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Chapter 7 

 

Nederlandse Samenvatting 

 

Belangrijkste bevindingen  

 Overexpressie van α-synucleïne leidt tot een afname van 

mitochondrieel transport en productie van zuurstofradicalen in een 

SH-SY5Y celmodel voor Parkinson  

 Deze effecten van α-synucleïne kunnen worden tenietgedaan 

door toediening van davunetide, een microtubuli stabiliserend 

eiwit 

 Glucose depletie en lactaat supplementatie kan worden gebruikt 

om uit iPS cellen gedifferentieerde neuronen te zuiveren en vindt 

plaatst via monocarboxylaat transporter 2 

 Neuronen gedifferentieerd uit iPS cellen van Parkinson patiënten 

vertonen een afname van mitochondrieel transport 

 Progerin expressie kan worden gebruikt om kenmerken van 

veroudering in gedifferentieerde iPS cellen na te bootsen 

 

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve 

aandoening die wordt gekenmerkt door het verlies van dopaminerge 

neuronen in de substantia nigra pars compacta. Het tekort aan de 

neurotransmitter dopamine is verantwoordelijk voor de meeste 

symptomen, waaronder; moeite met lopen, traagheid van bewegen, 

spasmen, rigiditeit en een rusttremor. Daarnaast kan in de latere stadia 

van de ziekte dementie ontstaan en is er vaak sprake van mentale 

stoornissen zoals depressie. Verreweg de meeste gevallen van de ziekte 

zijn idiopathisch en vertonen een uiteenlopend ziektebeeld. Bij de meeste 
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vormen van de ziekte komen eiwit aggregaten voor die Lewy bodies 

genoemd worden. Dit pathologische kenmerk komt niet enkel voor in 

dopaminerge neuronen van de substantia nigra, maar is ook aanwezig in 

het enterisch zenuwstelsel en in andere delen van het centraal 

zenuwstelsel. In 2003 werd een patroon van verspreiding van de ziekte 

beschreven, dat tegenwoordig bekend staat als de Braak-hypothese. 

Hoewel de hypothese niet onomstreden is, heeft het de basis gelegd voor 

het begrijpen van het progressieve karakter van de aandoening. Voordat 

dopaminerge neuronen zijn aangedaan, zijn Lewy bodies zichtbaar in 

andere hersengebieden, zoals de pons en de medulla. Dit geeft aan dat 

er een verhoogde gevoeligheid lijkt te zijn in de dopaminerge neuronen 

van de substantia nigra. In latere stadia zijn de hogere hersengebieden 

aangedaan waarbij dementie kan optreden, hetgeen toont dat ook andere 

neuronen worden aangedaan door de aandoening. De verhoogde 

gevoeligheid van dopaminerge neuronen in de substantia nigra komt 

waarschijnlijk voort uit de unieke eigenschappen van deze neuronen. 

Grote intrinsieke activiteit zorgt voor een hoge metabole belasting, met 

als gevolg dat de neuronen meer worden blootgesteld aan 

zuurstofradicalen. Daarnaast worden de neuronen gekenmerkt door grote 

en complexe axonale structuren. Dit maakt de neuronen gevoelig voor 

afwijkingen in het intracellulair transport. Hoewel de oorzaak voor de 

idiopathische vorm niet bekend is zijn er aanwijzingen uit erfelijke vormen 

van de ziekte. Familiaire Parkinson werd in 1997 gekoppeld aan een 

mutatie in het SNCA gen, dat codeert voor het eiwit α-synucleïne. Kort na 

de ontdekking van deze vorm van Parkinson, werd α-synucleïne 

geïdentificeerd als een belangrijke component in Lewy bodies in de 

idiopathische vorm van de aandoening.  

Een ander pathologisch kenmerk dat is gekoppeld aan Parkinson is 

mitochondriële dysfunctie. Na injectie van een verkeerd gesynthetiseerd 

opiaat, waarbij de stof MPTP was gevormd, vertoonden mensen 

Parkinson-achtige verschijnselen in het jaar 1976. MPTP werd omgezet 

door gliacellen in MPP+ wat werd opgenomen door dopaminerge 
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neuronen. De resulterende mitochondriële dysfunctie zorgde voor een 

selectieve dood van dopaminerge neuronen, waardoor de link werd 

gelegd tussen mitochondriële dysfunctie en Parkinson. Sinds deze 

ontdekkingen zijn vele studies naar α-synucleïne en mitochondria gedaan 

in relatie tot de ziekte van Parkinson, maar een mechanisme dat deze 

twee kenmerken verbindt is nog onduidelijk. De relatie tussen α-

synucleïne en mitochondriële dysfunctie wordt in dit proefschrift verder 

onderzocht. Hierbij steunt het proefschrift op de hypothese dat 

veranderingen in intracellulair transport ten gevolge van afwijkende α-

synucleïne expressie resulteren in mitochondriële dysfunctie.  

Hoofdstuk 1 bevat een algemene samenvatting, waarin, naast de 

huidige stand van onderzoek, ook de onderzoeksgeschiedenis van de 

ziekte van Parkinson behandeld wordt. Daarnaast worden cellulaire 

onderzoekmodellen, waarvan enkele ook in dit proefschrift toegepast 

worden, besproken die gebruikt worden om het ontstaan en de 

ontwikkeling van de ziekte van Parkinson te bestuderen. De focus van de 

inleiding is gericht op mitochondriaal transport en de mogelijke 

eigenschappen van α-synucleïne die tot verstoringen in intracellulair 

transport kunnen leiden. 

In Hoofdstuk 2 werd gebruikt gemaakt van het meest voorkomende 

celmodel in Parkinson onderzoek, de neuroblastoom cellijn SH-SY5Y. In 

deze cellen werd normaal en gemuteerd α-synucleïne tot over-expressie 

gebracht, waarna ze gedifferentieerd werden tot neuronale cellen. 

Vervolgens werd in deze cellen gekeken naar de effecten op 

mitochondriaal transport. Hierbij bleek over-expressie van A53T-

gemuteerd α-synucleïne een negatief effect te hebben op dit transport. 

Mitochondrieel transport van het axon naar het cellichaam was als eerste 

aangedaan en later werd ook transport van het cellichaam naar het axon 

aangetast. Oxidatieve stress ten gevolge van α-synucleïne over-

expressie was significant verhoogd in alle over-expressie condities ten 

opzichte van controle cellen en was het hoogste in de A53T cellijn. Om 

mitochondrieel transport te herstellen, werden de cellen behandeld met 
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davunetide. Davunetide stabiliseert het microtubulaire netwerk, waardoor 

het mitochondriaal transport herstelde tot het niveau van controle cellen. 

Daarnaast reduceerde davenutide de oxidatieve stress die gepaard ging 

met over-expressie, in alle α-synucleïne condities.  

Om deze experimenten te kunnen herhalen in neuronen 

gedifferentieerd uit geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS), 

verkregen uit huidbiopten van Parkinson patiënten, introduceert 

Hoofdstuk 3 een methode om neuronale cellen te purificeren uit kweken 

met verschillende celtypen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

astrocyt-neuron lactaat transport hypothese. Kortweg beschrijft de 

hypothese dat astrocyten lactaat produceren uit glucose en dit afstaan 

aan neuronen om de neuronale energiebehoefte te ondersteunen. Bij de 

differentiatie van iPS cellen naar dopaminerge neuronen, worden 

verschillende andere celtypen geproduceerd en blijven doorgaans ook 

pluripotente cellen achter. Deze cellen zijn grotendeels afhankelijk van 

glucosemetabolisme en kunnen lactaat niet als metabool substraat 

gebruiken. Door kweken na 24 dagen te ontdoen van glucose en enkel te 

voorzien van lactaat, is het mogelijk de kweken selectief op te zuiveren 

voor neuronen. Daarnaast werd getoond dat deze purificatiemethode 

afhankelijk is van monocarboxylaat transporter 2 (MCT2). Door de 

werking van MCT2 te remmen met de stof 4-CIN, werd aangetoond dat 

neuronaal lactaat transport inderdaad plaatsvond via deze transporter. 

Celkweken die de selectie ondergingen vertoonden verrijking voor 

neuronale cellen, maar onder behandeling van 4CIN stierven er ook 

neuronen af.  

Bovenstaande methode werd vervolgens toegepast, in Hoofdstuk 4 

op kweken van dopaminerge neuronen verkregen uit iPS cellen van 

Parkinson patiënten. Door deze culturen te verrijken voor neuronen was 

het mogelijk om de totale hoeveelheid mitochondrieel transport in 

Parkinson neuronen te vergelijken met die in controle neuronen. 

Daarnaast maakt de methode het mogelijk om neuronen tot 90 dagen in 

kweek te houden, zodat er gekeken kan worden naar fysiologische 
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processen zonder gebruik van mitochondriële toxines.  

Uit de analyse bleek dat mitochondrieel transport significant verminderd 

was in neuronen van patiënten met een A53T α-synucleïne mutatie en 

een α-synucleïne triplicatie ten opzichte van controle neuronen. 

Bovendien vertoonden de mitochondria van patiëntcellen een ronde 

morfologie, een uiting van mitochondriële stress, terwijl mitochondria in 

controlecellen in alle condities langgerekt waren.  

Hoewel de data in hoofdstuk 4 een pathologisch effect lieten zien, is 

het kweken van iPS cellen erg lastig omdat de cellen effectief ‘verjongd’ 

worden in het herprogrammeringsproces. Cellen moeten daarom vaak 

lang in kweek worden gehouden en vertonen doorgaans geen ziektebeeld 

in een kweekschaal.  

Om de effecten van veroudering na te bootsen introduceert 

Hoofdstuk 5 een methode gebaseerd op de ziekte Progeria. Door 

progerin, het eiwit wat verantwoordlelijk is voor de aandoening, tot 

expressie te brengen werden cellen verouderd. Voor het opzetten van de 

methode werden cardiomyocyten gebruikt, omdat deze cellen makkelijker 

zijn te differentiëren en makkelijker met virus te infecteren zijn in 

vergelijking met neuronen. De experimenten met transgene progerin-

expressie laten zien dat progerin DNA schade induceert. Daarnaast vindt 

er mitochondriële dysfunctie plaats ten gevolge van progerin-expressie. 

Dopaminerge neuronen uit iPS cellen van Parkinson patiënten 

vertoonden een hogere hoeveelheid fluorescent signaal voor α-

synucleïne na progerin over-expressie in vergelijking tot controle cellen. 

Dit is waarschijnlijk het gevolg van een slechte eiwit huishouding en 

wellicht een indirecte consequentie van mitochondriële dysfunctie. De 

experimenten in cardiomyocyten zullen worden voortgezet met een 

conditionele promoter voor cardiomyocyten en zullen worden gebruikt om 

eerdere resultaten te verifiëren en het onderliggend mechanisme van 

mitochondriële dysfunctie verder te onderzoeken.  
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Hoofdstuk 6 sluit af met een samenvatting en discussie over de 

onderzoeksresultaten in dit proefschrift. De voor- en nadelen van de 

gebruikte celmodellen worden besproken en er wordt een visie gegeven 

op mogelijke toekomstige experimenten. De studies in dit proefschrift 

laten zien dat mitochondrieel transport is aangetast in celmodellen voor 

de ziekte van Parkinson, maar de onderliggende oorzaak van de 

dysfunctie is nog niet bekend. De introductie van een celkweeksysteem 

waar, onder expressie van de tyrosine hydroxylase promotor, enkel 

mitochondria van dopaminerge neuronen worden gemarkeerd, is een 

volgende logische stap om de mitochondriële dysfunctie in dopaminerge 

neuronen verder te onderzoeken. Daarnaast valt er een verbetering te 

behalen in het gebruik van neuronale cel media. De komst van specifieke 

media voor neuronen zorgt voor meer fysiologische 

kweekomstandigheden, die verder verbeterd kunnen worden door lactaat 

toe te voegen.  

Het inzicht over de ziekte van Parkinson, dat wordt verkregen met de 

komst van nieuwe technieken en onderzoeksmethodes, zal de komende 

jaren nieuwe therapeutische kandidaten opleveren.  
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in de jaren hebben gehad.  
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de middelbare school kunnen wij het goed met elkaar vinden en hoewel 
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steun heeft me erg geholpen om alles weer op de rit te krijgen. Bedankt 

dat je mijn paranimf wil zijn. Ik hoop dat je een mooi stukje piano zult 
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heb samengewerkt, heb ik altijd veel respect voor je gehad en veel van je 

geleerd. Succes in je komende levensfase als professor, volgens mij zit 

je goed op je plek. Armagan, bedankt voor de wetenschappelijke 
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De sinterklaasvond bij jullie thuis was een geweldige ervaring. Inge, ik 

heb erg veel plezier gehad in het spelen voor proefkonijn in je 

experimenten, al was ik vrij slecht in de multitasking opgaven. Ik wil je ook 

bedanken voor je hulp bij vragen omtrent statistiek.  

Loes, hoewel het al een tijd geleden is dat je het lab hebt verlaten, wil ik 

je toch benoemen. Ik had geen betere analist kunnen wensen voor het 

inwerken op de celkweek. De precisie waarmee celkweken volgens jou 

dient te geschieden is zelfs nu nog merkbaar in mijn dagelijkse routine en 

dit is grotendeels aan jou te danken. Nieske, je hebt het al vaker gehoord, 

maar je bent een belangrijke steunpilaar in het lab. Dank voor je hulp bij 

mijn experimenten en ik heb leuke herinneringen aan het pannenkoeken 

bakken met Jan bij jullie thuis. Michel, hoewel je soms een beetje kan 

brommen heb ik altijd veel lol met je gehad. Daarnaast heb je me 

enthousiast gemaakt voor de microscopie, iets waar ik tot de dag van 

vandaag in geïnteresseerd ben. Evelyn, dank voor je hulp in de afgelopen 

jaren, zeker met betrekking tot qPCRs. Ietje, je bent altijd een luisterend 

oor voor mensen en je organisatie van het immunolab heeft ervoor 

gezorgd dat ik daar altijd perfect kon werken. Tjalling, verassend genoeg 

lagen wij vaak op dezelfde golflengte. Of dit zich nu door de ether 

voortbeweegt, verklaard wordt door de klankhelix van Ans Schapendonk 

of simpelweg verklaard wordt door aardstralen valt nog te bezien. Voorop 
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basics of iPS research. I also enjoyed climbing, barbequing and drinking 

outside lab hours. Thaiany, thank for working together on our projects 

over the years. You’re a hard-working person, and I think together we’ve 

done some nice research! I hope you find a good place to continue in 

science! Arun, though we sometimes had our differences over the years, 

I have always respected you. Especially in the last years, when we were 

the last people working in our ML-II lab, I enjoyed your company. Suping 

a.k.a. Soepje, thank you for the years you were in the lab, I always 

enjoyed our discussions, and the Chinese food evening you, Zhuoran and 

Zhilin prepared was amazing. Thais, thank you for annoying me over the 
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period of the two years you were in the lab . In all honesty, your energy 

and personality truly brought life into the lab! Xiaoming, having you as a 

roommate has been a pleasure. Over the years you have blossomed in 

terms of scientific and presentation skills, and I can honestly say I have a 

lot of respect for your perseverance. To the rest of the colleagues from 

the lab, Clarissa, Kumar, Yang, Jade,  Annelies, Javier, Reinhard, 

Vischnu, Divya, Annelies, Khayum, Chairi, Nynke, Annelies and 

probably some people I am now forgetting… Thanks for the great time in 

the department! Japser, a.k.a. Stoethaspuru, bedankt voor alle mooie 

avonden waarop jullie mij kwamen ophalen voor het kippen fascistisch 

collectief. Ik had er geen invloed op; ik moest en zou mee naar die toko 

van jullie. Ik wens je veel geluk in de toekomst, of het nou in Nederland of 

Azië is! Ook dank aan de rest van de afdeling Exp. Cardiologie, waar ik 

me altijd welkom voelde.  

During my PhD I have supervised several students, and without any 

specific order I would like to thank Christine, Alejandra and Clayton. I 

had a good time in the lab having you around. 

Over the years there were quite some collaborations. Floris Foijer, 

bedankt voor de samenwerking omtrent het iPS-CRISPR lab. Also hanks 

to Evgenia, Alejandra, Eslie, Mathilde, Daniël and Stefan for keeping 

things interesting in the lab. Ale, I’m still trying to speak Spanish, but I 

guess it won’t progress beyond ola and si for the time being. Daan, 

bedankt voor de samenwerking en de gezelligheid in en buiten het lab. Ik 

wens jou, Eva en Janne een mooie toekomst! Ook de andere mensen op 

het ERIBA waar ik bijzonder vaak te vinden was, bedankt voor de 

gezelligheid! Björn Bakker, a.k.a. BB8, GGGWARRRHHWWWW!! 

Ook dank aan de heren van de FACS faciliteit, in het bijzonder Roelof 

Jan, Henk & Geert. Ik heb me in de tijd altijd erg vermaakt als ik bij jullie 

langs kwam voor een FACS experiment.  

Dr. Peter van der Meer, bedankt voor de fijne samenwerking de 

afgelopen jaren. Ik hoop dat het lab nog lang blijft werken met stamcel 

technologie, en ik kom af en toe nog eens een kijkje nemen naar de 

cardiomyocyten. 
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Ook veel dank aan de imaging faciliteit van het UMCG, en in het bijzonder 

Klaas Sjollema. Klaas, ik heb ontzettend veel plezier gehad tijdens het 

spelen met de apparatuur in het imaging centrum. Je expertise, 

nieuwsgierigheid en praktische kennis over microscopen werkte erg 

aanstekelijk en het onderwerp heeft me tot vandaag de dag weten te 

boeien. Ik zal in de toekomst nog regelmatig even langskomen om te 

kijken wat voor mooie apparatuur jullie hebben aangeschaft. Dank voor 

alle hulp en je enthousiasme.  

Groningen hoef ik voorlopig nog geen gedag te zeggen en ik ben blij dat 

ik deel mag uitmaken van het IVF team van het centrum VPG. Eus, 

Janneke en Anemieke, ik kijk erg uit naar de komende jaren als klinisch 

embryoloog in opleiding en ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat 

jullie me hebben gegeven door me voor deze baan aan te nemen. Aan de 

rest van de afdeling: het bevalt me erg goed, dus ik heb er veel 

vertrouwens in dat ik me de komende jaren op mijn plek ga voelen! 

Jedi, Gnaip en Liter, ik noem jullie even apart. Als vrienden van AP 

hebben we regelmatig bakjes koffie gedaan en over ons onderzoek 

gepraat of geklaagd. Ik heb het altijd zeer gewaardeerd en ik hoop dat we 

binnenkort allemaal met een glimlach op deze periode kunnen 

terugblikken. AP’ers, dank voor alle support in mindere tijden, maar 

vooral bedankt voor een mooie studententijd. We gaan nog veel mooie 

avonturen tegemoet als groep! Koen Pouwels, ik ben een stuk minder 

gaan trainen in de tijd dat je in Londen zit. Het wordt weer eens tijd om 

flink te gaan bankdrukken, dus ik hou je op de hoogte van de vorderingen. 

Daniël, je bent zo ongeveer de grootste droogkloot die ik ken. Nu weer 

helemaal op je plek in A’dam, succes in de advocatuur daar! 

Alle andere vrienden in Groningen, Lisette & Lizette, Wout, Astrid, 

Moart’n Henk, Fabje, Wouter, Ramon, Stefan en vele anderen, 

bedankt voor de mooie tijden! 

Kirst, Jan, Tim, Remon, Dom, Jorine, Nina, Isabelle, Rachid, Ivo & 

Lies en vele andere vrienden van middelbare school, ik vind het 

geweldig dat we nog steeds contact hebben en realiseer me dat het erg 

bijzonder is dat we zoveel leuke mensen hebben overgehouden uit deze 
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tijd. Roel , Jits, Ido, Josje, Maartje, Onne, bedankt voor alle leuke tijden 

in onze jeugd! 

Emma, jou wil ik even apart noemen, omdat je een enorme steun voor 

me bent geweest. Tijdens de ziekte van Maaike heb je zonder nadenken 

je werk laten vallen en was je er om mij, mijn ouders en vooral ook Maaike 

te steunen. Je hebt een enorm hart en ik ben blij dat we tot op de dag van 

vandaag bevriend zijn. Je bent een topper! 

En dan moet ik natuurlijk jou bedanken Sabrien. Je kwam binnen tijdens 

een moeilijke periode in mijn leven en je hebt flink wat dalen met me 

meegemaakt. Je hebt er echter ook voor gezorgd dat ik er daar weer 

overheen ben gekomen. Inmiddels ben ik wat kilo’s zwaarder door alle 

troosttaarten, maar het is een kleine prijs aangezien ik weer veel 

gelukkiger in het leven sta. Ik had je beloofd niet teveel op te schrijven, 

dus ik houd het maar bij een kus.  

M’n ouders, Gert en Marion. Jullie hebben Maaike en mij een prachtig 

leven gegeven waarin we alle ruimte kregen om ons te ontwikkelen. 

Naarmate ik volwassener werd besefte ik beter dat we een bijzonder 

onbezorgde jeugd hebben gehad. We hebben op een harde manier 

ervaren dat het ook anders kan lopen. Ik kan echter alleen maar positief 

op onze jaren samen terugkijken en ik hoop dat we gaan genieten van 

wat voor ons ligt. Bedankt voor alle steun de afgelopen jaren! 

Daarnaast wil ik ook jullie vrienden bedanken die niet alleen jullie, maar 

ook mij opvingen. En de vrienden van Maaike, die onbaatzuchtig alles 

voor Maaik en ons wilden doen.  
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En dan jij lieve Maaik. Dit is het stuk tekst waar ik het meest tegenop zag. 

Je had beloofd wel bij mijn verdediging te kunnen zijn nadat je mijn 

masteruitreiking had gemist. Dat je er nu niet bij kan zijn is nog steeds 

onvoorstelbaar; Mijn grote zus die me altijd aan de hand nam zodat ik niet 

in gevaar kwam. En die de paden voor me baande, waardoor het voor mij 

allemaal wat makkelijker was. Vandaag sta ik hier in het pak en de 

schoenen die je tijdens je ziekte voor me hebt gekocht. Ik weet dat je 

apetrots op me was geweest en hoewel je er vandaag niet bij bent, draag 

ik je toch altijd bij me. Ik weet dat je er op hoopte dat we de draad weer 

zouden oppakken en ik denk dat ik na vandaag kan zeggen dat we dat 

weer hebben gedaan. De pijn blijft, maar ik heb je beloofd niet bij de 

pakken neer te zitten. Kin omhoog en we pakken door!  

Je had gewild dat we ook feest zouden vieren, want het leven is te mooi 

om verdrietig te blijven. Dus ik zal het glas op je heffen. Misschien met 

een traan, maar dat moeten we met z’n allen dan maar accepteren. Liefs!  
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