een bepaalde psychiatrische diagnose maar wel bij mensen die sui-
cidaal waren, zelfmoord hadden gepleegd, vooral als ze dit op gru-
welijke wijze en ongepland hadden gedaan, en bij impulsieve agres-
sieve mensen. Daarnaast werd in die tijd bij mensen met bijna alle
psychiatrische stoornissen vastgesteld dat de zenuwcellen die infor-
matie ontvangen via serotonine daar een andere gevoeligheid voor
hebben dan gezonden. Er zijn veel verschillende receptoren voor
serotonine zijn en het is moeilijk om te onderzoeken of de gevoelig-
heid hiervan veranderd is. Er is dan ook nooit veel consistente infor-
matie gekomen uit deze vele studies. Uiteraard kan dit ook komen
omdat hersensystemen heel veranderlijk zijn en de gevoeligheid van
de receptoren van meer afhankelijk is dan psychiatrische diagnose
alleen.
Om de rol van het serotonerge systeem te onderzoeken hebben we
onderzoek gedaan bij mensen met een niet psychiatrische aandoe-
ning die een verstoring van de hoeveelheid serotonine in de herse-
nen geeft (hoofdstuk 2). Als eerste hebben we patiënten met een
bijzondere kwaadaardige ontaarding van darmcellen (carcinoid
patienten, hoofdstuk 3) bestudeerd waarbij serotonine door de
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kwaadaardige cellen geproduceerd wordt uit tryptofaan. Deze
patienten hadden een verlaging van hun tryptofaanspiegels in het
bloed en we weten daardoor dat ze minder serotonine in de herse-
nen hebben. Ongeveer de helft van mensen leed aan ontremming
van hun agressieve impulsen. Zij waren vaak geirriteerd en vielen
dan uit naar hun omgeving. Allen die hieraan leden hadden een ver-
minderd sociaal functioneren in hun relatie en op het werk. Niemand
was depressief. De klachten werden vooral door de partners van
deze patiënten beschreven als een persoonlijkheidsverandering.
Maar deze patiënten scoorden op enkele neuropsychologische
testen beter dan gezonde controles (hoofdstuk 4). De opvallendste
bevinding was dat zij sneller hun aandacht konden verleggen naar
een stimulus waarvan ze tijdens de test moesten leren dat deze
relevant was. 
Om de relatie tussen verminderde tryptofaanspiegels en gedrag
nader te onderzoeken hebben we vervolgonderzoek gedaan bij pati-
ënten die behandeld werden met een medicament (interferon,
hoofdstuk 5) waarbij we de patiënten voor en tijdens de behandeling
konden spreken. Interferon is een middel dat het immuunsysteem
stimuleert en werkt zo tegen virale infecties. Bij driekwart van deze
mensen vonden we tijdens de behandeling precies dezelfde klach-
ten als bij de carcinoidpatiënten. De aanwezigheid van deze klach-
ten was gecorreleerd met vermindering van de tryptofaanspiegel in
het bloed. Vanwege de klachten hebben we enkele patiënten
behandeld met een atypisch antidepressivum waarbij ze heel snel
opknapten (hoofdstuk 6). Vanuit de studie met het middel interferon
raakten we geinteresseerd in de reactie van het immuunsysteem op
tryptofaan. Het is namelijk zo dat tryptofaan een bouwsteen is voor
eiwitten. In elk eiwit zit wel een beetje tryptofaan samen met andere
aminozuren. Een strategie van het menselijke immuunsysteem bij
infecties of groei van tumoren is de opbouw van eiwitten onmogelijk
te maken door een essentiële bouwsteen weg te nemen. Het is het
gemakkelijkst om de toch al minst voorkomende bouwsteen trypto-
faan af te breken. Hiervoor heeft het immuunsysteem een speciaal
enzym dat hiervoor ingezet wordt bij o.a. infecties en groei van som-
mige tumoren. Om te bestuderen hoe snel dit gaat en wat de relatie
is met andere onderdelen van het immuunsysteem hebben we in
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varkens gekeken wat de reactie was op injectie van onderdelen van
bacteriën waar het immuunsysteem op reageert (hoofdstuk 7). Ook
konden we bij deze dieren kijken naar eventuele verschillen in bloed
dat het hoofd instroomt en bloed dat het hoofd uitstroomt zodat we
meer informatie krijgen over wat er in de hersenen gebeurt.
Overigens zijn de dieren voor deze proeven niet gedood. Het bleek
dat de tryptofaanspiegels in het bloed daalden. De serotoninepro-
ductie steeg zowel in het lichaam als in het hoofd wat we niet goed
konden verklaren aangezien de tryptofaanspiegels daalden.
Kennelijk stijgt eerst de aanvoer van tryptofaan naar de hersenen bij
een infectie. Dit kan verklaart worden doordat tryptofaan, dat voor
een groot deel aan eiwitten is geboden, hiervan wordt verdrongen
door vetzuren die bij infecties in verhoogde mate in het bloed voor-
komen. Dat zou betekenen dat naast de verhoogde afbraak van
tryptofaan bij immuunactivatie er ook een tijdelijke grotere hoeveel-
heid vrijkomt om zowel in de hersenen als in het lichaam serotonine
van te maken. Dit hebben we onderzocht bij gezonde vrijwilligers
die immuunactiverende eiwitten ingespoten kregen (hoofdstuk 8).
Hierbij vonden we inderdaad een negatieve correlatie tussen trypto-
faan en vetzuren in het bloed. Daarnaast was er eerst meer en ver-
volgens minder serotonineproductie. Dat betekent dat de verlaging
van tryptofaan in het bloed bij het begin van een infectie waarschijn-
lijk veroorzaakt wordt door extra serotonineproductie.
Vervolgens hebben we onderzocht wat er in de literatuur bekend
was over serotonine en gedrag (hoofdstuk 9). Serotonine komt voor
bij bijna alle diersoorten van insecten en vissen tot zoogdieren.

Het systeem heeft een aantal bijzondere kenmerken:
- het gaat om een relatief kleine groep zenuwcellen die serotonine
maken. Deze celgroep heeft echter uitlopers door het hele zenuw-
stelsel. 
- de anatomische rangschikking van deze uitlopers vertoont grote
overeenkomsten tussen verschillende diersoorten. 
- bij dieren waarbij het serotonerg systeem met een truc wordt uitge-
schakeld blijven alle lichaamsfuncties gehandhaafd.
- serotonine is voor zijn productie afhankelijk van zijn voorloperstof,
het aminozuur tryptofaan.

149



- tryptofaan is het minst voorkomende aminozuur dat we niet zelf
kunnen maken.
- het lichaam breekt tryptofaan onder bepaalde omstandigheden
actief af.

Uit deze eigenschappen trokken we de volgende conclusies:
- serotonine heeft een functie in het normale functioneren.
- deze functie is vermoedelijk vergelijkbaar tussen de diersoorten.
- het is niet noodzakelijk voor welk basale proces dan ook maar
beinvloed veel processen.
- de bijzondere relatie met de voorloperstof heeft een functie, name-
lijk informatie over de aanwezige voorraad van het minst aanwezige
aminozuur. 

Uit gedragsstudies bij een aantal diersoorten variërend van amfibi-
een en vissen tot mensen blijkt dat, geheel overeenkomstig onze
observaties, verlaging van de tryptofaanspiegels leidt tot meer uiting
van agressie. Op grond hiervan komen we tot een aantal conclusies
over serotonine. We veronderstellen dat het serotonerge systeem
als functie heeft de hersenen te informeren over het gunstig of
ongunstig zijn van de basale omstandigheden. Bij ongunstige
omstandigheden is er meer neiging tot agressief gedrag wat onder
deze omstandigheden tot betere overleving kan leiden. Aangezien
het hier een gezond functioneel mechanisme betreft is het de vraag
of het systeem wel een rol speelt bij psychiatrische aandoeningen.
Er is waarschijnlijk geen rol van dit systeem bij een specifieke aan-
doening. Dit past bij recente onderzoeken die weinig meer effect
vinden van antidepressiva die op het serotonerge systeem inwerken
ten opzichte van placebo's. Daarnaast is het zo dat symptomen van
irritatie en gesstelijk onwelbevinden bij lichamelijke ziekten mogelijk
ook door dit mechanisme veroorzaakt worden.  Bij deze patienten is
behandeling van klachten met serotonerge medicatie mogelijk op
zijn plaats.  
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