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Dopamineafgifte in het striatum van jonge slechthorenden en
de social defeat-hypothese van schizofrenie
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De social defeat-hypothese van schizofrenie houdt in dat een langdurige ervaring
van sociale uitsluiting leidt tot een verhoogde basale afgifte van dopamine in
het mesolimbische dopaminesysteem en/of tot een zogenaamde sensitisatie
van dit systeem (een verhoogde afgifte van dopamine na prikkeling). Deze
veranderingen zouden het risico op een psychose verhogen. De genoemde
veranderingen in dopaminerg functioneren zijn aangetoond bij herhaaldelijk
verslagen dieren, maar nog niet bij de mens.

release of dopamine in the striata of young
adults with hearing impairment and its

Onderzoeksvragen

relevance for the social defeat hypothesis

Is bij jonge volwassenen met ernstige slechthorendheid het aantal beschikbare
dopamine D2/3-receptoren verlaagd? Is bij hen de afgifte van dopamine na stimulatie met dexamfetamine verhoogd?
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Bij 19 slechthorenden zonder psychotische stoornis en 19 gezonde controlepersonen zonder psychotische stoornis werd single photonemissiecomputertomografie (spect) verricht, met als radiotracer 123I-joodbenzamide (ibzm). Deze bindt
zich aan dopamine D2/3-receptoren. De proefpersonen werden twee keer
gescand, voor en na toediening van dexamfetamine. De voornaamste uitkomstmaten waren de binding van de tracer aan dopamine D2/3-receptoren in rust en
na stimulatie met dexamfetamine. Hoe groter de afgifte van dopamine door het
brein, hoe lager de striatale ibzm-binding en dus hoe zwakker het signaal.
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Belangrijkste resultaten
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Er waren geen verschillen tussen de twee groepen in de mate van binding van
de tracer aan dopamine D2/3-receptoren in rust. Toediening van dexamfetamine
leidde echter tot een significant sterkere afname van deze binding bij slechthorenden. Dit betekent dat de afgifte van dopamine, na stimulatie met dexamfetamine, bij hen inderdaad verhoogd is.

Consequenties voor de toekomst
De resultaten vormen een aanwijzing voor sensitisatie van het dopaminesysteem bij een buitengesloten groep. Indien deze bevinding gerepliceerd kan
worden bij andere buitengesloten groepen, heeft deze belangrijke implicaties
voor ons begrip van psychotische stoornissen en voor hun preventie.

