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Patiënten met een depressieve stoornis hebben een verhoogd risico op het
ontstaan van ouderdomsziekten, mogelijk als gevolg van versnelde cellulaire
veroudering. Telomeerlengte en aantal kopieën van mitochondriaal dna
worden gezien als maten voor cellulaire veroudering. Crosssectionele studies
tonen dat mensen met een depressieve stoornis gemiddeld kortere telomeren
en een afwijkend aantal kopieën mitochondriaal dna hebben. Het is echter nog
onduidelijk hoe deze variabelen longitudinaal samenhangen. We verwachtten
dat de ernst van de depressieve klachten zowel binnen als tussen personen zou
samenhangen met telomeerlengte en mitochondriaal dna.
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In hoeverre hangen veranderingen in depressieve symptomen samen met
veranderingen in telomeerlengte en aantal mitochondriale dna-kopieën over
10 jaar tijd?
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Wij bekeken op 3 tijdstippen gegevens van 977 deelnemers aan de Coronary
Artery Risk Development in Young Adults (cardia)-studie, een Amerikaans
bevolkingsonderzoek. Depressieve symptomen werden in jaar 15, 20 en
25 gemeten met de Center for Epidemiologic Studies-Depression (ces-d)-schaal.
Telomeerlengte werd gemeten in jaar 15, 20 en 25 en mitochondriaal dna in
jaar 15 en 25.

Belangrijkste resultaten
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Mensen met meer depressieve symptomen (ces-d ≥ 16) hadden gemiddeld
kortere telomeren over 10 jaar tijd (zie FIGUUR 1a ) dan mensen met minder
depressieve symptomen (ces-d < 16). Echter, een toe- of afname van depressieve
symptomen binnen een persoon ging niet gepaard met een gelijktijdige
verandering in telomeerlengte. We vonden geen associaties tussen depressieve
symptomen en het aantal mitochondriale dna-kopieën, niet bij gemiddelden
tussen personen en niet bij associaties op elk tijdstip binnen personen (zie
FIGUUR 1b ).

Consequenties voor de toekomst
Tegen onze verwachtingen in veranderden telomeerlengte en de hoeveelheid
mitochondriaal dna niet dynamisch mee met veranderingen in ernst van de
depressieve symptomen. Onze resultaten duiden op een relatief stabiele relatie
tussen korte telomeerlengte en depressieve symptomen over tijd. Daarnaast
vonden we in deze studie geen aanwijzingen voor samenhang tussen
depressieve symptomen en mitochondriaal dna. Mogelijk is dit het gevolg
van de relatief lage depressiescores, aangezien men in een aantal studies met
gediagnosticeerde depressie wel associaties vond.

Telomeerlengte (a) en aantal mitochondriale DNA-kopieën (b)
over 10 jaar, ingedeeld op basis van het CES-D-scoreafkappunt
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Geschatte gemiddelden uit mixed modelanalysen, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht,
etniciteit en tijd
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Aantal mitochondriale DNA-kopieën

FIGUUR 1

