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[icrr vccl voorkomendc
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leefii.jclsafhankclijke
aandoeninsis denrcntie^
clatin 70% r'arrclegcrallenuorclt veroorzaakt
door clcziel<tcvan Alzhciurer.[)e ziektevan Alzhcirneris cen typischcveror"rclcringszickte:
vijlènncgentigprocentvan cle Alzheinrcrpatiëntcn
is oLrclcrdan i-5 jaar. I)e zielitc treÍt
bevolkingtr-rsscn
75 en 8.1.tenrijl varrclc groepor.rcler
ongcvcerll% van de Ncderlanclsc
dan fi5 iaar zcll's357uaan dezc zickte li.idt.De zicl<tckcnnrcrktzich cioorccn prourcssicl
van het hcrsenuccl-sel.
uaarcloor
r,'erloopten gcvolgs \/an een tocnernencle
bescliacliging
patiëntenuiteinclelijk24-uurszorg rroclighebben.Ilegnjpclijkenvijsis de zickte niet alleen
inerijpcndvoor clcpaticnt.uraarhccÍt he'1vcrregaancle
consecluentics
voor clcomgevinu.de
voor clcsamenlcvin-rt
van de zorskostendraagt.
làmilicledencn natr.rurlijk
clichet mercncleel
AÍiakcling oÍ' clcgeneratie
varr hcrseurvccl'sel
is ccn proccs dat laugdurig kan optrcclen
zonclcrclatduidclijk rvaamcembarc
synllltomcnoptrcden.Dc ge'leidclilkhe
icl van clit ploccs
en clc enormccapacitcitvan hct brein orn uitval van hcrscnrveclscl
op tc vangen.zorgen
ervoor dat dc gevolgcuvan clczeaftakclilrgvoor een lauge perioclegedr-rrcnde
ons le'nen
naLniclijksmcrkbaarzi.jn
cn de rrcestenrcnseneen leeÍtijclvan 70-ii0-jaarbcrcikenlrct een
perccntageouderenis clit echtcrniet
nog cl'Íiciëntlr-rnctionercnd
brein. Bij eerraanzierrli.jk
hct gcval,omdatde olnvangen snclheiclvan het clcgeneraticproces
cr toe lcicltdat oLrclcren
jkc vermogclrs vcrliczen, zoals \\'c z)en bii clc
op latere lcclïijd hun verstancleli
Alzhcimerpatiënt.
T c l e nA l o i s A l z h e i m e ri n 1 9 0 7v o o r h e t c c r s td e h c r s e n a a n c l o e nbi nee' s c h r e c l ' dliaet c rn a a r
hem scnoetnclis, maaktchij mclclingvan ophopirrgen
vau ciwittcrr(later"scnielcplaclr"res"
gcnocnrcl)
patiërrt.Lalcr rverdontclcktdat clcze
in clcgrotehcrscnschors
van clconderzochte
p-amyloicl.
Bcgin jarcn neuentiqu,erd
accunrulaticsvclomamclijkbcstaanuit het eir.vit
aangctoond
clatlvannecrdit eirvit rvorclttoegedicncl
aan zcnurvcellcr.r
uit eerrhersengcbied
genocmd.
uorclt
dat clc hippocampus
dit clc calcir-rrrrl.ruishoLrclir.rg
van deze zcnuuccllcnof
neuroncnverstoort.llicrcloor worden vclschillenclcintraccllulaircproccsscngeactivccÍd,
die uiteindelijkleiclentot sterlic van clc zenuu,ccl.In clc laterestadiavan de ziektevan
grote delcn van dc grote hcrsenenaangetastcn vallen uiteinclcli.jk
Alzhcimerr,vorclen
alle
Íuncticsvan cle grotc hersenschors
uit. Toch r'vordtcle ziekte van Alzhciurer in cerste
instanticl'atrkgcassociccrd
met gcheugenvcrlies.
Dit korlt omdat nict allc hcrsensvstcr.nen
processcu.Vooral cle systcrnenin clc hersencn
evcn gevocligzijn vour degcncratievc
dic
zoalsde eerclersenocmdehippocampLrs.
betrokkenziin bii lecr- en sehcugenfuncties,
zijn
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extra gevoelig en zullen het eerst aftakelen. Maar niet alleen de hippocampusis e-en
gevoelighersengebied,
rond 1980werd in post-mortemmateriaalvan Alzheimerpatiënten
Id

ontdektdat voornamelijkzenuwcellendie acetylcholine
gebruiken(2.g.
alsneurotransmitter

11t

cholinergeneuronen)massaalstervenen dat deze sterfie sterk correleertrnet de mate van
dementieverschijnselen.
Vooral in de laatstejaren komen er steedsrneer aanwijzingendat

ln

het systeetndat als prikkeloverdragerserotoninegebruikt (serotonergeneuronen)ook zeer
N L

ingrijpende veranderingen ondergaat en dat de interactie tussen het cholinerge en
serotonerge neuronsysteem een belangrijke factor speelt in de gevoeligheid voor

fr

processen.
degeneratieve
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Wereldwrjdzijn vele hersenonderzoekers
bezigmet het zoekennaareenmogehjketherapie
voor de steeds groter wordende groep Alzheimerpatiënten.Dit omvangrijke onderzoek
heeftons al veel inzichtverschaítover de degeneratieve
processen
die eenrol spelentijdens

n

het verioopvan dezeziekte.Onclanks
dezegroteonderzoeksinspanning
is er op dit moment

e

nog steeds geen goede behandelingsmethode
die het aftakelingsproceskan remmen of
stoppen. In dit proefschrift worden experimentenbeschrevendie gebruik maken van
proefdierendie onderdelenvan het ziekteprocesnabootsen(in vivo) en van gekweekte
zenuwcellen(in vitro). Het doel van deze experimentenwas lret vergarcnvan nieuwe
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n
S
1
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inzichtenin neurodegeneratieve
processen
en het verkennenvan de mogelijkheden
om deze
processente remmen en/of de gevolgenvan deze processente verminderen.Omdat rnet

t

name cholinerge en serotonergezenuwcellenveel veranderingenondergaantijdens
verouderingen in het bijzondertijdens de ziekte van Alzheimer, ligt de nadruk in dit

I

proeÍschriftvooralop dezeneurotransmitter
systemen.

I
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Getrruikte modellen
Het abnorrnaalafgebroken'Alzheirner'eiwit B-amyloidverstoort de calciumhuishouding
in neuronenwat uiteindelijk leidt tot dc dood van hersencellerr.
E,enmethodeom dit
celsterfteproceste onderzoeken
is het aanbrengen
van kleineinjectiesvan p-amyloidin de
hersenen.Eerderonderzoekheelt aangetoond
dat B-arnyloidverantwoordelijkis voor een
sterkeinstroomvan calciur.nionen
in de zenuwcel.Dit calcium komt de zenuwcelbinnen
via een kanaaltjein een grool re'ceptoreiwil
in het membraanvan de zenuwcel,dat de N(NMDA) receptorwordt genoernd.Dit kanaalspeelteenbelangrijkerol
rnethyl-D-aspartate
in de door p-amyloid opgewektetoxischeketenreactie.
Niet alleen B-arnyloidopent het
NMDA kanaal.lnaar ook het NMDA zelf heeft dit eiÈct en veroorzaaktcen instroorrrvan
een grote hocveellieidcalcium in de zenuwcel waardoorneuronenzullen sterven.[n
hoofdstuk 3, 5 eu 6 hebbenwc NMDA geïnjecteerd
in de basalevoorhersenen;
de plaats
waar de cholinergezenuwcellenzich bevinden.Door deze injectie zal een deel van de
cliolinergecellenen van hun uitlopersaÍ-sterven.
Door het aantalovcrlevencle
zenuwcellen
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te metclr kan clc ourvangvan clecelsterlieworden bcpaald.tlchandelingvan proelilicrcn
zullcn clusrnoelcnresulterclrin een alharre
met slol'lcndie cholirre'rge
cellcn bescheruren
van clc cclstcrlie.Dit dienroclcl heeÍi bcwezenzccr gescliikt tc zijn orn protectic lan
liel te onclerzoeken.
herser.rr'vce
is het makcn van cclkrieken. Flct is
E,enanclerenlanicr olr neLlronente onclc'rzoeke-n
mogeli-jkorr nellrolrente isolcrenuit embryo'sen clczevenolgcr.rsin kncck te brengcner.r
te hoLrclcn.
Omdat ncllronenzich niet delcn rnoetencr voor elk cxpcrimentopnieuwccllen
n'ordengcïsoleercl.
Bii het gcbnrik van lumorcellen.r.netnar.nccellen van turloren uit de
hcrsencn.is dit problcerner nict. Het voorclcelvan clczccellenis clatze nel dclcn.naarcloor
nieuweaanrnaakvau cellenplaatsvindtvoor nieuu'eexperimenten.
er dus voortdurencl
Ílet
nadeel van het gcbruik van tulrorcellcn is echtcr dat clezc cellen zich vaak nict als
' n o r n l a l c ' h e r s e n c c l lgeend r a g e nH. i e r c l o oirs d e r , e r l a l i n g
v a n r c s L l l t a t evnc r k r e g e nI n c tc l i t
naarhet intactebreincrg uroeililk.
soortgckweektezenLrwcellen

R e su l ta te n en bevindingen
()p
In hooÍdstuk2 worcltclcrol van hogeconccntraties
van het strcsshormo()n
cofiicostcr()n
van hct serotoncrgcen clrolinergesystccrntijdcns vcroudcringbeschrcven.
de degcneratie
Dit is onderzochton.rdatdezc liormonentoenerrentijdens ecn ziekte als de ziektc van
Alzheirncr die als zeer stressvolrvorclenervarelr.Iliertoe r,r,'crden
bejaarderatten (2-{
Dcze diercn vertoonclcneen verhoogde
maanclcrr)
voorzienvan corticosteronimplantaten.
ir.rzowel blocclplasma
als urine gedurendecn periodc 'u'an4
concentraticcorticostcror.r
r,r'eken
na irnplantatie.Analyse van clc hersenenonthuldeccn opvallenclctoenamein de
zenLlwvezels
in degenercrende
aÍlakelingvan serotonerge
cn een lichtetoenar.ne
cholincrge
zenurvvczclsin clc dieren clie corticostcronimplantaten
orrtvingen vcrgeleken mct
controledieren.
Ook bleekdc matevan albraakvan serotoncrgccn cholincrgezenu*cellen
aan elkaargekoppeld.Deze str-rdie
laat zicn dat hogc concentratics
van hct stresshonnoon
het serotonergesysteerr aantast en dat cen verminclerd
corticosteronvoornarr-relijk
lunctioncren van dit systecrn de gel'ocli-elieidvan l.ret cholinerse svsteem vool'
proccsscnvergroot.
degeneraticve
Momcnleel bestaalde enig beschikbarcbehandelingvan patiëntennret de ziektc van
Alzheimer uit de toedienins van meclicijnenvan de Íàmilie van acetylcholinestcrase
remlncrs.Dezemcclicijnenberustenop het principcvan het rclnnlenvan cleaÍbraakr,ande
neurotransrritter
acctylcholinc.Door dezc acetylcholinealbraakte renrnrcrrbij patiënten
van rvic het aantalacetylcholineproclucerencle
cellenis verrnincle'rd,
zoalstypischhet geval
is bil de Alzheimerpatiënt,
kan een deel van de cognitieveÍirnctiesu'ordenl.rerstelcl.
Voor
het testcnvan nicuwe bchanclelingsmcthoden
zijn goede dicrrnodellennodig waarbijde
schaclcaan het cholinergesysteemgroot genoegis orn cognilievefunctiesaan te tasten,
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zonderhet cholinergesysteemte veel te beschadigen
waardoorer ruimteis voor lunctioneel
herstel. In hoofdstuk 3 hebben we de cholinerge celgroep in het mediale septlun
gedeeltelrjkbeschadigd
door het injecterenvan 30 nmol NMDA. ln het medialeseptumzijn
neuronengelegendie de hippocampus
de acetylcholine
van inÍbnnatievoorzien.Gedurende
7 dagenontvingeendeelvan de diereneenbehandeling
rnetde acetylcholinesteraseremmer
galantantine(l o1'3 mg/kg). Tijdens dezeperiodewerd het ruimtelijkeleervermogen
van
de dieren gemeten.Na 7 dagen werden de dieren opgeofÍèrden werd de conditie van het
cholinergesysteemonderzocht.Het gevolg van de medialesepturnlaesiewas dat dieren
duidelijk meer moeitehaddenmet ruimtelijke geheugentaken.
Dit ruimtelijke leervermogen
was in dierendie behandeldwaren met galantamineniet verschillendvan controledieren,
van dezedierenliet zien
die geen beschadiginghadden.Analysevan het hersenrrateriaal
dat er veranderingenwaren in het cholinergesysteemmaar niets weesop een vennindering
van het aantalcholinergecellen. Wel waren de cholinergecellen in de medialeseptum
gekrompen,was de acetylcholinesterase
activiteit in de hippocampusverminderd,terwijl de
concentratie acetylcholine onveranderd was. Deze veranderingen vertonen veel
overeenkomstenmet de veranderingendie het cholinerge systeem ondergaattrjdens de
eerstestadiavan de ziekte van Alzheirner.In ons diermodelzorgde cle toedieningvan
galantaminevoor Íunctioneelherstel zoals dat ook gevondenwordt in patiëntenin de
beginfasevan de ziekte van Alzheimer.
relnmershebbenlatenzien dat het cognitievevennogen
Verschillendeacetylcholinesterase
van Alzheimerpatiëntenaanzienlijkkan worden verbeterd,wat het resultaatis van toename
Er is echterweinig aandachtbesteed
van de hoeveelheidacetylcholinein de hersenschors.
aan de natuurlijke regulatie van acetylcholinesterase
in de hersenen,terwijl dit enzym zo
bepalendis voor de concentratievan de neurotransmitteracetylcholinein de grote hersenen.
gereguleerd
In spiercellenwordt de activiteitvan acetylcholinesterase
via een signaalketen
van moleculen, waarbij cyclisch AMP en protei'ne kina.seA (PKA) een belangrijke rol
spelen. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of deze celsignaal ketens ook de
activiteitin cholinergeneuronenin de hersenenkan reguleren.Voor
acetylcholinesterase
gebruik
gernaaktvan gekweekteacetylcholineneuronen.Deze werden
dit onderzoekwerd
vervaardigd door fusie van cholinerge rnediale-septumneuronen
van een rnuis rnet
neuroblastomatumorcellen. De hieruit resr-rlterende
cellen werden gestirnuleerd rnet
verschillende stofÍèn, die direct of indirect de cyclisch AMP- en PKA-aflrankelijke
celsignaalketensbeïnvloeden.Stofïen die de activiteit van PKA remmenzorgdenvoor een
sterke verlaging van de acetylcholinesterase-activiteit.
Omgekeerd,stoÍten die het enzym
PKA stimuleren,zorgdenvoor een verhoging in de activiteit van acetylcholinesterase.
Wij
denken dat meer inzicht in deze resulatie van acetvlcholinesterase
oo het niveau van de
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zenuwcel kan leiden tot nieuwe behandelingendie als doel hebben de aibraak van
acetylcholinete verminderen.
Inmiddels is goed bewezendat het remmen van de acetylcholine-atbraakhet toenemende
verlies van cognitievefunctieskan verminderen.De ultieme uitdaging is echterhet vinden
van uethoden waannee de cholinerge cellen, die massaalsterven tijdens de ziekte van
Alzheirner, kunnen worden beschermd. Cholinerge neuronen bezitten serotonine 1A
(5HTr,\) receptoren. E,erder onderzoek in ons laboratorium had al aangetoond dat
toediening van medicijnen die 5HT1a-receptorenstimuleren, de cholinerge neuronen
kunnen beschermentegen de toxische efÍècten van NMDA. In hoofdstuk 5 hebben we
onderzochtof een langdurigevoorbehandelingrnet de 5HT11 stimulator S-OH-DPAT de
gevoeligheidvan cholinergeneuronenvoor NMDA kan verkleinen.De dieren werden twee
weken lang behandeldmet S-OH-DPAT. Hierna werd een deel van de dieren ge'rnjecteerd
met 60 nmol NMDA in de acetylcholinecelgroepgelegenin de hersenbasis.
Dieren die
voorbehandeldwaren met 0.5 mg/kg S-OH-DPAT haddcnondervondenaanzienlijk rninder
schadeaan de acetylcholineneuronenten gevolgevan het toxischeNMDA, vergelekenmet
dieren zonder 5HTl A voorbehandeling. Het mechanisme voor deze verminderde
gevoeligheidvan neuronenvoor NMDA werd gevonden in de verminderdehoeveelheid
NMDA receptorenin de hersenschors
als gevolg van de langdurige5HTIA stimulering.
Ttjdens hot verouderingsproces
vermindert het aantal 5HT1n-receptorenin het brein. We
denken dat deze verandering mede verantwoordehjk kan zijn voor de toename in
gevoeligheidvan neuronenvoor degeneratieve
processen
zoalsbrj de ziektevan Alzheimer.
In hooÍdstuk 6 hebbenwe onderzochtof stimulatievan de 5HT1a-receptor
tijdens het
degeneratieveproces de beschadigdeneuroncn nog kan redden. Ook in dit experiment
werden de dieren ge'rnjecteerdmet 60 nmol NMDA

in de cholinerge celgroep Op

verschillendetrjdstippen na injectie werd begonnen met het toedienen van een uiterst
potsnte5HT1,1-agonist
repinotan-HCl.Veertiendagenna de injectiernetNMDA werdende
dierenopgeoÍÍerden werd het cholinergesysteemonderzocht.Startvan de behandelingmet
repinotan-HCl,2 en 3 dagenna de NMDA-injectie zorgdevoor een behoudvan cholinerge
neuronen.Deze bijzondereresultatenlaten zien dat het mogehjk is om in te grijpen tijdens
proces.
het degeneratieve
l{et is nog niet helcmaal duidelijk welke ceilulaire processenof interactiestussen
verschillendeceltypen betrokken zijn bij de gevondeneffecten van 5HT1n- stimulerende
nTedicijnen.Cclkwcektechniekengeven onderzoekersde mogehjkheid om het micron.rilieu
rond een neuron te beïnvloedenen maken het gemakkelijker om cellulaire reactieste
onderzoeken. He1 problcem is echter dat de meeste hersengebiedenbestaan uit
verschillendetypen neuronenen dat interactietussendezeverschillendeneuronenmoeihlk
te controlerenis. In hoofdstuk 7 hebbenwc geprobeerdcholinergeneuronente isolerenuit
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embryo'svan ratten.De meestecholinergecellenhebbeneenreceptorin hun mernbraan
die
afwezigis in niet-cholinerge
cellen.Door het koppelenvan rnagnetische
bolletjesaandeze
receptor zr.ln wij er in geslaagd celcultures te maken waarbij 90-L)5oÁvan de cellen
cholinergckenmerkenbezitten.Zonder deze selectiemethode
bestaande culturesslechts
voor 20-25%ouit cholinerge neuronen.Na het karakteriserenvan de cholinergecultures
hebbenwe onderzochtof deze culturesgebruikt kunnenworden voor het onderzoekenvan
processerl.Toedieningvan het toxischeglutamaaten NMDA zorgden
neurodegeneratieve
voor een afname van het aantal cholinerge neLlronenin onze cultures. Deze sterfte kon
ongedaanworden gemaaktdoor het stimulerenvan de 5HTrr-receptormet 8-OH-DPAT.
Stimulatievan cholinergeneuronenmet B-amyloidzorgdeniet voor sterftevan cholinerge
neuronenen het 25-35 Íiagment van dit eiwit stimuleerdezelÍ'sde diÍÍèrentiatievan de in
cultuurgebrachtecholinergeneuronen.De bevindingenvan dit experirnent
warendat de in
cultuur gebrachtecholinergecellen gevoelig waren voor toxischeoverstimulatie,rnaardat
te veroorzaken.
B-amyloidniet in staatwas dezeoverstirnulatie

Co n c l u s i e s
In het kader van het Alzheimer-onderzoekworden wereldwijdjaarlijks duizendenartikelen
gepubliceerd.
Toch is er nog veel onbekendover de rnechanismen
die ten grondslagliggen
aandezeaandoening
en is er nog geengoedetherapiebeschikbaar
die het verloopvan deze
ziekte kan afremrnen,laat staanvoorkomen.In hoofdstuk 2 hebbenwe latenzien dat hoge
concentratiesvan het stresshormooncorticosteronde degeneratievan het serotonerge
neuronen tijdens veroudering verergert en dat er een verband is tussen de rrate van
degeneratievan serotonergeen cholinergeneuronen.Er zijn tal van aanwijzingendat een
goed werkend serotonergsysteemde gevoeligheidvan het cholinergesysteemvoor
degeneratieverlaagt. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 hebbenwe laten zien dat stimulatie
van de 5HT11-receptorde gevoeligheidvan cholinergecellen kan verkleinen en de
degeneratieve processen kan remmen. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe met
acetylcholinesterase
remmersde leer- en geheugenfuncties
van dierenmet een laesievan
het mediale septumverbeterdkunnenworden. In hoofdstuk 4 hebbenwe gevondendat de
acetylcholinesterase-activiteit
in cholinergecellen is gereguleerdvia cyclischeAMP en
PKA. Deze kennis zou gebruiktkunnenworden om in de toekomstnieuwetherapieënte
ontwikkelen die de aÍbraak van acetylcholinevoorkomen door de productie en activiteit
van acetylcholine
te remmen.
Alzheimer wordt gekenmerktdoor een dramatischverlies van cholinergeneuronenmet
name in de laatste stadia van de ziekte. Er is echter nog weinig bekend over de
veranderingendie het cholinergesysteemondergaatals de eerstesymptomenvan de ziekte
zichtbaarworden. Er zijn aanwijzingendat tijdens deze fase het cholinergesysteerneerder

187

N e { l e r l à n d s cs r n r c r l \ r l l i r r g

hyperactiefis in plaatsvarr hypoactieÍ-.
In hooÍdstuk 3 hebbenrve laten zien clat kleir.re
vcrandcringcnin hct cholincrgcsysteemkulrr"rclt
leidentot cen vcrrriltdcrdleervcrrrogen.
Er zijn aanwijzingendat tijclensdc cersteÍàserrvan dc ziektevan Alzhein-rer
het cholinerge
systeernecrclcrhyperactiel'isclanhypoactiel.tlr zijn verschillcncle
veranderingcn.
tijdens
verouderingcn sedurendeciecerstestadiavan Alzheimer.clicclezehyperactivitcitkr.rnnen
veroorzakcn.I)e 5HT1.\-recclltoren.
die lirrrctionerenals ccrr relr op vccl systernen.
voor een deel. Energietoevoernaal'de hersenen neemt al- rvaardoor
"'erdr'vijnen
proccsscn,zoals het opnriurenvan de stimulcrcndcneurotransurittcr
energicvcrbruikende
glutanraat,
nict rneeraÍdoerrclc
kunncnwolclenuitgcvoerd.De activiteitvan het cliolinerge
systeelnzal uiteindelijk ovcrgcstinruleerdrakcn en degenercrcn.Met eerr goede en
vroegtijcligecliagnose.
n.retalle kennisdie in dc Iaatstejaren vcruaardis cn in clc nabije
toekornstrrogzal wordenopgcdaan,
moethet mogclijk zijn onr binncnniet al te langctijd te
komen tot ccn behandelingdic niet alleende symptomenvan clc ziekte ondcrclnrktmaar
ook de progrcssieve
degerrcratic
van hersenccllcn
zal aliemrnen.
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