
VU Research Portal

Parkinson's disease: monitoring early diagnosis and disease progression

Winogrodzka, A.

2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Winogrodzka, A. (2007). Parkinson's disease: monitoring early diagnosis and disease progression. [PhD-Thesis
- Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/7f0acf24-49b0-4c08-bfbd-99411c51ab2f


CHAPTER 7

Samenvatting



Chapter 7

��

De ziekte van Parkinson is een chronische, degeneratieve aandoening, gekenmerkt 
door een progressief verlies van, onder andere, dopamine producerende neuronen in 
de substantia nigra. De oorzaak van het afsterven van deze hersencellen is nog altijd 
onbekend. De klassieke verschijnselen van de ziekte van Parkinson bestaan uit rigidi-
teit, bradykinesie, rusttremor en loop-en evenwichtsstoornissen. Na verloop van tijd 
leiden deze verschijnselen bij de meeste patiënten tot toenemende functionele invali-
diteit. De huidige therapeutische opties, die op dit moment uitsluitend symptomatisch 
zijn, bieden hiervoor onvoldoende oplossing. Een optimale lange termijn behandeling 
van de ziekte van Parkinson is dan ook gericht op het ontwikkelen van therapieën 
waarmee het progressieve degeneratieve proces en daarmee een toenemende klinische 
handicap vertraagd of zelfs voorkomen zouden kunnen worden (neuroprotectie). Het 
verkrijgen van inzicht in de onderliggende pathogenese van het ziekteproceses is 
daarbij essentieel. Omdat de neuroprotectieve therapie alleen effectief kan zijn wan-
neer het zo vroeg mogelijk wordt toegepast in het ziekteproces, is een vroege (bij 
voorkeur presymptomatische) detectie van de ziekte van Parkinson van groot belang. 
Daarnaast is het van belang betrouwbare eindpunten te definiëren waarmee in klini-
sche trials de effecten van therapeutische interventies op de progressie van de ziekte 
gemeten kunnen worden. 

Het eerste deel van dit proefschrift concentreert zich op de waarde van klassieke klini-
sche (motorische) verschijnselen bij de vroegdiagnostiek van de ziekte van Parkinson. 
De invloed van tremor, rigiditeit en bradykinesie op coördinatie processen tijdens het 
lopen wordt bestudeerd vanuit het perspectief van de theorie over dynamische syste-
men. Vervolgens worden de etiopathogenetische mechanismen die mogelijk ten grond-
slag liggen aan het ontstaan van de ziekte van Parkinson besproken. In de context van 
de oxidatieve stress theorie worden de aanknopingspunten en voorwaarden voor de 
ontwikkeling van neuroprotectieve strategieën beschreven. Tenslotte, op zoek naar een 
meetinstrument voor de objectieve beoordeling van de effecten van geneesmiddelen 
op de  progressie van de ziekte, wordt de toepassing van dopamine transporter  SPECT 
techniek onderzocht bij het vervolgen van het degeneratieve proces in tijd, bij patiënten 
in de vroege fase van de ziekte van Parkinson.

Hoofdstuk 1 beschrijft algemene achtergronden van de ziekte van Parkinson. Het be-
lang van  de ontwikkeling van therapieën die de degeneratie van dopaminerge neuronen 
en daarmee progressie van de ziekte zullen vertragen, evenals de ontwikkeling van ef-
fectieve vroegdiagnostiek worden benadrukt. 

In hoofdstuk 2 worden de motorische verschijnselen zoals tremor, rigiditeit en brady-
kinesie bij patiënten in vroege fase van de ziekte van Parkinson geanalyseerd vanuit het 
perspectief van dynamische systemen theorie. In hoofdstuk 2.1 wordt ingegaan op de 
relatie tussen de rusttremor en de mate van de degeneratie van het dopaminerge systeem 
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bij vroege Parkinson patiënten, gemeten met [123I]β-CIT SPECT enerzijds, en de rela-
tie tussen de rusttremor en andere verschijnselen zoals rigiditeit, anderzijds. Rigiditeit 
bleek de expressie van de rusttremor in dezelfde extremiteit significant te beïnvloeden. 
De relatie tussen de mate van de rusttremor en de striatale [123I]β-CIT SPECT binding 
blijkt echter niet significant, ook na correctie voor deze invloed van de rigiditeit op de 
expressie van de tremor, hetgeen suggereert dat andere pathofysiologische mechanis-
men  betrokken zijn bij het ontstaan van de Parkinson tremor. De resultaten tonen aan 
dat rekening houden met de invloed van rigiditeit van belang kan zijn bij het bestuderen 
van de tremor bij de ziekte van Parkinson.

In hoofdstuk 2.2 worden de coördinatiepatronen van patiënten met vroege ziekte 
van Parkinson bestudeerd tijdens het lopen, waarbij de loopsnelheid systematisch wordt 
gemanipuleerd. De resultaten suggereren dat patiënten tot op zekere hoogte in staat 
zijn om tijdens het lopen met extern gemanipuleerde snelheid de coördinatie tussen 
arm- en beenbewegingen te adapteren. Deze adaptatie wordt echter beperkt door de 
klassieke verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals bradykinesie en rigiditeit, en 
correleert met de mate van de degeneratie van het dopaminerge systeem, zoals gemeten 
met [123I]β-CIT SPECT.

De exacte pathogenese van de ziekte van Parkinson is bij de meeste patiënten onbekend. 
Oxidatieve stress werd verondersteld één van de mogelijke oorzakelijke factoren te zijn 
in de degeneratie van de substantia nigra. Hoofdstuk 3 bespreekt de mogelijke targets 
voor neuroprotectieve behandeling van de ziekte van Parkinson in de context van de 
oxidatieve stress hypothese. 

Functionele neuroimaging van de dopamine transporter met PET en SPECT is een 
techniek die gebruikt wordt bij de beoordeling van de integriteit van het dopaminerge 
systeem bij de ziekte van Parkinson. Op zoek naar een betrouwbare methode voor de 
beoordeling van de progressie van de ziekte van Parkinson, evenals voor de beoordeling 
van de effectiviteit van een (toekomstige) neuroprotectieve therapie werd DAT SPECT 
onderzocht. 

In hoofdstuk 4.1 worden longitudinale studies beschreven waarin de progressie 
van de ziekte van Parkinson bij de novo patiënten wordt gemeten middels SPECT tech-
niek met twee radioliganden voor de dopamine transporter, [123I]β-CIT and [123I]FP-
CIT. SPECT scanning met beide radioliganden toont een vergelijkbare imaging kwa-
liteit, echter de snellere kinetiek van [123I]FP-CIT maakt acquisitie na 3 uur mogelijk 
(versus 24 uur na injectie in het geval van [123I]β-CIT). De resultaten laten verder zien 
dat de jaarlijkse progressie van de dopaminerge degeneratie in de vroege fase van de 
ziekte van Parkinson ongeveer 8% bedraagt. Dit is aanzienlijk sneller in vergelijking 
met normale veroudering. Hiermee is aangetoond dat SPECT imaging met beide radi-
oliganden, [123I]β-CIT and [123I]FP-CIT, een goede methode is voor de beoordeling van 
de progressie van de ziekte van Parkinson. 
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Ter beoordeling van de stabiliteit van de resultaten van DAT SPECT imaging onder 
invloed van dopaminerge medicatie werd het (sub)acute effect van dopamine agonisten 
(pegolide en pramipexol) op de SPECT radioligand binding bestudeerd. In een groep 
patiënten, sequentieel gescanned tijdens gebruik van een D2 receptor agonist en medi-
catie-vrij, werden geen significante verschillen gevonden tussen deze twee condities in 
de striatale [123I]β-CIT binding aan de dopamine transporters. 

Op basis van de in de longitudinale studies gerapporteerde snelheid van de pro-
gressie van de dopaminerge degeneratie werd berekend hoe groot de behandel- en con-
trole groepen dienen te zijn voor een  “neuroprotectie trial”. Om voor een hypothetisch 
middel in 2 jaar een protectief effect van 30% aan te tonen zullen er 238 patiënten gein-
cludeerd moeten worden in beide groepen.

In hoofdstuk 4.2 wordt een overzicht gegeven van het huidige bewijs betreffende de 
bruikbaarheid van DAT imaging in vroegdiagnostiek, als een marker voor ziekte pro-
gressie en als een methode voor de beoordeling van de effectiviteit van toekomstige 
neuroprotectieve therapieën. Speciale nadruk is gelegd op de sensitiviteit, reproduceer-
baarheid en mogelijke effecten van geneesmiddelen op DAT imaging.

Tenslotte, worden in hoofdstukken 5 en 6 enkele afsluitende opmerkingen en suggesties 
voor toekomstig onderzoek geplaatst en worden de resultaten van de beschreven studies 
kort samengevat. Effectieve behandeling van de ziekte van Parkinson houdt in dat er 
(vroeg) ingegrepen kan worden in het beloop van de ziekte. Zowel klinische als imaging 
markers kunnen gebruikt worden voor de preklinische/premotorische detectie van de 
ziekte en voor de beoordeling van de effectiviteit van therapeutische interventies. Aan-
vullend onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen welke markers (of combinatie 
van markers) het beste ingezet kunnen worden voor deze doelen.


