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Op weg naar ‘neuroprotectie’ bij de
ziekte van Parkinson: markers van
vroege diagnose en ziekteprogressie
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Inleiding
De ziekte van Parkinson is een chronische, degene-
ratieve aandoening, die wordt 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 motorische verschijnse-
len van de ziekte van Parkinson bestaan uit rigiditeit,
bradykinesie, rusttremor en loop- en evenwichts-
stoornissen. Daarnaast kunnen in alle stadia van de
ziekte ook vele niet-motorische symptomen ontstaan.
Na verloop van tijd leiden deze verschijnselen bij de
meeste patiënten tot toenemende functionele invalidi-
teit en vermindering van de kwaliteit van het leven. 
De therapeutische opties, die op dit moment uit-
sluitend symptomatisch zijn, bieden hiervoor onvol-
doende oplossing. Een optimale langetermijnbehande-
ling 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). 
In dit proefschrift worden de voorwaarden beschreven
die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van neuro-
protectieve therapie bij de ziekte van Parkinson. Het
verkrijgen van inzicht in de onderliggende patho-
genese van het ziekteproces is van belang bij het 

aanwijzen van therapeutische targets van ziekte-
modificatie. Omdat de neuroprotectieve therapie
alleen effectief kan zijn wanneer het zo vroeg mogelijk
wordt toegepast in het ziekteproces, is een vroege (bij
voorkeur zelfs presymptomatische) detectie van de
ziekte van Parkinson van groot belang. Daarnaast is
het van belang betrouwbare eindpunten te definiëren
waarmee in klinische trials de effecten van therapeu-
tische interventies op de ziekteprogressie gemeten
kunnen worden. 

Vroegdiagnostiek
Het eerste deel van dit proefschrift concentreert zich
op de waarde van klassieke klinische (motorische)
verschijnselen bij de vroegdiagnostiek van de ziekte
van Parkinson. De invloed van de motorische ver-
schijnselen, zoals tremor, rigiditeit en bradykinesie op
coördinatieprocessen tijdens het lopen bij patiënten
in vroege fase van de ziekte van Parkinson, werd
bestudeerd vanuit het perspectief van de theorie over
dynamische systemen. Bij het bestuderen van de
relatie tussen de rusttremor en rigiditeit in dezelfde
extremiteit bleek dat de rigiditeit de expressie van de
rusttremor in dezelfde extremiteit significant beïn-
vloedt. Desondanks, ook na correctie voor deze
invloed van de rigiditeit op de expressie van de tremor,
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bleek de relatie tussen de mate van de rusttremor 
en de striatale [123I]β-CIT-SPECT-binding (die een
marker is van de integriteit van het dopaminerge 
systeem) niet significant. Deze resultaten suggereren
enerzijds dat andere pathofysiologische mechanismen
betrokken zijn bij het ontstaan van de parkinson-
tremor, anderzijds wordt het belang van het rekening-
houden met de invloed van rigiditeit bij het bestuderen
van de tremor bij de ziekte van Parkinson benadrukt. 
Voorts werd aangetoond dat patiënten in een vroege
fase van de ziekte tot op zekere hoogte in staat zijn
tot adaptatie van coördinatie tussen arm- en been-
bewegingen tijdens het lopen met systematisch
gemanipuleerde loopsnelheid. Deze adaptatie wordt
echter beperkt door de klassieke verschijnselen, zoals
bradykinesie en rigiditeit, en correleert met de mate
van de degeneratie van het dopaminerge systeem,
zoals gemeten met [123I]β-CIT-SPECT.

Inzicht in pathogenese: oxidatieve stress
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. Met name zijn er aanwijzingen dat het proces
van auto-oxidatie van dopamine, via de vorming van
zeer giftige dopaminechinonen, in belangrijke mate
bijdraagt aan de oxidatieve stress in de substantia
nigra. De zogenaamde fase II-detoxicatie-enzymen
blijken een belangrijke rol te spelen bij de ontgifting
van dopaminechinonen. 
In het tweede deel van het proefschrift werden de
mogelijke targets voor de ontwikkeling van neuro-
protectieve behandeling van de ziekte van Parkinson
beschreven, via de inductie van deze fase II-biotrans-
formatie-enzymen.

‘Dopamine transporter imaging’ met SPECT als
marker van de ziekteprogressie en ‘neuro-
protectie’
Functionele neuro-imaging van de dopaminetrans-
porter (DAT) met PET en SPECT is een techniek
die al langer 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 objectieve
beoordeling van de effectiviteit van een (toekomstige)
neuroprotectieve therapie, werd in het laatste deel
van het proefschrift DAT-SPECT onderzocht.

De resultaten van longitudinale SPECT-studies bij
de-novoparkinsonpatiënten met 2 radioliganden
voor DAT, [123I]β-CIT en [123I]FP-CIT, laten zien
dat de jaarlijkse progressie van de dopaminerge
degeneratie in de vroege fase van de ziekte ongeveer
8% bedraagt. Dit is aanzienlijk sneller in vergelijking
met normale veroudering. SPECT-imaging met beide
radioliganden bleek een goede methode te zijn voor
de beoordeling van de ziekteprogressie. 
Op basis van de in de longitudinale studies gerappor-
teerde snelheid van de progressie van de dopaminerge
degeneratie werd berekend hoe groot de behandel- en
controlegroepen dienen te zijn voor een ‘neuro-
protectietrial’. Om voor een hypothetisch middel in
2 jaar een protectief effect van 30% aan te tonen, zullen
er 238 patiënten geïncludeerd moeten worden in
beide groepen. Ter beoordeling van de stabiliteit van de
resultaten van DAT-SPECT-imaging onder invloed
van dopaminerge medicatie werd het (sub)acute effect
van dopamineagonisten (pergolide en pramipexol) op
de SPECT-radioligandbinding bestudeerd. In een
groep patiënten, sequentieel gescand tijdens gebruik
van D2-receptoragonist en medicatievrij, werden geen
significante verschillen gevonden tussen deze 2 con-
dities in de striatale [123I]β-CIT-binding aan de DAT.
Deze resultaten suggereren dat (sub)acute behande-
ling met dopamineagonisten niet van invloed is op
de resultaten van DAT-SPECT-imaging. 
Kritische review van de literatuur hierover (zowel dier-
als humane studies) leverde echter zeer inconsistente
gegevens op en roept daardoor vragen op met be-
trekking tot de bruikbaarheid van DAT-imaging als
een methode voor de beoordeling van de effectiviteit
van toekomstige neuroprotectieve therapieën.

Conclusie
Effectieve behandeling van de ziekte van Parkinson
houdt in dat er (vroeg) ingegrepen kan worden in
het beloop van de ziekte. Inzicht in de onderliggende
pathogenese van het ziekteproces is noodzakelijk bij
het aanwijzen van therapeutische targets van ziekte-
modificatie. Zowel klinische als imagingmarkers
kunnen gebruikt worden voor de preklinische/pre-
motorische detectie van de ziekte, monitoring van de
progressie en voor de beoordeling van de effectiviteit
van therapeutische interventies. Aanvullend onderzoek
is nodig om meer inzicht te krijgen welke markers
(of combinatie van markers) het beste ingezet kunnen
worden voor deze doelen.


