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Associatie tussen polymorfismen van het 5HT2C-receptorgen en overgewicht bij gebruikers van 
antipsychotica

Een dwarsdoorsnedeonderzoek
Onderzoek laat zien dat er een associatie bestaat tussen polymorfismen van het 

5HT2C-receptorgen en overgewicht bij patiënten die antipsychotica gebruiken. 

Identificatie van genetische factoren die van invloed zijn op deze associatie, zou 

kunnen helpen vooraf het geschiktste geneesmiddel voor de individuele patiënt 

te kiezen. Een onderzoek naar de rol van een aantal polymorfismen.

Forse gewichtstoename is een belangrijke bijwer-
king van de behandeling met antipsychotica. Om 
verschillende redenen is deze bijwerking klinisch 

van belang: ze geeft een verhoogde kans op het ontwikke-
len van hart- en vaatziekten en is bovendien voor de 
patiënt een belangrijke reden om met de behandeling te 
stoppen. In vergelijking met de klassieke antipsychotica  
lijken de atypische antipsychotica – met name clozapine  
en olanzapine – een hoger risico op gewichtstoename te 
geven [1].

Niet bij elke antipsychoticagebruiker treedt 
gewichtstoename op en de mechanismen die aan deze  
bijwerking ten grondslag liggen zijn niet opgehelderd. Er 
zijn echter wel farmacologische aanknopingspunten. 
Atypische antipsychotica hebben een breed farmacolo-
gisch profiel, met affiniteit voor verschillende receptoren 
die ook bij de regulatie van het lichaamsgewicht betrokken 
zijn, waaronder de serotoninereceptoren en met name de 
5HT2C-receptor. Clozapine en olanzapine zijn sterke 
5HT2C-antagonisten, hetgeen mogelijk bijdraagt aan het 
hoge risico op het optreden van gewichtstoename. 
Interindividuele verschillen in geneesmiddelgeïnduceerde 
gewichtstoename suggereren bovendien dat genetische 
factoren een rol spelen. In de promotor van het gen voor de 
5HT2C-receptor zijn verschillende polymorfismen geïden-
tificeerd die geassocieerd zijn met obesitas bij niet-psychi-
atrische patiënten [2]: de single nucleotide polymorphisms 
(SNP’s) -759C/T, -697G/C en -995G/A, en het repeat-
polymorfisme -1027(GT)n. In dit onderzoek werd boven-
dien een nog niet eerder gepubliceerd SNP onderzocht, 
namelijk een SNP in de untranslated region van het gen  
(’3 UTR G/C). Van -759C/T is in verschillende onderzoe-

ken aangetoond dat het van invloed is op gewichtstoename 
door gebruik van antipsychotica [3-6]. Voor alle andere 
polymorfismen is hierover geen literatuur beschikbaar. 
Het doel van dit onderzoek is, onderzoeken of er een  
verband bestaat tussen verschillende polymorfismen van 
de 5HT2C-receptor en overgewicht bij patiënten die anti-
psychotica gebruiken.

Methoden

setting en onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten uit het 

psychosencircuit van de GGZ Drenthe. Deze patiënten 
worden, intramuraal of extramuraal, behandeld wegens 
schizofrenie, schizofreniforme stoornis of schizoaffectieve 
stoornis en participeren in een disease management project. 
In dit project wordt op systematische wijze het ziekte-
beloop gevolgd en worden jaarlijks parameters als body mass 
index (BMI) en glucose- en lipidenwaarden gemeten.

Patiënten werden vanuit dit project geïncludeerd als zij 
ten tijde van de meting van de BMI een antipsychoticum 
gebruikten dat ten minste drie maanden eerder was gestart. 
Voor deze periode van drie maanden is gekozen omdat 
gewichtstoename vooral in het begin van de behandeling 
optreedt [1]. Alle deelnemende patiënten gaven informed 
consent. De metingen hebben plaatsgevonden in de periode 
februari 2003-juli 2005. Van de geïncludeerde patiënten is 
een bloedmonster afgenomen voor genotypering en is de 
medicatiehistorie opgevraagd bij de openbare en/of de  
ziekenhuisapotheek. Het onderzoek werd goedgekeurd 
door de Medisch Ethische Toetsingscommissie 
Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg in Utrecht.

eindpunt en determinanten
Het primaire eindpunt van het onderzoek was de abso-

lute waarde van de BMI, waarvan afgeleid het percentage 
mensen met ernstig overgewicht (obesitas), gedefinieerd 
als een BMI >30. Determinant was het genotype voor 
5HT2C. Na isolatie van het DNA werd het genotype vast-
gesteld met behulp van pyrosequencing-technieken, zoals 
elders beschreven [7]. De 5HT2C-receptorpolymorfismen 
die onderzocht werden, zijn de SNP’s -759C/T, -697G/C, 
-995G/A en ’3 UTR G/C, en het repeat-polymorfisme -
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1027(GT)n. In de analyses zijn zowel de afzonderlijke  
polymorfismen beoordeeld als de haplotypes (combinatie 
van allelen).

gegevensanalyse
De associatie tussen het genotype (wildtype versus dra-

gerschap van ten minste één variant-allel) en de gemiddelde 
BMI werd getest met behulp van ANOVA. Resultaten 
worden weergegeven als een gemiddelde BMI met een 
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI95). De associatie tussen 
het genotype en overgewicht werd onderzocht met behulp 
van logistische regressieanalyse. Resultaten worden weer-
gegeven als een odds ratio (OR) met een BI95 waarbij het 
wildtype-genotype als referentiegroep fungeert. In de analy-
ses is gecorrigeerd voor intra- of extramurale behandeling 
en gebruik van gewichtsbeïnvloedende comedicatie. Het 
confounding-effect van leeftijd, diagnose, polyfarmacie, type 
antipsychoticum en dosering is onderzocht, maar deze 
beïnvloedden de resultaten niet significant en zijn daarom 
niet meegenomen in het model.

Resultaten
Voor het onderzoek werden 163 patiënten benaderd. In 

totaal zijn 127 (77,9%) patiënten geïncludeerd. Het ontbre-
ken van een betrouwbare medicatiehistorie (13 patiënten), 
een bloedmonster voor DNA-analyse (11 patiënten) of infor-
med consent (8 keer) waren de belangrijkste redenen voor 
uitval. In tabel 1 worden de belangrijkste patiëntkarakteris-
tieken weergegeven.

De resultaten van de genotyperingen zijn weergegeven 
in tabel 2. Omdat het 5HT2C-receptorgen zich op het  
X-chromosoom bevindt, dragen mannen slechts één allel, 
terwijl vrouwen twee allelen dragen. Hierdoor zijn voor 
elke SNP vijf verschillende genotypes mogelijk. Alle 
patiënten met een C/T-substitutie op -759, hadden ook  
een G/A-substitutie op -995. In de resultaten is dit  
daarom verder als één polymorfisme beschouwd. Van  
het -1027(GT)n-polymorfisme zijn alleen de meest  
voorkomende (>2,5%) genotypen weergegeven.

De gemiddelde BMI per genotype is weergegeven in 
figuur 1. Voor het -759/-995 polymorfisme was de gemid-
delde BMI voor dragers van een variant-allel niet significant 
verschillend ten opzichte van wildtype-genotypes. Bij de 

Figuur 1
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Tabel 1

Patiëntkarakteristieken

Karakteristieken Aantal (%)

Leeftijd, gemiddelde (SD) 37 (11)

Geslacht

• man

• vrouw

80 (63)

47 (37)

Intra-/extramuraal

• intramuraal

• extramuraal

31 (24)

96 (76)

Diagnose volgens DSM-IV

• schizofrenie

• schizo-affectieve stoornis

• overig  

73 (57)

30 (24)

24 (19)

Antipsychoticum

• clozapine

• olanzapine

• risperidon

• overig  

44 (35)

40 (32)

26 (21)

17 (14)

   schizofreniforme stoornis (n = 2), psychotische stoornis  

(n = 2), bipolaire stoornis (n = 1), overig (n = 6), onbekend  

(n = 13)

  aripiprazol (n = 1), broomperidol (n = 2), flupentixol (n = 2), 

haloperidol (n = 3), perfenazine (n = 1), pimozide (n = 2),  

quetiapine (n = 3), thioridazine (n = 1), zuclopentixol (n = 2)

Tabel 2

Frequenties van verschillende genotypes

Genotype            Aantal (%)

-759C/T C 65 (51,2)

C/C 34 (26,8)

T 15 (11,8)

C/T 10 (7,9)

T/T 3 (2,4)

-697G/C G 52 (40,9)

G/G 20 (15,7)

C 28 (22,0)

G/C 21 (16,5)

C/C 6 (4,7)

-995G/A G 65 (51,2)

G/G 34 (26,8)

A 15 (11,8)

G/A 10 (7,9)

A/A 3 (2,4)

’3 UTR G/C G 68 (53,5)

G/G 33 (26,0)

C 12 (9,4)

C/G 13 (10,2)

C/C 1 (0,8)

-1027(GT)n Z 54 (39,1)

Z/Z 19 (13,8)

Z-6 31 (22,5)

Z-6/Z 20 (14,5)

Z-6/Z-6 6 (4,3)
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Tabel 3

Associatie van de afzonderlijke polymorfismen van de 5HT2C-receptor met obesitas (BMI >30)

Genotype Aantal patiënten Patiënten met 

obesitas (%)

Ongecorrigeerde 

OR obesitas (BI95)

Gecorrigeerde  

OR obesitas (BI95)

Alle patiënten 127 39 (31)

• -759T/-995A 28 9 (32) 1,09 (0,44-2,68) 0,96 (0,35-2,67)

• -697C 55 22 (40) 2,16 (1,00-4,64) 2,57 (1,08-6,11)

• ’3 UTR C 26 13 (50) 2,89 (1,19-7,02) 3,68 (1,38-9,80)

• -1027(GT)n Z-6 53 22 (42) 2,41 (1,09-5,34) 3,23 (1,30-8,04)

Mannen 80 17 (21)

• -759T/-995A 15 3 (20) 0,91 (0,23-3,68) 0,84 (0,16-4,44)

• -697C 28 8 (29) 1,91 (0,64-5,68) 2,73 (0,77-9,69)

• ’3 UTR C 12 5 (42) 3,33 (0,90-12,30) 5,33 (1,24-22,84)

• -1027(GT)n Z-6 28 8 (29) 1,73 (0,58-5,18) 2,46 (0,69-8,71)

Vrouwen 47 22 (47)

• -759T/-995A 13 6 (47) 0,96 (0,27-3,47) 0,94 (0,20-4,53)

• -697C 27 14 (52) 1,62 (0,50-5,21) 1,99 (0,50-7,83)

• ’3 UTR C 14 8 (57) 1,81 (0,51-6,40) 2,29 (0,50-10,53)

• -1027(GT)n Z-6 25 14 (56) 2,54 (0,72-8,96) 3,36 (0,74-16,13)

OR: odds ratio

BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval

  De gegevens zijn geanalyseerd met het wildtype-genotype als referentie voor alle polymorfismen (OR wildtype = 1).

  De OR’s zijn gecorrigeerd voor intra- of extramurale behandeling en gebruik van gewichtsbeïnvloedende comedicatie.

  Van -1027(GT)n zijn de meest voorkomende allelen (Z en Z-6, totaal 119 patiënten) geanalyseerd, waarbij Z als referentie is genomen.

farmacogenetica  

drie andere polymorfismen was er een trend naar een 
hogere BMI bij dragers van het variant-allel. De kans op 
obesitas was significant verhoogd ten opzichte van wild-
type-genotypes bij dragers van het variant-allel -697 C  
[2,57 (BI95 1,08-6,11)], ’3 UTR C [3,68 (BI95 1,38-9,80)] 
en -1027(GT)n Z-6 [3,23 (BI95 1,30-8,04)] (tabel 3).

In de onderzoekspopulatie kwamen in totaal 21 ver-
schillende haplotypes voor. Tabel 4 geeft een overzicht 
van de associatie tussen de zes meest voorkomende 
(>2,5%) haplotypes en obesitas. Dragers van de variant-
allelen van de drie relevante polymorfismen [-697, ’3 UTR 
en -1027(GT)n] hebben met een OR van 3,84 (BI95  
0,39-38,09) voor vrouwen en een OR van 5,09 (BI95  
1,10-23,53) voor mannen de grootste kans op obesitas in  
vergelijking met mannen en vrouwen met het wildtype-
genotype.

Beschouwing
Dit onderzoek laat zien dat er een associatie bestaat 

tussen polymorfismen van het 5HT2C-receptorgen en 
overgewicht bij patiënten die antipsychotica gebruiken.

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Omwille 
van de praktische uitvoerbaarheid is de BMI gemeten op 
één bepaald moment (dwarsdoorsnede) en is niet gekeken 
naar gewichtsverandering na start van de behandeling. 
Hierdoor kan alleen de absolute BMI in de verschillende 
groepen onderling vergeleken worden en niet de mate van 
gewichtstoename. Verder zijn gewicht en gewichtstoe-
name afhankelijk van vele factoren. Genotype kan nooit 
een volledige verklaring bieden voor het al dan niet optre-
den van gewichtstoename tijdens een behandeling met 
antipsychotica. Informatie met betrekking tot eet- en 
bewegingspatroon, comorbiditeit en rookgedrag zijn in  

dit onderzoek niet meegenomen. Ten slotte veroorzaken 
sommige antipsychotica meer gewichtstoename dan 
andere. Met name van clozapine en olanzapine is bekend 
dat zij een sterke stijging van het lichaamsgewicht kunnen 
geven. In dit onderzoek zijn niet voldoende mensen geïn-
cludeerd om een gestratificeerde analyse met de verschil-
lende geneesmiddelen uit te voeren. De gebruikte antipsy-
chotica per genotypegroep hadden echter geen invloed op 
de weergegeven resultaten.

In het onderzoek is gekeken naar vijf verschillende 
polymorfismen. De variant-allelen -759T en -995A  
kwamen altijd samen voor (de zogenoemde linkage  
disequilibrium), met een frequentie van 22%. Dit is in over-
eenstemming met eerdere publicaties [2-4, 8, 9], waarin 
frequenties van 11-28% worden genoemd. De variant-alle-
len -697C en Z-6 kwamen voor bij 43% respectievelijk 41% 
van de populatie. Dit is aanzienlijk meer dan de 15% res-
pectievelijk de 14% uit de publicatie van Yuan e.a. [2]. Van 
het ’3 UTR-polymorfisme is geen prevalentiecijfer uit 
andere bronnen beschikbaar.

Tot nu toe is met name gepubliceerd over de rol van 
759C/T in relatie tot obesitas. De resultaten van deze 
publicaties waren niet eenduidig. Alhoewel sommigen  
[3-6] geringere gewichtstoename vonden bij dragers van 
het variante T-allel, konden andere onderzoeksgroepen  
[8, 9] deze resultaten niet bevestigen. In één onderzoek 
werd zelfs een niet-significante trend in de tegenoverge-
stelde richting gevonden [9]. Ook in dit onderzoek werd 
van het 759C/T-polymorfisme geen relatie aangetoond 
tussen genotype en gewicht. De drie andere onderzochte 
polymorfismen laten een dergelijk verband wel zien. De 
gemiddelde BMI was bij dragers van de variant-allelen 
hoger, net als de kans op obesitas. Er zijn aanwijzingen  
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genotypes. In de toekomst kan kennis van het genotype 
van de patiënt mede bepalen welk middel voor deze patiënt 
het meest geschikt is ●
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dat dit effect op het lichaamsgewicht veroorzaakt wordt 
doordat mutaties in de promotor van het 5HT2C-receptor-
gen leiden tot verandering in de mate van receptorexpres-
sie [2, 10].

Overgewicht en obesitas worden onder meer geassoci-
eerd met hypertensie, diabetes mellitus type 2, hart- en 
vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. De mortali-
teit is licht verhoogd bij patiënten met overgewicht (BMI 
25-30) en neemt sterk toe bij obese patiënten (BMI >30). 
Overgewicht heeft daarnaast ook psychosociale conse-
quenties: het kan zelfbeeld en sociaal functioneren nega-
tief beïnvloeden. Gebruikers van antipsychotica geven aan 
dat zij gewichtstoename als een van de meest belastende 
bijwerkingen ervaren. Gewichtstoename is dan ook een 
belangrijke reden om met antipsychotica te stoppen (met 
de kans op een terugval), zelfs als de behandeling effectief 
is. Tot nu toe is de farmacotherapeutische behandeling van 
schizofrene patiënten gebaseerd op trial and error. 
Identificatie van genetische factoren die van invloed zijn 
op het optreden van overgewicht tijdens de behandeling 
met antipsychotica, kan in de toekomst wellicht helpen 
vooraf een keuze te maken voor een voor de individuele 
patiënt geschikt geneesmiddel. Prospectief onderzoek zou 
vervolgens moet uitwijzen of genotypering voorafgaand 
aan de instelling op antipsychotica ook resulteert in een 
lager risico op obesitas.

Conclusie
Dit onderzoek laat zien dat er een associatie bestaat 

tussen polymorfismen van de 5HT2C-receptor en overge-
wicht bij gebruikers van antipsychotica. Dragers van de 
variant-allelen van -679, ’3 UTR en -1027(GT)n hebben 
een hoger risico op het krijgen van obesitas dan wildtype-
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Tabel 4

Associatie van de meest frequent voorkomende haplotypes met obesitas

Haplotype n Polymorfisme Ongecorrigeerde OR 

obesitas (BI95)

Gecorrigeerde  

OR obesitas (BI95)-1027(GT)n -759/-995 -697 ’3 UTR

Mannen

1 47 wildtype wildtype wildtype wildtype 1,00

(referentie)

1,00

(referentie)

2 14 variant variant variant wildtype 1,15

(0,27-5,00)

1,36

(0,23-8,09)

3 12 variant wildtype variant variant 3,02

(0,78-11,73)

5,09

(1,10-23,53)

Vrouwen

4 17 wildtype wildtype wildtype wildtype 1,00

(referentie)

1,00

(referentie)

5 6 variant variant variant wildtype 0,92

(0,13-6,56)

0,61

(6,04-8,50)

6 9 variant wildtype variant variant 1,47

(0,28-7,63)

3,84

(0,39-38,09)

OR: odds ratio

BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval

   Haplotype: combinatie van allelen, bijvoorbeeld haplotype 2 is een combinatie van de variant allelen van (GT)n, -759/-995 en -697, en het wildtype-allel 

van ’3 UTR

  Van -1027(GT)n zijn de meest voorkomende allelen (Z en Z-6, totaal 119 patiënten) geanalyseerd, waarbij Z-6 in deze tabel als variant allel is 

beschouwd.

 De OR’s zijn gecorrigeerd voor intra- of extramurale behandeling en gebruik van gewichtsbeïnvloedende comedicatie.
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