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De genetica van Parkinsonisme op jongere leeftijd

DE GENETICA VAN PARKINSONISME OP JONGERE 
LEEFTIJD
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De ziekte van Parkinson (ZvP) heeft komt overal ter wereld voor en is na de ziekte 
van Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. Oorspronkelijk 
wordt de ziekte klinisch gekarakteriseerd door drie motorische symptomen: 
bradykinesie (traagheid van bewegen); spierstijfheid en rusttremor; en door een grote 
verscheidenheid aan niet-motorische symptomen. Pathologisch gezien wordt de 
ZvP gekarakteriseerd door een voortschreidend verlies van dopaminerge neuronen 
in de substantia nigra pars compacta gevolgd door een afname van dopamine in het 
striatum en de aanwezigheid van ophopingen die uit het α-synucleïne eiwit bestaan, 
zogenaamde ‘Lewy bodies’. Hoewel dopamine vervangende behandelingsstrategieën 
motorische symptomen kunnen verlichten is het nog steeds noodzakelijk de aan de 
behandeling gerelateerde bijwerkingen te overwinnen en de beperkte werking op niet-
motorische symptomen te vergroten. Bovendien blijven interventies die de voortgang 
van de ziekte afremmen of voorkomen een klinische behoefte die nog onvervuld is. 
Het slagen van een poging hiertoe is afhankelijk van een beter begrip van de etiologie 
van de ziekte en pathogenese. Studies naar de zeldzame familiare vormen van de ZvP 
leveren uiterst waardevolle pathogenetische inzichten op (bijvoorbeeld de ontdekking 
van basepaarveranderinen in het SNCA gen) en kunnen eiwit of gen specifieke  
therapeutische strategieën voor de ZvP in gang zetten. Een samenvatting van de 
bepaalde basepaarveranderingen (Tabel 1) en de vermoedelijke functies van deze 
genen worden besproken in hoofdstuk 2. De leeftijd waarop de symptomen van de 
ZvP beginnen is doorgaans na het 50e jaar, de ‘late-onset’ ZvP. Zeldzamer zijn de 
‘early-onset’ patiënten (leeftijd van aanvang < 50 jaar).
 In de eerste helft van dit proefschrift (hoofdstuk 3, en 4), werd de 
genetische component in een Nederlands cohort met een vroeg beginnende vorm 
van de ziekte van Parkinson (EOPD-DC) onderzocht. Tot op heden zijn mutaties in de 
genen SNCA, LRRK2, PARKIN, DJ-1, en PINK1 beschreven in EOPD. In hoofdstuk 3 
onderzochten we de prevalentie en aard van de mutaties in deze genen met behulp van 
sequencing van deze genen en exon dosage-analyses (de MLPA assay) in een cohort 
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van 187 patiënten met EOPD uit Nederland (EOPD-DC). Deze studie vormt de eerste 
grote screening naar zowel missense mutaties als copy number variaties (CNVs) voor 
deze vijf met EOPD-associated genen door één centrum, en het eerste in zijn soort in 
een Nederlands cohort. We detecteerden mutaties in 9% van de patiënten (inclusief 
heterozygote mutaties). Onze resultaten wijzen er op dat het gebruik van verschillende 
criteria om patiënten te selecteren en verschillende screeningsmethoden er toe leiden 
dat de mutatiescreenings verschillende mutatieprevalenties rapporteren. Het maken 
en toepassen van richtlijnen voor genetische screening zou de kwaliteit van de data 
aanzienlijk verbeteren en de vergelijking tussen verschillende studies gemakkelijker 
maken. De meeste van de gescreende patiënten met EOPD (62%) waren drager van 
een enkele mutatie in het PARKIN, PINK1, of DJ-1 gen. De mogelijke uitleg voor de 
pathogene rol van heterozygote mutaties in recessieve genen wordt in dit hoofdstuk 
besproken. De relatief lage prevalentie van mutaties (4%) samen met het significante 
aandeel copynumbervariaties (CNVs) (48%) wijst er op dat er CNVs zijn in genen 
waarmee nog geen associatie is gevonden in de EOPD populatie. 
 Daarom zijn er in hoofdstuk 4, tijdens het onderzoek naar nieuwe loci die 
zijn geassocieerd met de ziekte van Parkinson, CNVs en ROHs geïdentificeerd in 60 
patiënten van de EOPD-DC, in 25 patiënten van een isolaat (De Walcheren groep) en 
in 47 individuen van Nederlandse origine. Hierbij is gebruik gemaakt van de “Whole 
Genome High-Density SNP Array van Affymetrix (SNP5.0)”. We hebben een groep 
zeldzame CNV gebieden geïdentificeerd (CNVRs), die specifiek zijn voor patiënten 
met de ziekte van Parkinson. Vijf van deze zeldzame gebieden overlappen met genen, 
van welke de functie is geassocieerd met het fenotype van de ziekte van Parkinson, 
zoals onder andere HLA-DRB5, de L-type afhankelijke calcium kanaal subunit 
CACNA1C, het deübiquinatie enzym DUB-3 en de olfactoire receptor genen. Daarbij 
heeft een associatie analyse van CNVRs, aanwezig in zowel patiënten als controles, 
30 gebieden laten zien die significant geassocieerd zijn met het fenotype van de ziekte 
van Parkinson. De 2 meest significante gebieden hebben invloed op de glutathione 
S-transferase theta-1 (GSTT1) (EOPD-DC: p=6.6E-05; Walcheren: p=2.5E-07), 
een deel van de T cel receptor genen (TCR) (EOPD-DC: p=5.3E-05; Walcheren: 
p=1.1E-07) en andere CNVRs betreffende genen die betrokken zijn bij de regulatie 
van de immuun reactie of olfactie. De HLA bevinding kan ondersteund worden door 
de recente associatie van HLA-DRB5 met LOPD. De associatie van GSTT1 is van 
een specifiek belang, omdat deze enzymen betrokken zijn bij de detoxificatie van 
xenobiotische componenten en omdat GST polymorphismen zijn gesuggereerd als 
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potentiële risicofactoren van de ziekte van Parkinson. De resultaten van dit onderzoek 
zijn slechts een begin en verder onderzoek is nodig om de associatie van deze variant 
met het fenotype van deze ziekte onafhankelijk te onderzoeken. We hebben ook de 
“Runs of homozygosity”(ROHs) geanalyseerd, maar geen van de clusters die zijn 
getest behaalden significante niveaus bij de associatie met het fenotype van de ziekte 
van Parkinson. 
 In de tweede helft van dit proefschrift (hoofdstuk 5 en 6) hebben we ons 
gericht op de fysische eigenschappen van wildtype en gemuteerd DJ-1, om de invloed 
hiervan op de pathologie beter te begrijpen. In hoofdstuk 5 hebben we door middel 
van een ‘gel filtration assay’ laten zien dat de pathogene mutatie L166P meerdere 
effecten heeft op de functionaliteit van het DJ-1 eiwit. Op structureel niveau veroorzaken 
de veranderingen van DJ-1 L116 problemen met de eiwitvouwing en is het mutante 
eiwit niet in staat om homo-dimeren te vormen en verhoogt het mutante eiwit de kans 
om eiwitcomplexen met een hoog moleculair gewicht te vormen. Daarnaast hebben 
we ‘pulse chase’ en eiwitsynthese inhibitie experimenten gedaan, die laten zien dat 
deze mutatie invloed heeft op de stabiliteit en een snelle afbraak stimuleert. Verder is 
het mutante eiwit, in plaats van in het cytoplasma, in de mitochondrieen gelokaliseerd. 
Deze mislocalisatie kan mogelijk worden veroorzaakt door de snelle afbraak en 
de aanwezigheid van onoplosbare hoog moleculair gewicht nucleaire aggregaten. 
 Om de functie van DJ-1 verder te karakteriseren, hebben wij in hoofdstuk 
6 gezocht naar nieuwe interactoren van DJ-1 met behulp van het ‘yeast two-hybrid’ 
systeem. Deze screen heeft een nieuw eiwit (CHD3) geїdentificeerd dat bindt aan 
DJ-1 en vier eiwitten waarvan interactie in eerdere publicaties is aangetoond (DJ-
1, DJBP, Piasxα en Ubc9). We hebben laten zien dat pathogene mutaties in DJ-1 
de affiniteit voor deze interactoren veranderd. Verder hebben we met het ‘UbFC 
flurescerent complementatie assay’ de interactie van zowel het E2 SUMO conjugatie 
enzym Ubc9 als SUMO met DJ-1 kunnen bevestigen. Deze interactie hebben we 
kunnen aantonen in levende cellen met behulp van confocale microscopie. Daarnaast 
wijzen onze resultaten op een non-covalente binding tussen DJ-1 en SUMO en 
veroorzaakt deze binding translocatie van DJ-1 naar subnucleaire compartimenten 
in de cel. Een aantal van deze compartimenten hebben we kunnen identificeren als 
‘Promyelocytic leukemia protein-Nuclear bodies’ (PML-NBs). Verder onderzoek zou 
zich moeten richten op de functionele consequenties van DJ-1 translocatie naar 
PML-NBs en de rol van de non-covalente binding tussen SUMO en DJ-1 in het 
neurodegeneratieve proces van de ziekte van Parkinson.
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In eerdere studies is aangetoond dat DJ-1 de transcriptie reguleert van genen 
betrokken bij apoptose, de nieuwe DJ-1 interactor CHD3 zou hier mogelijkerwijs 
een rol in kunnen spelen. Toekomstige studies naar deze nieuwe interactor zouden 
inzicht kunnen geven in de anti-apoptotische werking van DJ-1. Op basis van de 
resultaten beschreven in dit proefschrift suggereren we dat studies naar interactoren 
van DJ-1, onder verschillende genetische- en omgevingsfactoren, de mechanismen 
achter het ziekteproces kunnen ontrafelen en mogelijkerwijs kunnen leiden tot nieuwe 
aanknopingspunten voor therapie.
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