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SAMENVATTING

Introductie

Er bestaan geslachtsverschillen in verschillende aspecten van menselijk gedrag, cognitie, 
hersenstructuur en het functioneren van de hersenen (Beltz et al. 2013; Sacher et al. 2013). Het 
is van groot belang om de factoren die deze geslachtsverschillen veroorzaken te kunnen iden-
tificeren. Dit zou namelijk niet alleen de algemene kennis over de gezonde ontwikkeling van 
het brein kunnen vergroten, maar ook waardevolle informatie kunnen opleveren ten aanzien 
van neuro-psychiatrische aandoeningen waarbij een geslachtsverschil in prevalentie bestaat.

Het is nog onduidelijk welke factoren er exact betrokken zijn bij de seksuele differenti-
atie van het menselijke brein en hoe groot hun relatieve bijdrage hieraan is. Veel kennis 
en ideeën over dit onderwerp zijn gebaseerd op dierexperimenteel onderzoek, waarbij 
hormonale en genetische manipulaties zijn toegepast om geavanceerde diermodellen 
te ontwikkelen. Er wordt allereerst verondersteld dat geslachtshormonen een cruciale rol 
spelen bij de gender-typische organisatie van het brein gedurende gevoelige periodes van 
neurale ontwikkeling, zoals de prenatale en vroeg postnatale periode, alsmede de puber-
teit. Vervolgens wordt gedacht dat deze hormonen in de volwassenheid een activerende 
invloed hebben op de eerder georganiseerde weefsels. 

In de laatste 2 decennia heeft dierexperimenteel onderzoek ook bewijs geleverd voor 
geslachtshormoon-onafhankelijke effecten van geslachtschromosomale genen op ver-
scheidene neurale en gedragsmatige geslachtsverschillen (Arnold and Chen 2009; Cox et 
al. 2014). In opvolging van deze ontdekkingen is er recentelijk een nieuwe theorie geformu-
leerd over de biologische factoren die invloed kunnen hebben op geslachtsverschillen in 
brede zin. Deze theorie stelt dat seksuele differentiatie het gevolg is van een multifactorieel 
mechanisme waarbij geslachtshormonale en -chromosomale factoren parallel aan elkaar 
of gecombineerd hun invloed uitoefenen (Arnold 2017). Deze theorie erkent tevens de 
mogelijke invloed van omgevingsfactoren, welke bij de mens met name relevant zijn gezien 
de mate waarin geslacht een rol speelt in de maatschappij en sociale omgeving.

Het opzetten van een onderzoek waarmee de bevindingen uit dierexperimenteel onder-
zoek kunnen worden bevestigd in mensen kent veel uitdagingen. Er zijn studies uitgevoerd 
in typische groepen en in klinische populaties, maar beide methoden bleken hun beper-
kingen te hebben en de validiteit is soms in twijfel getrokken. Ongeacht deze uitdagingen 
is er toch al een belangrijke vooruitgang in de kennis over de seksuele differentiatie van het 
menselijk brein en gedrag, al zijn er ook nog steeds vragen onbeantwoord. Met betrekking 
tot bepaald gender-typisch gedrag, bijvoorbeeld, is er bewijs voor een link met vroege an-
drogeenblootstelling (Berenbaum and Beltz 2016). Bevindingen die voortkomen uit studies 
naar de seksuele differentiatie van de functie en structuur van het menselijk brein zijn echter 
minder consistent en de relatieve bijdrage die geslachtshormonen en geslachtschromoso-
male genen hieraan leveren is tot op heden onbekend. 
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In dit proefschrift worden (neuroimaging) studies beschreven die zijn uitgevoerd bij vrou-
wen met het complete androgeen ongevoeligheidssyndroom (CAOS). Vrouwen met CAOS 
hebben een 46,XY karyotype en een vrouwelijk fenotype vanwege niet functionerende 
androgeenreceptoren (AR). Dit wordt veroorzaakt door (een) genetische mutatie(s) in het 
AR gen gesitueerd op het X-chromosoom (Hughes et al. 2012). Het vergelijken van seksueel 
gedifferentieerde eigenschappen tussen 46,XY vrouwen met CAOS, 46,XY controle mannen 
en 46,XX controle vrouwen biedt de unieke mogelijkheid om de factoren die een rol spelen 
bij seksuele differentiatie in meer detail te bestuderen, omdat effecten van geslachtshor-
monen en geslachtschromosomale genen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het 
eerste doel van dit proefschrift was om de rol van geslachtshormonen en genen op de 
geslachtschromosomen bij de seksuele differentiatie van de structuur en functie van het 
menselijk brein te onderzoeken. De selectie van de neuroimaging modaliteiten die hiervoor 
zijn gebruikt is gebaseerd op modaliteiten waarin in eerdere studies geslachtsverschillen 
zijn gevonden. Het tweede doel van dit proefschrift was om de validiteit van twee potenti-
ële retrospectieve maten voor vroege androgeenblootstelling te onderzoeken. 

Factoren betrokken bij de seksuele differentiatie van het menselijk brein

In Hoofdstuk 2 is een studie beschreven waarbij functionele magnetic resonance imaging 
(fMRI) scans zijn gemaakt bij 30 controle mannen, 29 controle vrouwen en 21 vrouwen met 
CAOS tijdens het uitvoeren van de mentale rotatie taak (MRT). De MRT is een visueel-ruimte-
lijke taak waarbij in eerdere studies geslachtsverschillen zijn gevonden in zowel prestatie als 
patronen van hersenactiviteit. Om de factoren die betrokken zijn bij de seksuele differentiatie 
van MRT-gerelateerde hersenactiviteit te onderzoeken, zijn er groepsvergelijkingen uitge-
voerd met de fMRI data uit hersengebieden die een functionele relevantie hebben voor het 
uitvoeren van de MRT. In de huidige studie zijn in de controlegroepen eerder gerapporteerde 
geslachtsverschillen gerepliceerd; bij controle mannen was er sprake van meer hersenactiviteit 
dan bij controle vrouwen in de linker inferieure pariëtale cortex. Bij vrouwen met CAOS was de 
hersenactiviteit in dit gebied vrouw-typisch; er was minder activiteit dan bij controle mannen 
terwijl er geen significant verschil in hersenactiviteit werd gevonden ten opzichte van controle 
vrouwen. Deze bevindingen suggereren dat geslachtsverschillen in regionale hersenactiviteit 
gerelateerd aan mentale rotatie niet het resultaat zijn van directe effecten van geslachtschro-
mosomale genen. Het is aannemelijker dat deze geslachtsverschillen effecten gerelateerd aan 
verschillen in geslachtshormonale blootstelling reflecteren, namelijk masculiniserende andro-
geeneffecten en/of feminiserende oestrogeeneffecten. Bovendien spreken deze resultaten 
een masculiniserende rol van androgenen na aromatase tot oestrogenen, door activatie van 
de oestrogeenreceptor (OR), tegen. Een rol voor socialisatie-gerelateerde effecten kan bij de 
verklaring van deze resultaten niet worden uitgesloten, omdat het geslacht-van-opvoeding 
bij vrouwen met CAOS vrouwelijk was.
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Een ander aspect van het menselijk brein dat geslachtsverschillen laat zien is de micro-
structuur van de witte stof, wat gemeten kan worden met diffusion tensor imaging (DTI). In 
Hoofdstuk 3 zijn daarom verschillende DTI maten vergeleken tussen 30 controle mannen, 30 
controle vrouwen en 20 vrouwen met CAOS om de relatieve bijdrage van geslachtshormonen 
en geslachtschromosomale genen aan de seksuele differentiatie van witte stof microstructuur 
te onderzoeken. Er zijn wijdverspreide geslachtsverschillen in fractionele anisotropie (FA) ge-
vonden in overeenstemming met een meerderheid van eerder verschenen studies; FA was in 
die gebieden hoger bij controle mannen dan bij controle vrouwen. Bij vrouwen met CAOS was 
FA vrouw-typisch in grote delen van de witte stof. Naast FA zijn de onderliggende DTI maten 
axial (AD) en radial (RD) diffusivity onderzocht in de regio’s waarin geslachtsverschillen in FA 
waren gevonden in de controlegroepen. RD was vrouw-typisch in vrouwen met CAOS, maar 
dit effect was niet significant voor AD. Deze bevindingen suggereren dat masculiniserende 
androgeeneffecten via de AR, feminiserende oestrogeeneffecten, of beide, een belangrijke 
rol spelen in de seksuele differentiatie van witte stof microstructuur. Een subtiele bijdrage van 
genen gesitueerd op de geslachtschromosomen, of masculiniserende androgeeneffecten die 
niet worden gemedieerd door de AR, kunnen echter niet worden uitgesloten voor bepaalde 
aspecten van witte stof microstructuur gerelateerd aan AD.

In Hoofdstuk 4 is gebruik gemaakt van zowel een mass-univariate als een multivariate 
pattern recognition (MPR) methode voor het analyseren van regionaal grijze stof volume. 
Dankzij een internationale samenwerking was het mogelijk om grijze stof data van 56 
controle mannen, 53 controle vrouwen en 34 vrouwen met CAOS te evalueren. De univa-
riate analyse lieten zien dat, in regio’s waarin een geslachtsverschil werd gevonden in de 
controle groepen, het grijze stof volume van vrouwen met CAOS vrouw-typisch was in een 
gebied dat de rechter pre- en postcentrale gyrus deels omvat. Dit vormt bewijs tegen een 
belangrijke rol voor geslachtschromosomale genen in de seksuele differentiatie van grijze 
stof volume in deze regio. Deze bevinding is daarentegen wel te verklaren door effecten 
van geslachtshormonen, namelijk masculiniserende androgeen- en/of feminiserende oes-
trogeeneffecten, of door effecten die gerelateerd zijn aan vrouw-typische socialisatie. Bij de 
MPR analyse konden controle mannen en vrouwen met hoge nauwkeurigheid van elkaar 
worden onderscheiden op basis van ruimtelijk verdeelde patronen van grijze stof volume in 
het gehele brein. De classificatie van vrouwen met CAOS in een van beide controlegroepen 
lag niet boven kans niveau. Deze bevindingen suggereren dat ook andere factoren, met 
inbegrip van directe effecten van geslachtschromosomale genen en/of androgeeneffecten 
die niet worden gemedieerd door de AR, een rol kunnen spelen bij de seksuele differentiatie 
van grijze stof volume. De relatieve invloed van geslachtshormonen, geslachtschromoso-
male genen en socialisatie kan variëren tussen verschillende hersengebieden.

Een belangrijk voordeel van de MPR methode is dat het subtiele, ruimtelijk verdeelde 
patronen in de data kan detecteren, wat ertoe zou kunnen leiden dat verschillen worden 
geïdentificeerd die niet met een mass-univariate  methode gedetecteerd worden. Om deze 
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reden is in de studie beschreven in Hoofdstuk 5 MPR toegepast op meerdere structurele 
(grijze stof volume en FA) en functionele (default mode network tijdens rust, MRT en een po-
sitieve en negatieve affectieve foto taak [APT]) neuroimaging modaliteiten. Controle mannen 
en vrouwen konden nauwkeurig worden onderscheiden met behulp van de unimodale MRT, 
APT-positief, grijze stof en FA classifiers, evenals met een multimodale classifier bestaande 
uit een combinatie van deze unimodale classifiers. Vervolgens werden deze succesvolle 
unimodale en multimodale classificatiealgoritmen toegepast op de data van vrouwen met 
CAOS. Aangezien de significante voorspellende waarden van de grijze stof, FA en multimodale 
classifiers tevens werden weerspiegeld in de waarschijnlijkheidswaarden per klasse die uit het 
model werden geëxtraheerd, konden deze classifiers worden gebruikt om de classificatie van 
vrouwen met CAOS te interpreteren. Op basis van ruimtelijk verdeelde patronen van grijze 
stof volume, witte stof microstructuur en multimodale neurale eigenschappen was het even 
waarschijnlijk voor de vrouwen met CAOS om te behoren tot de klasse die controle mannen 
representeerde, als tot de klasse die controle vrouwen representeerde. Deze bevindingen sug-
gereren dat er een complex, multifactorieel mechanisme ten grondslag ligt aan de seksuele 
differentiatie van deze neurale eigenschappen. In het bijzonder kunnen deze bevindingen 
niet alleen worden verklaard door de eerder gesuggereerde masculiniserende androgeenef-
fecten via de AR, feminiserende oestrogeeneffecten en/of socialisatie effecten, maar wijzen 
erop dat genen op de geslachtschromosomen en/of androgeeneffecten die niet door de AR 
worden gemedieerd waarschijnlijk ook een rol spelen.

Potentiële retrospectieve markers van vroege androgeenblootstelling

In Hoofdstuk 6 zijn click-evoked otoacoustic emissions (CEOAE’s), geluiden die ontstaan in de 
cochlea, en de 2D:4D ratio, de relatieve lengte van de tweede ten opzichte van de vierde 
vinger, gemeten. Beide maten laten geslachtsverschillen zien waarvan is verondersteld dat ze 
vroege androgeenniveaus weerspiegelen, hoewel deze hypothese is bekritiseerd met betrek-
king tot de 2D:4D ratio. Door deze maten bij vrouwen met CAOS te bepalen, konden we de 
potentiële relatie tussen deze maten en effectieve androgeenblootstelling onderzoeken. In 
de controlegroepen zijn eerder gerapporteerde geslachtsverschillen gerepliceerd; bij controle 
vrouwen waren de CEOAE amplitudes en de 2D:4D ratio’s groter dan bij controle mannen. 
Bij vrouwen met CAOS was er een neiging naar een vrouw-typische CEOAE amplitude in het 
rechter oor en een significante vrouw-typische 2D:4D ratio in de rechter hand, terwijl voor 
beide maten de variabiliteit binnen de groep vrouwen met CAOS niet lager was dan in de con-
trole groepen. Deze bevindingen wijzen erop dat geslachtsverschillen in CEOAE’s en 2D:4D 
ratio’s in volwassenen tot op zekere hoogte androgeeneffecten kunnen weerspiegelen, maar 
suggereren tevens dat er ook een rol is voor andere, niet-androgene, factoren. Het gebruik 
van 2D:4D ratio’s en CEOAE’s die worden vastgesteld in de volwassenheid als retrospectieve 
markers van vroege androgeenblootstelling wordt daarom afgeraden.
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