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Klinische en toxicologische aspecten van ecstasygebruik
e.j.m.pennings, k.z.konijn en f.a.de wolff
Methyleendioxymetamfetamine (MDMA, de werkzame
component van ecstasy(XTC)-tabletten) is een psychoactieve stof met een structuur verwant aan amfetamine.
Na inname van MDMA ervaart de gebruiker gevoelens
van verbondenheid en stelt hij zich open voor de eigen
emoties en die van anderen. In de meeste gevallen gaat
matig gebruik gepaard met een stemmingsverbetering.
Daarnaast heeft MDMA ook een stimulerend effect en
neemt het gevoelens van vermoeidheid weg. Als symptomen van acute toxiciteit worden beschreven: hypertensie, tachycardie, hyperthermie, verhoogde spierspanning, hyperreflexie, trismus, bruxisme, hoofdpijn, wijde,
lichtstijve pupillen, slapeloosheid en anorexie.
Incidenteel leidt XTC-gebruik tot ernstige somatische
complicaties, die levensbedreigend kunnen zijn.1 Ook in
dit tijdschrift is hieraan aandacht besteed.2-6 De belangrijkste complicaties zijn hyperthermie, leverbeschadiging en hyponatriëmie. Cerebrovasculaire accidenten
zijn beschreven, maar de rol van MDMA in dezen staat
niet vast. Ook komen psychische complicaties voor, zoals depressie, angst en paniek, en psychose. Het herstel
van psychische complicaties is soms traag of onvolledig.
In enkele gevallen is impulsief en agressief gedrag gemeld onder invloed van XTC. Een ontregeling van het
impulsieve gedrag past bij de effecten van MDMA op
het serotonerge systeem in de hersenen. Een langdurige
ontregeling van serotonerge hersenfuncties ten gevolge
van XTC-gebruik zou kunnen leiden tot psychische afwijkingen bij de gebruiker. Aanwijzingen hiervoor zijn
onlangs gepubliceerd.7 8 Men vermoedt dat personen
met een, al dan niet bekende, somatische of psychische
aandoening verhoogd gevoelig zijn voor het krijgen van
medische complicaties. Het gebruik van XTC door deze
personen wordt daarom met klem afgeraden.1
samenstelling van xtc-tabletten
Bezit, handel en synthese van MDMA is illegaal. De
productie van MDMA-tabletten is derhalve verboden;
ze vindt plaats met weinig aandacht voor kwaliteit en
kwaliteitscontrole. De samenstelling van de tabletten
wisselt daardoor voortdurend. Het gehalte aan MDMA
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samenvatting
– Methyleendioxymetamfetamine (MDMA, de actieve component van ecstasy(XTC)-tabletten) is een psychoactieve stof met
een structuur verwant aan amfetamine. Het heeft een stimulerend effect en vergroot gevoelens van openheid en verbondenheid.
– MDMA is neurotoxisch bij dieren. Het veroorzaakt bij hen
een tekort aan serotonine in neuronale opslagplaatsen, remt
tryptofaanhydroxylase en daarmee de serotoninesynthese en
remt de heropname van serotonine in de neuronen. Het gevolg
is een beschadiging van serotonerge axonuiteinden in het
brein. Selectieve serotonineheropnameremmers beschermen
tegen de neurotoxische effecten van MDMA.
– In de hersenen van XTC-gebruikers wordt een verminderd
aantal bindingsplaatsen gevonden voor (+)[11C]McN-5652, een
selectief neuroligans voor het serotoninetransporteiwit. XTC
beschadigt dus ook bij mensen de serotonerge axonuiteinden
in de hersenen. Omdat de klinische effecten op de lange termijn nog niet bekend zijn, ontraden wij het gebruik van XTC
met kracht.
– Bij mensen zijn lichamelijke, levensbedreigende complicaties
na XTC-gebruik: hyperthermie, hyponatriëmie en leverfalen.
Psychiatrische complicaties zijn psychose, depressie, panische
stoornissen en impulsief gedrag. De chronische psychose reageert slecht op behandeling.

troffen met amfetamine, metamfetamine, dimethoxybroomfenylethylamine, methyleendioxyethylamfetamine, efedrine, coffeïne of – in oktober 1997 – het parasympathicolyticum atropine (bron: Drugs Informatie
en Monitoring Systeem van het Trimbos Instituut te
Utrecht). Het percentage tabletten met MDMA als enige psychoactieve stof daalde in 1997 van ruim 60 tot circa 20 en bedraagt momenteel – juni 1998 – weer circa 65.
Het gemiddelde gehalte aan MDMA van aangeleverde
tabletten in de periode mei-juni 1998 bedroeg 67 mg
per tablet (SD: 27; uitersten: 17-169) (dr.L.A.G.J.M.van
Aerts, schriftelijke mededeling, 1998).
neurofarmacologie en -toxicologie van
ecstasy
De werking op het serotonerge systeem. Zijn belangrijkste invloed oefent MDMA uit op de cerebrale serotonerge neuronen. Dit blijkt uit onderzoek bij ratten en
apen,9-11 en past bij de effecten die MDMA heeft bij de
mens.1 12 Serotonine is een neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel met onder meer een belangrijke rol
voor de regulering van slaap, stemming, eetlust, geheugen, angst en impulsief gedrag.13 Al deze functies worden door MDMA beïnvloed.
MDMA is een indirect werkende serotonineagonist
die op meerdere punten aangrijpt in de serotoninehuis-

houding. Het veroorzaakt bij ratten en apen een massale afgifte van serotonine uit neuronale opslagplaatsen.
Tevens remt MDMA de synthese van serotonine door
remming van het enzym tryptofaanhydroxylase, en remt
het de heropname en de afbraak van serotonine in het
neuron. Deze processen leiden tot massale depletie van
serotonine en afname van de metaboliet 5-hydroxyindolazijnzuur in de hersenen van proefdieren binnen 1-3 h
na eenmalige toediening van MDMA. De neurochemische respons is bifasisch. Na een kortdurend herstel van
de serotonineconcentratie binnen circa 24 h daalt deze
opnieuw na 24-36 h. Dit markeert het begin van de tweede fase, die vele maanden tot meer dan een jaar kan aanhouden. In deze tweede fase blijven graadmeters van
serotonerge activiteit verlaagd in de frontale cortex, het
corpus striatum en de hippocampus.9 11 14
Zowel de acute als de aanhoudende serotonerge effecten treden op na herhaalde toediening van een lage
dosis MDMA of na eenmalige toediening van een hoge
dosis. Bij apen is de benodigde eenmalige dosis 5 mg/kg
lichaamsgewicht, bij ratten 10 mg/kg lichaamsgewicht,
terwijl bij muizen de serotonerge parameters nog niet
veranderen bij een enkele dosis van 15 mg/kg lichaamsgewicht.9-11 Blijkbaar zijn primaten gevoeliger voor de
serotonerge neurotoxische effecten van MDMA dan
knaagdieren. Bij muizen betreft de werking van MDMA
overwegend het dopaminerge systeem in het corpus
striatum.11 Dit blijkt onder andere uit de astrogliose en
de depletie van dopamine in dit gebied.15 Bij ratten en
apen is tot op heden geen proliferatie van gliaweefsel aangetoond na toediening van MDMA. De dosis MDMA
die bij de mens stimulerend en euforiserend werkt, is circa 1 mg/kg lichaamsgewicht. Jongeren nemen vaak meer
dan één XTC-tablet in. Inname van 8 of meer tabletten
op een avond of in een weekend komt voor. Dit komt
overeen met een dosis van circa 6 mg/kg lichaamsgewicht wanneer het gehalte aan MDMA circa 50 mg per
tablet is. Het valt te verwachten dat bij de mens herhaald
gebruik van één XTC-tablet leidt tot blijvende veranderingen van het cerebrale serotonerge systeem.
Neuro-endocriene effecten. Serotonine is betrokken
bij de werking van het hypothalamo-hypofysaire systeem en bij de afgifte van neuro-endocriene hormonen
in de bloedbaan. MDMA blijkt de afgifte van een aantal neuro-endocriene hormonen te verstoren. Bij ratten
verhoogt MDMA de concentraties van corticosteron en
prolactine in het bloed.16 17 Na herhaalde toediening van
MDMA blijven functionele veranderingen van het
neuro-endocriene systeem tenminste 12 maanden bestaan.18 Bij de mens verhoogt MDMA in ieder geval de
concentraties van adrenocorticotroop hormoon, prolactine en antidiuretisch hormoon (ADH) in het bloed.1 19
Methyleendioxyethylamfetamine verhoogt de concentraties van prolactine en cortisol, en veroorzaakt een
niet statistisch significante verlaging van de concentratie
van groeihormoon in het bloed.20 Verschillende amfetamineachtige stoffen hebben blijkbaar verschillende effecten op het neuro-endocriene systeem. Overigens verloopt de afgifte van neuro-endocriene hormonen niet
uitsluitend via serotonerge mechanismen.21

Morfologische schade. De langdurige depletie van
serotonine na toediening van MDMA blijkt gepaard te
gaan met degeneratie van serotonerge axonen en axonuiteinden in cerebrale cortex, corpus striatum en hippocampus.14 22-24 Met name de fijne axonen die hun oorsprong hebben in het dorsale raphegebied vertonen verval. De cellichamen zelf lijken niet te worden aangetast.
Ook methyleendioxyamfetamine veroorzaakt dit verval,
maar, bij een even grote dosis, in sterkere mate.22 25 De
duur van deze veranderingen varieert per diersoort.9 11 14
Bij ratten vindt regeneratie plaats binnen een jaar, maar
bij apen is de vermindering van het aantal serotonerge
axonen na 18 maanden nog waar te nemen. Het herstel
is bovendien afhankelijk van de nabijheid van het cellichaam (figuur). In distale gebieden, waaronder de dorsale neocortex, blijft het aantal axonen aanzienlijk verlaagd. In proximale gebieden, waaronder het corpus
amygdaloideum en de hypothalamus, blijkt bij apen bovenmatige regeneratie van serotonerge axonen plaats te
vinden.14
Het serotoninetransporteiwit. Het serotoninetransporteiwit speelt een centrale rol in de neurotoxiciteit van
MDMA. Via dit transporteiwit wordt MDMA uitgewisseld tegen serotonine en in het neuron geconcentreerd.27-29 Toediening van een selectieve serotonineheropnameremmer, zoals fluoxetine of citalopram, blijkt
bescherming te bieden tegen de neurotoxische effecten
axonuiteinden

axon

cellichaam

celkern

normaal

na 2 weken

na 12-18 maanden

Schematische voorstelling van de beschadiging van serotonerge axonen door ecstasy (XTC; methyleendioxymetamfetamine).26 Bij ratten en apen is 2 weken na toediening de dichtheid
van serotonerge axonen sterk verlaagd in cerebrale cortex, corpus striatum en hippocampus. Bij enkele ratten en de meeste
apen blijven distale gebieden (neocortex, corpus striatum, hippocampus) gedenerveerd gedurende tenminste 12 maanden.
Proximaal (corpus amygdaloideum) treedt bovenmatige regeneratie van axonen op.14
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van MDMA.11 29 Deze stoffen binden zich selectief aan
het serotoninetransporteiwit en verhinderen de uitwisseling van MDMA met serotonine. Met positronemissietomografie (PET) is onlangs aangetoond dat het aantal bindingsplaatsen voor (+)[11C]McN-5652, een selectief neuroligans voor het serotoninetransporteiwit, is afgenomen in de hersenen van XTC-gebruikers.30 Dit past
bij het verval van serotonerge axonen in de hersenen en
betekent dat na XTC-gebruik serotonerge banen gedurende langere tijd beschadigd kunnen zijn.
somatische complicaties
De belangrijkste acute somatische complicaties door
gebruik van XTC zijn hyperthermie, hyponatriëmie en
leverinsufficiëntie.
Hyperthermie. Verhoging van de lichaamstemperatuur na gebruik van XTC is van centrale oorsprong.
Deze komt algemeen voor. Gebruikers melden dat zij
het warm krijgen. De omstandigheden waaronder XTC
wordt gebruikt kunnen evenwel bijdragen aan de hyperthermie. De overmatige warmte wordt ontwikkeld in de
spieren door centrale stimulering van de spieractiviteit.
Bij onvoldoende afvoer van deze warmte – zoals kan geschieden in een warme omgeving – kan de lichaamstemperatuur oplopen tot boven de 41ºC en kan een levensbedreigende situatie ontstaan.1 Ernstige hyperthermie
kan leiden tot dehydratie, convulsies, rabdomyolyse en
diffuse intravasale stolling. Snelle diagnostiek en adequate behandeling zijn noodzakelijk. De behandeling
bestaat uit afkoeling van het lichaam en vermindering
van de warmteproductie, zo nodig door gebruik te maken van een spierverslapper. Volumedepletie dient met
spoed te worden gecorrigeerd. Het herstel van de gevolgen van ernstige hyperthermie kan 3 maanden duren.31
In de literatuur zijn tot heden tenminste 62 gevallen beschreven van ernstige hyperthermie na gebruik van
XTC, waarvan 30 met fatale afloop. In Nederland komt
ernstige hyperthermie op houseparty’s zelden meer
voor. De verbetering van de omstandigheden door de
aanwezigheid van deskundige hulp en afkoelruimten
heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de vermindering van
het aantal ernstige gevallen van hyperthermie.
Hyponatriëmie. In de literatuur zijn 18 casussen beschreven (5 mannen, 13 vrouwen; leeftijd: 14-26 jaar)
met hyponatriëmie na gebruik van XTC.1 De eerste
symptomen zijn braken, misselijkheid en verward gedrag. In 11 gevallen werd dit gevolgd door een epileptisch insult. Bij enkele patiënten werd hersenoedeem gezien, in één geval dermate ernstig dat vitale functies in
gevaar kwamen. De behandeling bestaat uit beperking
van de waterinname. In ernstige gevallen kan toediening
van een hypertone natriumoplossing zijn aangewezen.
Het klinisch beeld en de laboratoriumuitslagen passen
bij het ‘syndrome of inappropriate antidiuretic hormone
secretion’. Met name de aanhoudende uitscheiding van
natrium in de urine, ondanks een lage serumosmolaliteit
en een lage natriumconcentratie in het serum (< 130
mmol/l), pleiten voor deze diagnose. Bij één patiënt is de
diagnose bevestigd door meting van ADH in het serum:
4,5 pmol/l (referentiewaarde: tot 3 pmol/l).32
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Hyponatriëmie na gebruik van XTC is evenals hyperthermie van centrale oorsprong. Verdunning van de natriumionenconcentratie in het serum door overmatig
drinken zou de hyponatriëmie kunnen versterken. In
sommige casusbeschrijvingen is expliciet vermeld dat de
betrokkene veel niet-alcoholische drank had genuttigd.
Dit kan mede hebben geleid tot vergroting van het extracellulaire volume en tot verlaging van de natriumconcentratie in het plasma. Dit verklaart echter niet de
afwezigheid van de renale respons op water. Deze wordt
toegeschreven aan een verhoogde secretie van ADH ten
gevolge van de inwerking van MDMA op het neuro-endocriene systeem. De aanbeveling veel water te drinken
bij gebruik van XTC is met het oog op de stimulering
van de ADH-secretie door MDMA onjuist. Het advies
is het vochtverlies aan te vullen met een bij voorkeur isotone, natriumhoudende drank.
Leverinsufficiëntie. Het mechanisme van het door
XTC geïnduceerde leverfalen en het ontstaan van leverschade is onduidelijk. De ernst ervan lijkt niet samen te
hangen met de duur en de frequentie van XTC-gebruik.
Het lijkt daarom een idiosyncratische reactie te zijn. Dit
wordt onder andere ingegeven door de gevallen van recidiverende hepatitiden die volgden op herhaald XTCgebruik.1 Het is niet bekend of MDMA zelf, een verontreiniging in XTC-tabletten of een metaboliet de leverschade teweegbrengt. Mogelijk worden adducten van
MDMA-metabolieten op eiwitten gevormd, die vervolgens als neo-antigeen gaan optreden. Leverinsufficiëntie
na gebruik van XTC kan optreden met of zonder bijkomende hyperthermie. Als hyperthermie aanwezig is,
treden de verschijnselen acuut op binnen enkele uren na
inname van één of meer XTC-tabletten. Aanvullend
kunnen optreden hypotensie, insulten, hersenoedeem,
weefselhypoxie, diffuse intravasale stolling en rabdomyolyse. Multipel orgaanfalen kan het gevolg zijn.
Zonder hyperthermie kan leverinsufficiëntie ook subacuut optreden, veelal na herhaald XTC-gebruik. Er bestaat een milde vorm met volledig herstel en een ernstige vorm met progressieve coagulopathie, encefalopathie
en sepsis. Levertransplantatie is toegepast, maar de
prognose is slecht en de sterfte hoog (circa 50%) ten gevolge van de aanhoudende sepsis.1 Het toxische mechanisme van de acute leverbeschadiging verschilt van dat
bij de subacute vorm. Bij de subacute vorm lijkt het mechanisme specifiek hepatotoxisch ten gevolge van een
‘drug’. Bij de acute vorm ziet men vaak multipel orgaanfalen en lijkt het mechanisme minder specifiek.
psychische complicaties
Direct volgend op XTC-gebruik: acute en aanhoudende
effecten. Negatieve psychische effecten van XTC op de
korte termijn zijn onmiskenbaar. De acute eufore effecten worden vaak gevolgd door klachten van depressieve
aard, die dermate ernstig kunnen zijn dat het beeld beantwoordt aan de criteria van een depressie.7 33 Tenminste 48 patiënten zijn beschreven die psychiatrische
behandeling nodig hadden na XTC-gebruik.1 Circa de
helft, bijna uitsluitend mannen, vertoonde een psychotisch beeld. Psychose na XTC-gebruik kan acuut optre-

den en laat optreden na herhaald gebruik. De specifieke
drugsgeïnduceerde psychose is acuut en voorbijgaand.
De laat optredende psychose treft veelal hen die frequent
en langdurig gebruiken; zij ontwikkelen een moeilijk behandelbare, chronische psychose. Polydrugsgebruik staat
centraal bij deze personen, zodat niet bekend is welk
aandeel XTC heeft bij het ontstaan van dit ziektebeeld.
Men vermoedt dat een tot dan toe latente schizofrene
stoornis zich kan openbaren onder invloed van XTC.
Er zijn 7 patiënten beschreven met een depressief
beeld na gebruik van XTC. Ook dit kan acuut optreden
of geleidelijk ontstaan. Het kan beginnen enkele uren
tot enkele maanden na XTC-gebruik. Het herstel duurde vele maanden, soms jaren. Allen hadden een blanco
medische voorgeschiedenis. Een kleine groep XTC-gebruikers kan worden gezien als problematische gebruikers met kenmerken van psychische afhankelijkheid, zoals ‘craving’. Het is tevoren niet bekend welke personen
gevoelig zijn voor het ontwikkelen van deze afhankelijkheid en welke biologische factoren hierbij een rol
spelen. Gecombineerd gebruik van middelen en de aanwezigheid van andere amfetaminen in XTC-tabletten
kunnen een rol spelen.
Gevoeligheid voor het krijgen van acute en aanhoudende complicaties. Aangezien een veranderd functioneren van het serotonerge systeem vermoedelijk betrokken is bij impulsief gedrag en de verstoring van affectief gedrag, zouden personen met een impulsieve of
affectieve aandoening extra gevoelig kunnen zijn voor
het ontwikkelen van psychische complicaties.34 35 De
aanwezigheid van andere psychoactieve stoffen in XTCtabletten is een risicofactor. Personen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit zouden een risicogroep kunnen vormen voor het ontwikkelen van een
amfetamineverslaving, aangezien zij paradoxaal reageren op amfetaminen en juist rustig en geconcentreerd
worden onder invloed van deze stoffen.
Langetermijneffecten van ecstasygebruik. Een belangrijke aanwijzing dat ook bij de mens degeneratie van
serotonerge axonen optreedt, is de afname bij XTC-gebruikers van het aantal bindingsplaatsen voor de tracer
(+)[11C]McN-5652, een selectief neuroligans voor het
serotoninetransporteiwit.30 Tegen het licht van de dierexperimentele gegevens moeten deze resultaten worden
geïnterpreteerd als verval van serotonerge axonen.
Indien dit leidt tot een persisterende afname van neurotransmissie en activiteit in bepaalde hersengebieden,
zou XTC-gebruik kunnen leiden tot verandering van bepaalde hersenfuncties. Afname van bloeddoorvoer en
glucoseverbruik in de subgenuale prefrontale cortex zou
samenhangen met stemmingsstoornissen.36 Het is denkbaar dat langdurige denervatie van serotonerge neuronen in corticale gebieden leidt tot vermindering van
stemming en cognitieve functies. Ook zijn veranderingen
in slaap, geheugen en gedrag denkbaar. Verminderde
stemming, klinische depressie, geheugenachteruitgang
en toename van scores op schalen voor impulsiviteit en
agressiviteit zijn onlangs gerapporteerd na gebruik van
XTC.7 8 33 Het is daarom verontrustend dat het gebruik
grootschalige vormen heeft aangenomen en door som-

migen wordt gezien als behorend bij een stijl van leven.
Het is niet uit te sluiten dat psychische afwijkingen zich
pas openbaren na langdurig gebruik of op hogere leeftijd, wanneer de hoeveelheid functioneel hersenweefsel
is afgenomen ten gevolge van fysiologische veroudering.1
conclusie
Ecstasy is een psychoactieve stof met neurotoxische eigenschappen. Het gebruik ervan moet worden ontraden,
omdat onbekend is of de serotonerge schade blijvend is
en wat de klinische gevolgen zijn op de lange termijn.
Vanuit neurotoxicologisch oogpunt dient de door sommigen bepleite legalisering van ecstasy met klem te worden ontraden. Het is voorts noodzakelijk neurowetenschappelijk onderzoek te verrichten bij XTC-gebruikers
om personen te identificeren met een (sub)klinische
beschadiging van het cerebrale serotonerge systeem.
Tevens dient onderzoek te worden verricht naar determinanten van een verhoogde gevoeligheid van personen
voor de schadelijke effecten van XTC.
Wij danken J.J.Beentjes en G.Kracht voor hun hulp bij het
samenstellen van dit artikel.
abstract
Clinical and toxicological aspects of ecstacy (XTC) use
– Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, the active compound of ecstacy (XTC) tablets) is a psychoactive amphetamine congener which in humans has a stimulatory effect and
enhances feelings of openness and solidarity.
– MDMA is neurotoxic in animals. It depletes axonal serotonin stores, it inhibits serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase, and it inhibits the reuptake of serotonin into
the neuron. These events lead to destruction of serotonergic
axon terminals in animal brain. Selective serotonin reuptake
inhibitors protect against the neurotoxic effects of MDMA.
– Binding of (+)[11C]McN-5652, a selective neuroligand for the
serotonin transporter, is decreased in the brains of XTC-users.
This indicates that XTC damages serotonergic axon terminals
in human brain, also. We strongly advise against the use of
XTC as the long-term clinical consequences are not known.
– In man, somatic life-threatening complications after XTC use
include hyperthermia, hyponatraemia and liver failure. Psychiatric complications include psychosis, depression, panic disorder, and impulsive behaviour. The chronic psychosis responds poorly to therapy.
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Liposuctie
d.g.m.bloemenkamp, e.scholten en m.kon
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking
heeft te kampen met overgewicht. Overgewicht verhoogt het risico op tal van aandoeningen, waaronder hypertensie en hart- en vaatziekten. Behalve met lichamelijke klachten kan overgewicht ook gepaard gaan met
psychische problemen.1 Het streven naar een slank en
Academisch Ziekenhuis, afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie,
Utrecht.
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samenvatting
– Liposuctie is een frequent toegepaste techniek in de esthetische plastische chirurgie, waarmee subcutaan vetweefsel door
zuigkracht kan worden verwijderd.
– De laatste decennia zijn nieuwe technieken voor liposuctie
ontwikkeld. Dit heeft geleid tot betere resultaten en minder
complicaties.
– Liposuctie is geïndiceerd als symptomatische behandeling
van adipositas of lipomata.
– Liposuctie is niet zonder risico’s; patiënten moeten worden
voorgelicht over de praktische consequenties en mogelijke
complicaties van de techniek.

