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Identificatie van nieuwe moleculaire mechanismen 
die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte waarbij zenuw-
cellen in de substantia nigra en een aantal andere hersengebieden langzaam af-
sterven. De zenuwcellen in de substantia nigra produceren de neurotransmitter 
dopamine, hebben hun uitlopers in het striatum, en vormen daarmee de nigros-
triatale zenuwbaan. Het afsterven van dopaminerge zenuwcellen veroorzaakt 
een aantal symptomen die typisch zijn voor de ziekte van Parkinson, zoals 
tremor, rigiditeit (stijfheid), akinesie (bewegingsarmoede) en een maskergelaat. 
Er zijn verschillende oorzaken van de ziekte van Parkinson bekend. Een klein 
percentage van de patiënten is erfelijk belast. Er zijn op dit moment zeven genen 
bekend die een mutatie kunnen bevatten waardoor de ziekte van Parkinson ont-
staat. Verder kan blootstelling aan een aantal chemische stoffen, zoals bepaalde 
bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw of de stof MPTP (1-methyl-4-
phenyl1,2,3,6-tetrahydropyridine; een verontreiniging die ontstaat bij het syn-
thetiseren van meperidine), de ziekte van Parkinson veroorzaken. Leeftijd speelt 
ook een rol. In verreweg het grootste deel van de patiënten is de oorzaak van de 
ziekte niet bekend.

Wanneer bij iemand de ziekte van Parkinson geconstateerd wordt, wordt 
veelal een behandeling gestart met levodopa, een dopamine preparaat dat het 
gebrek aan dopamine aanvult. In latere stadia wordt tegenwoordig in toene-
mende mate diepe hersenstimulatie toegepast. Deze behandelingen bestrijden 
wel de symptomen maar zetten het ziekteproces niet stil. Er is op dit moment 
geen behandeling die de ziekte echt tot staan brengt. Om zo’n behandeling te 
ontwikkelen is veel meer kennis nodig van de cellulaire en moleculaire verand-
eringen die optreden in het hersenweefsel van Parkinsonpatiënten. De essentiële 
vraag – waarom gaan dopaminerge zenuwcellen dood? – is momenteel onbeant-
woord. Het werk waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan probeert een 
bijdrage te leveren aan het opvullen van deze leemte. 

Het werk in dit proefschrift is gebaseerd op de resultaten van een “microar-
ray” of genexpresie analyse die eerder door ons werd uitgevoerd op substantia 
nigra weefsel van Parkinson patiënten en controles. Het weefsel voor deze mi-
croarray studie werd verkregen via de Nederlandse Hersenbank. In deze studie 
werden veranderingen in de expressie van 287 genen gedetecteerd.

Dit proefschrift beschrijft fundamenteel neurobiologisch vervolgonderzoek 
naar de mogelijke functionele betekenis van deze veranderingen in genexpressie 
in de substantia nigra van Parkinsonpatiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd 
in 3 stappen: 1) selectie van de interessantste genen (hoofdstuk 2), 2) functio-
nele screening van 62 genen in cellulaire assays (hoofdstuk 4), en 3) onderzoek 
naar een van de meest veelbelovende geïdentificeerde targetmoleculen (Repul-
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sive Guidance Molecule A – RGMA) in vivo (hoofdstuk 7). De tussenliggende 
hoofdstukken beschrijven de noodzakelijke karakterisering van de dopaminerge 
cellijn die gebruikt is voor de cellulaire screening (hoofdstuk 3) en het opzetten 
van de diermodellen en de virale vector-gemedieerde gentransfer voor het in 
vivo onderzoek (hoofdstukken 5 en 6). 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe een eerste selectie gemaakt werd uit de totale 
pool van 287 genen. Genen waarvan bekend was of met enige zekerheid ver-
moed kon worden dat zij betrokken zijn bij processen die verstoord zijn bij de 
ziekte van Parkinson vormen de “shortlist” van uiteindelijk 79 genen voor verder 
onderzoek. Deze “shortlist” bestond voornamelijk uit genen met een mogelijke 
rol in celdood, neurotrofe ondersteuning van zenuwcellen, synaptische transmis-
sie, mitochondriaal dysfunctioneren en “axon guidance”. De axon guidance genen 
hadden vanaf het begin onze bijzondere aandacht omdat deze genen betrokken 
zouden kunnen zijn bij het langzaam afsterven van nigrostriatale verbindingen 
vanuit het striatum naar de substantia nigra in het Parkinson brein, een feno-
meen dat bekend staat als axonale “dye back”. We laten in dit hoofdstuk we zien 
dat verreweg de meeste genen die we geselecteerd hebben tot expressie komen 
in dopaminerge neuronen en niet in gliacellen in de substantia nigra van Parkin-
sonpatiënten. 

Omdat de meeste van onze targetgenen in zenuwcellen tot expressie komen 
lag het voor de hand de in vitro studies naar de functie van deze genen uit te vo-
eren in een neuronale cellijn. In hoofdstuk 3 karakteriseren wij de SH-SY5Y cel-
lijn en tonen aan dat deze cellen veel eigenschappen bezit van dopaminerge cel-
len en dat deze cellijn ook het grootste deel van onze targetgenen tot expressie 
brengt. In hoofdstuk 4 melden wij de resultaten van een aantal grote functionele 
screens gebruikmakend van de SH-SY5Y cellijn. Deze screens werden uitgevoerd 
met als doel vast te stellen welke van onze targetgenen een effect heeft op het 
overleven, de mitochondriale activiteit en de uitgroei van zenuwuitlopers (neu-
rieten) in SH-SY5Y cellen. De meest uitgesproken effecten op zowel cellulaire 
overleving als neurietuitgroei werden gevonden na overexpressie van 4 genen: 
CTDSP1, RGMA, PTMA and WWC1. Deze 4 genen waren ook opgereguleerd in de 
substantia nigra van Parkinsonpatiënten en het is daarom zeer goed mogelijk dat 
hun verhoogde expressie bijdraagt aan de inductie en/of de progressie van het 
ziektebeeld. 

In hoofdstuk 7 testen wij of de overexpressie van RGMA (ingebracht 
door middel van een virale vector) in dopaminerge neuronen in de substantia 
nigra van de muis leidt tot het dysfunctioneren of afsterven van deze zenuw-
cellen. Overexpressie van RGMA in de substantie nigra van muizen induceerde 
inderdaad degeneratie van dopaminerge neuronen, en leidde tot verslechtering 
van de motorcoördinatie die zo typisch is voor de ziekte van Parkinson. In onze 
studies in de muis hebben wij waargenomen dat RGMA wordt getransporteerd 
naar het striatum via de uitlopers van de dopaminerge neuronen alwaar het ver-
volgens in het striatum wordt uitgescheiden. Omdat RGMA een repulsief effect 
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heeft op zenuwuiteinden denken wij dat de verhoogde niveaus van dit eiwit in 
het striatum “dye back” van nigrostriatale verbindingen kan induceren en dat dit 
dan geleidelijk aan kan resulteren in het afsterven van dopaminerge neuronen. 
In vervolgonderzoek in muizen zullen wij verder uitzoeken of dit mechanisme 
inderdaad ten grondslag zou kunnen liggen aan de negatieve effecten van RGMA 
op de overleving van dopaminerge neuronen. 

Om de kernvraag te kunnen beantwoorden of de verhoogde expressie van 
RGMA in de substantia nigra bijdraagt aan het afsterven van dopaminerge neu-
ronen in Parkinsonpatiënten, moet er vervolgonderzoek worden verricht op hu-
maan hersenweefsel, in proefdieren en in celkweek. Vragen die centraal staan 
zijn dan: Hoe vroeg in het ziektebeloop komt RGMA al verhoogd tot expressie? 
Is de verhoging specifiek voor de dopaminerge neuronen in de substantia nigra? 
Door welke moleculaire factoren, signalen of omgevingsfactoren wordt RGMA 
expressie gereguleerd? Hebben Parkinsonpatiënten single nucleotide polymor-
fismen in het RGMA-gen die zorgen voor dysregulatie van het RGMA-gen? Ant-
woorden op deze vragen zullen bepalen of RGMA kan worden gezien als een se-
rieus kandidaat molecuul voor de ontwikkeling van een regeneratieve therapie 
voor de ziekte van Parkinson.    

                    

    
     


