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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Moleculaire processen betrokken bij de progressie van pathologie van de ziekte 
van Parkinson.

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte, waarbij de patiënt in zijn dagelijkse 
handelingen beperkt wordt door toenemende traagheid, stijfheid en balansproblemen en in 
veel gevallen een bepaalde vorm van beven (tremor). Voordat deze karakteristieke motorische 

symptomen zich voordoen, heeft de patiënt ook vaak andere niet-motorische symptomen, zoals 
depressie, reukverlies, autonome en cognitieve stoornissen. Pathologisch gezien wordt de ziekte 
gekenmerkt door de aanwezigheid van abnormale eiwitstapelingen, die in kwetsbare hersengebieden 
zichtbaar zijn als Lewy lichaampjes en Lewy neurieten. Het eiwit alpha-synucleïne speelt een centrale 
rol in deze eiwitstapelingen en komt in verhoogde concentratie in deze structuren voor. 

Prof. dr. Heiko Braak en collega’s uit Duitsland hebben aangetoond dat de distributie van de Lewy 
lichaampjes en Lewy neurieten niet willekeurig is, maar verloopt in een voorspelbaar patroon 
in de preklinische en klinische fase van de ziekte van Parkinson. De pathologie wordt als eerste 
waargenomen in de bulbus olfactorius, de dorsale kern van de nervus vagus in de hersenstam, of 
in het perifere zenuwstelsel. Tot op heden is er weinig bekend over de vroege, preklinische fase 
van de ziekte en welke moleculaire processen betrokken zijn bij de celdood en eiwitstapelingen in 
het centrale en perifere zenuwstelsel. Hersenweefsel van overleden ouderen met incidentele Lewy 
lichaampjes kan worden gebruikt als model voor de preklinische fase van de ziekte van Parkinson en 
dit kan meer inzicht verschaffen in de processen welke bijdragen aan de eiwitstapelingen en celdood, 
en de selectieve kwetsbaarheid van bepaalde hersengebieden.

In de meeste gevallen is de oorzaak van de ziekte van Parkinson niet bekend (sporadische vorm), 
terwijl er bij 5% van de patiënten een genetische oorzaak wordt vermoed (familiaire vorm). De 
genen waarin mutaties gevonden zijn, hebben reeds veel informatie gegeven over de moleculaire 
mechanismen welke ontregeld zijn in de ziekte van Parkinson. De studies in dit proefschrift hebben 
als doel de moleculaire mechanismen te ontrafelen welke veranderen gedurende de ziekteprogressie 
en die bijdragen aan de abnormale eiwitstapeling en de celdood in de sporadische vorm van de ziekte 
van Parkinson. Voor dit doel gebruikten we weefsel van verschillende hersengebieden van gezonde 
donoren, donoren met incidentele Lewy lichaampjes en donoren met de ziekte van Parkinson.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur betreffende de klinische en de 
neuropathologische kenmerken van de ziekte van Parkinson en gerelateerde ziektebeelden. De 
distributie van de alpha-synucleïne pathologie lijkt gekoppeld te zijn aan de klinische voortgang van 
de ziekte en kan daarom worden gebruikt als model voor het bestuderen van de ziekteprogressie. 
Eerdere genetische studies hebben bewijs geleverd voor een bijdrage van mitochondriale disfunctie, 
oxidatieve stress, ontregelde afbraak van celcomponenten (autofagie) en synaptische disfunctie 
aan het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de mutaties of 
afwijkingen in genen die gekoppeld zijn aan de ziekte, zoals DJ-1, Parkin en alpha-synucleïne. Een 
andere techniek die veel inzicht heeft gegeven in de pathologische processen bij de sporadische vorm 
van de ziekte van Parkinson betreft het in kaart brengen van genoom-brede genexpressieprofielen 
van kwetsbare hersengebieden. Deze techniek heeft de betrokkenheid van inflammatie, synaptische 
disfunctie en afwijkende eiwitafbraak en eiwitsynthese aangetoond in de eindfase van de ziekte. Op 
basis van de literatuur is het waarschijnlijk dat verstoorde eiwitsynthese, eiwitafbraak en synaptische 
disfunctie ook betrokken zijn bij de vroege fase van de ziekte van Parkinson. 
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In hoofdstuk 2 hebben we het celverlies en de Lewy lichaampjes en Lewy neurieten gekwantificeerd 
in de substantia nigra van donoren met incidentele Lewy lichaampjes en met de ziekte van Parkinson 
om meer inzicht te krijgen in ziekteprogressie in de preklinische en klinische fase van de ziekte. 
Opmerkelijk was dat wij in de substantia nigra een verlies zagen van kwetsbare neuronen, voordat 
de Lewy lichaampjes zichtbaar waren. Dit geeft aan dat de aanwezigheid van de lichaampjes niet 
het verlies in neuronen veroorzaakt, maar dat dit mogelijk een secundair proces is. We vonden in het 
onderzochte gebied ook een correlatie tussen de totale hoeveelheid Lewy lichaampjes en neurieten 
enerzijds en het celverlies anderzijds. Dit geeft aan dat deze processen met elkaar verweven zijn 
gedurende het ziekteproces. Vervolgens hebben we door middel van het bestuderen van genoom-
brede genexpressie (hoofstuk 3) inzicht verkregen in de genen en moleculaire mechanismen die 
veranderen gedurende de ziekte van Parkinson. Hierbij vonden we een constante deregulatie van 
mTOR en EIF2 processen, welke betrokken zijn bij autofagie en eiwitsynthese. In de fase van de 
ziekte waarin nog geen Lewy lichaampjes aanwezig zijn in de substantia nigra, maar wel elders in het 
brein, vonden we aanwijzingen voor een verhoogde immuunactivatie, synaptische disfunctie en een 
geremde endocytose. Deze processen zijn interessant omdat zij mogelijk bij de eiwitstapeling in de 
preklinische fase van de ziekte van Parkinson betrokken zijn.

In vervolg hierop hebben we veranderingen van moleculaire mechanismen in de bulbus olfactorius 
geïdentificeerd (hoofdstuk 4). Deze structuur is betrokken bij de waarneming van geuren (reuk) 
en bevat alpha-synucleïne pathologie in zowel donoren met incidentele Lewy lichaampjes als ook 
donoren met de ziekte van Parkinson. In eerdere studies is aangetoond dat ondanks de aanwezigheid 
van abnormale eiwitstapelingen in de bulbus olfactorius, er in deze structuur geen celverlies optreedt. 
Onze eigen resultaten laten zien dat processen zoals eiwitsynthese en eiwitafbraak in de preklinische 
fase van de ziekte van Parkinson zijn gedereguleerd. In de latere fase van de ziekte betreft het een 
verstoring van het eiwitvouwen, ubiquinatie en autofagie. Om verder te onderzoeken of er regio-
specifieke of gemeenschappelijke processen bestaan, hebben we de expressieprofielen van andere 
kwetsbare hersenstructuren in de preklinische en klinische fase in kaart gebracht, zoals de locus 
coeruleus en de medulla oblongata (hoofdstuk 5). In de bestudeerde hersengebieden vonden we 
in de preklinische fase een deregulatie van het immuunsysteem, de eiwitsynthese en autofagie in 
vergelijking met controles. Dit duidt erop dat deze processen betrokken zijn bij de pathogenese 
van de ziekte van Parkinson in meerdere hersengebieden. Aanvullend hebben we de veranderingen 
beschreven die zich voordoen op het moment van de formatie van Lewy lichaampjes in de verschillende 
hersengebieden. In dit deel van onze studies vonden we een sterke rol voor mitochondriale disfunctie 
en het ubiquitine-proteasoomsysteem. Het laatst genoemde systeem is betrokken bij het afbreken 
van eiwitten. We hebben ook andere processen geïdentificeerd die nog niet eerder aan de ziekte van 
Parkinson geassocieerd waren, namelijk de regulatie van vertakte aminozuren en van polyamine, 
Deze processen zijn essentieel voor een normale celfunctie en hebben een invloed op de mTOR en 
EIF2 processen. Meer kennis over de regulatie van mTOR en EIF2 processen, en de regulatie van 
vertakte aminozuren en polyamine zou wellicht meer inzicht kunnen geven in de pathogenese van 
de ziekte van Parkinson.

Door middel van de studies in dit proefschrift hebben we processen geïdentificeerd die in een vroege 
fase van de ziekte van Parkinson bijdragen aan celdood en de formatie van Lewy lichaampjes. Zo 
blijken het immuunsysteem, de eiwitsynthese en autofagie reeds verstoord te zijn in hersenweefsel 
van donoren met incidentele Lewy lichaampjes. Van de mTOR en EIF2 processen kon worden 
aangetoond dat deze gedereguleerd zijn gedurende de ziekte. Componenten en modulatoren 
van deze processen kunnen mogelijk interessante doelwitten zijn voor nieuwe therapeutische 
interventies gericht op het afremmen van de ziekteprogressie. Vervolgonderzoek is noodzakelijk 
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om vast te stellen of de genoemde processen alleen verstoord zijn bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson of ook voorkomen bij andere patiënten met de gerelateerde ziektebeelden, waaronder 
multiple systeem atrofie (MSA) en progressieve supranuclear parese (PSP). Daarnaast is het 
belangrijk om vast te stellen welke functionele gevolgen de deregulatie van componenten van deze 
processen hebben. Kan modulatie inderdaad eiwitstapeling en celdood voorkomen of spelen andere 
moleculaire processen hierbij ook een essentiële rol?

We hebben voor de studies in dit proefschrift gebruik gemaakt van hersenweefsel van donoren om 
inzicht te krijgen in moleculaire mechanismen van ziekteprogressie van de ziekte van Parkinson. 
Het verlies van kwetsbare neuronen en deregulatie van eerder benoemde moleculaire processen 
in hersenweefsel van donoren met incidentele Lewy lichaampjes, toont aan dat het ziekteproces 
detecteerbaar is voordat de klinische diagnose wordt gesteld. Aangezien recentelijk is aangetoond 
dat de verstoring van de componenten van de mTOR en EIF2 processen ook te meten is in perifere 
bloedcellen van Parkinson patiënten, kunnen deze mogelijk als biomarker dienen. 


