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Abbreviations
6-OHDA   6-Hydroxydopamine
ACMSD   Aminocarboxymuconate semialdehyde  

 decarboxylase
AD   Alzheimer’s disease/autosomal dominant
ADRA1D   Adrenoceptor Alpha 1D
AMPA   α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole 

 propionic acid
AMPK    5’ Adenosine monophosphate-activated  

 protein kinase
ANCOVA   Analysis of covariance
ANK2   Ankyrin 2, neuronal
AR   Autosomal recessive
ARP-WASP Actin related protein-Wiskott-Aldrich Syndrome  

 Protein
ATP   Adenosine triphosphate
ATP13A2   Probable cation-transporting ATPase 13A2 
ATR   Ataxia telangiectasia
B3GALT2   Beta-1,3-galactosyltransferase 2
BH-FDR   Benjamini- hochberg false discovery rate
BMP   Bone morphogenic protein
BST1   ADP-ribosyl cyclase 2
cAMP   Cyclic adenosine monophosphate
CatD   Cathepsin D 
CCDC62   Coiled-coil domain containing 62
CCR3    Chemokine receptor type 3
CD28    Cluster of differentiation 28
CDC42    Cell division control protein 42 homolog
CDK5   Cell division protein kinase 5
cDNA   Complementary deoxyribonucleic acid
CMA   Chaperone-mediated autophagy 
CNS   Central neurvous system
CNTF   Ciliary neurotrophic factor
CNTN1   Contactin1
COX2   Cytochrome c oxidase subunit II
CREB   cAMP response element-binding protein
cRNA   Complementary ribonucleic acid
CSF   Cerebral spinal fluid
CTLA4   Cytotoxic T lymphocyte antigen-4
CXCR2   Chemokine (C-X-C motif) ligand receptor 2
CXCR4   Chemokine (C-X-C motif) ligand receptor 4
DARPP32   Dopamine- and cAMP-regulated  

 phosphoprotein32
DAT SPECT Dopamine transporter single-photon emission  

 computerized tomography
DAVID   Database for Annotation, Visualization and  

 Integrated Discovery
DGKQ   Diacylglycerol kinase, theta 110kDa
DLB   Dementia with Lewy bodies
DMV   Dorsal motor nucleus of the vagus
DNAJC6   Putative tyrosine-protein phosphatase  

 auxilin
DOPEY1   Dopey family member 1

EEA1   Early endosome antigen1
EGF    Epidermal growth factor
EIF2   Eukaryotic translation initiation factor 2
EIF4   Eukaryotic translation initiation factor 4
EIF4A2   Eukaryotic translation initiation factor 4A2
EIF4G1   Eukaryotic translation initiation factor 4  

 gamma 1 
ERK/MAPK Mitogen-activated protein kinases/ extracellular  

 signal-regulated kinases
FABP7   Fatty acid binding protein 7, brain
FAK   Focal Adhesion Kinase
FBXO7   F-box only protein 7 
FDR   False discovery rate
FGF    Fibroblast growth factor
FGF20   Fibroblast growth factor 20
FLT3    Receptor-type tyrosine-protein kinase 3
fMLP    Formyl peptide receptor 1
FOXO1   Forkhead box protein O1
GABA   Gamma-aminobutyric acid 
GAK   Cyclin G associated kinase
GAPDH   Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GBA   Glucosidase, beta, acid 
GDNF    Glial cell-derived neurotrophic factor
GEO   Gene epxression omnibus
GLRA1   Glycine receptor alpha 1 
GLRX2   Glutaredoxin-2, mitochondrial
GLS   Glutaminase
GLUr1   Glutamate receptor 1
GM-CSF   Granulocyte macrophage colony-stimulating  

 factor
GNRH    Gonadotropin-releasing hormone
GO   Gene ontology
GPNMB   Glycoprotein (transmembrane) nmb
GRIA1   Glutamate receptor 1
GRIA3   Glutamate receptor 3
GRIK5   Glutamate receptor, ionotropic kainate 5
GRM3   Metabotropic glutamate receptor 3
GWAS   Genome wide assocciation studies
H&Y    Hoehn and yahr
HER-2    Human epidermal growth factor receptor 2
HGF    Hepatocyte growth factor
HIF1α    Hypoxia-inducible factor 1-alpha
HIP1R   huntingtin interacting protein 1 related
HLA-DQA1 Human leucocyte antigen-DQA1
HLA-DR   Human leucocyte antigen-DR
HLA-DRA  Human leucocyte antigen- DR alpha chain
HLA-DRB  Human leucocyte antigen- DR beta 5
HLA-DRB1 Human leucocyte antigen-DRB1
HLA-DRB4 Human leucocyte antigen- DR beta 4 
HMGB1   High mobility group B1
HOMER1   Homer homolog 1 (drosophila)
HSP40    Heat shock protein 40
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HSP70   Heat shock protein 70kDa
HSP73  Heat shock protein73 
HSPA8   Heat shock 70kDa protein 8
HTR4   Serine protease HTR4
HTRA2   Serine protease HTRA2, mitochondrial
IGF-1   Insulin-like growth factor 1
IL   Inter-leukin 
iLBD   Incidental Lewy body disease
ILK   Integrin-linked kinase
IPA   Ingenuity pathway analysis
ivt   In vitro transcription
JAK/Stat    Janus kinase/signal transducer and activator of  

 transcription
KHC   Kinesin heavy chain
KIF20A   Kinesin family member 20A
KLC   Kinesin light chain
LAMP2   Lysosome-associated membrane protein 2
LAMP2A  Lysosomal-membrane protein 2A 
LAMP3   Lysosomal-associated membrane protein 3
LB   Lewy bodies
LC   Locus Coeruleus
LN   Lewy neurite
LPS   Lipopolysaccharide
LRRK2   Leucine-rich repeat kinase 2
m  Mean
MAPK   Mitogen-activated protein kinase
MAPT   Microtubule-associated protein tau
MCCC1    Methylcrotonoyl-CoA carboxylase 1 (alpha)
MEGF10   Multiple epidermal growth factor-like-domains  

 10
MHC II    Major histocompatibility complex, class 2
MO   Medulla oblongata
MPTP   1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
MSA   Multiple-system athropy
MSA-c   Multiple-system athropy with cerebellar features
MSA-P   Multiple-system athropy with predominant 
  parkinsonism 
mtDNA   Mitochondrial DNA 
mTOR   mammalian target of rapamycin
NBB   Netherlands brain bank
NDC   Non-demented control
NFAT   Nuclear factor of activated T-cells
NFT   Neurofibrillary tangles
NF-αB   Necrosis factor-alphaB
NGF   Nerve growth factor
NR4A2   Nuclear receptor related 1 protein 
NRF2   Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
OB   Olfactory bulb
OPCA   Olivopontocerebellar atrophy 
OR   Olfactory receptor
OR1E1   Olfactory receptor 1E1
OR1E2   Olfactory receptor 1E2
OR5V1   Olfactory receptor 5V1
P2Y   Purinergic receptor P2Y
p70S6K   Phosphoprotein 70 ribosomal protein S6 kinase

PARK   Parkinson protein
PD   Parkinson’s disease
PDD   Parkinson’s disease with dementia
PDGF   Platelet-derived growth factor.
PE   Phosphatidylethanolamine
PGC-1α   Peroxisome proliferator-activated receptor  

 gamma coactivator 1-alpha
PI3K   Phosphatidylinositol-3-kinase
PINK1   PTEN-induced kinase 1 
PKA   Protein kinase A
PLA2G6   5 kDa calcium-independent phospholipase A2 
PMBC   Peripheral mononuclear blood cells
PMD   Post-mortem delay
PNS   Peripheral nervous system
PPAR/RXR  Peroxisome proliferator-activated   

 receptor/retinoid X receptor
Pra 1   Prenylated Rab acceptor 1
PSP   Progressive supranuclear palsy
PTEN   Phosphatase and tensin homolog
qPCR   Quantitative polymerase chain reaction
RAB4   Member Ras oncogene family 4
RAB4A   RAB4A, member RAS oncogene family
RAB5A   RAB5A, member RAS oncogene family
RAN   Ras-related Nuclear protein
RANK    Receptor Activator of Nuclear Factor κ B
RAR   Retinoic acid receptor
RhoA    Ras homolog gene family, member A
RhoGDI   Rho GDP dissociation inhibitor
RIN   RNA integrity number 
RMA   Robust Multi-chip Average
RNA   Ribonucleic acid
RNAseq   RNA sequencing
ROS   Reactive oxygen species 
S100A4   S100 calcium binding protein A4 
SAPK/JNK  Stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal  

 kinase
sd   Standard deviation
SLC10A4   Solute carrier family 10, member 4 
SLC1A2   Solute carrier family 1 member 2
SMEK2   SMEK homolog 2, suppressor of mek1  

 (Dictyostelium)
SMPD1   Sphingomyelin phosphodiesterase 1
SN   Substantia nigra
Snap25   Synaptosomal-associated protein 25
SNARE   Soluble NSF Attachment protein receptors 
SNCA   α-Synuclein 
SND   striatonigral degeneration
SNpc   Substantia nigra pars compacta
SPECT   Single-photon emission computerized  

 tomography
SPSS   Statistical Package for the Social Sciences
Sptbn1   Spectrin beta chain, brain 1
STBD1   Starch binding domain 1
Stk39   Serine threonine kinase 39
STMN1   Stathmin 1
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STRING   Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes
STX1B   Syntaxin 1B
SV2B   Synaptic vesicle glycoprotein 2B
SV2C   Synaptic vesicle glycoprotein 2C
SYNGR3   Synaptogyrin 3
SYPL1   Synaptophysin-like 1
SYT11   Synaptotagmin XI
TBS   Tris-buffered saline
TF   Transferrin
TGF-β   Tumor growth factor beta
TH   Tyrosine-hydroxylase
TNF-α   Tumor necrosis factor alpha
TR/RXR    Thyroid hormone receptor/retinoid X receptor
TRK   Tropomyosin-receptor kinase
UCHL-1   Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 
UPDRS   Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
UPR   Unfolded protein respons
UPS   Ubiquitin proteasome system
Vamp2   Vesicle-associated membrane protein 2
VDR   Vitamine D receptor
VEGF    Vascular endothelial growth factor
VMAT2   Vesicular monoamine transporter 2
VSP35   Vacuolar sorting protein 35



218

A



219

A

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. 
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