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Samenvatting

 Dit proefschrift betreft onderzoek naar de stamcellen van de volwassen 
humane hersenen, de neurale stamcellen. We hebben deze cellen onderzocht in relatie 
tot veroudering en de ziekte van Parkinson. Deze stamcellen bevinden zich rondom de 
hersenholtes, in de subventriculaire zone. Ze kunnen nieuwe zenuwcellen (neuronen) en 
ondersteunende cellen (zoals astrocyten) vormen. De subventriculaire zone is met name 
voor de ziekte van Parkinson een interessant gebied met stamcellen, omdat het grenst aan 
het striatum. Het striatum is aangedaan door de ziekte, doordat de dopaminerge neuronen 
die het striatum aansturen langzaam afsterven. Dit veroorzaakt de bekende motorische 
symptomen van de ziekte van Parkinson. Als het mogelijk is om de stamcellen in de 
subventriculaire zone aan te zetten tot het maken van nieuwe dopaminerge neuronen die 
zouden migreren naar het striatum, zou dit een nieuwe therapeutische strategie kunnen 
zijn voor Parkinson patiënten. Er waren aanwijzingen in de literatuur dat dopamine de 
deling van neurale stamcellen zou stimuleren. Deze gegevens kwamen uit de celkweek en 
diermodellen. Dit betekent dat de verwachting was dat er minder deling van stamcellen 
plaats zou vinden in de subventriculaire zone bij Parkinson patiënten. Dit werd inderdaad 
gerapporteerd in verschillende diermodellen en in één studie bij Parkinson patiënten. In 
hoofdstuk 1 hebben we deze studies samengevat. Als de subventriculaire zone werkelijk 
zou zijn aangetast bij de ziekte van Parkinson, dan zou dat negatieve gevolgen hebben voor 
toekomstige therapieen die gebruik zouden gaan maken van neurale stamcellen. Daarom 
werd in dit proefschrift uitgebreid de subventriculaire zone van Parkinson patiënten 
bestudeerd in vergelijking met dit gebied bij controles zonder neurologische aandoeningen. 
Naast de stamcellen werd ook de mogelijkheid van activatie van astrocyten (astrogliose) 
bij de ziekte van Parkinson onderzocht.
 Hoofdstuk 2 betreft een studie naar een eiwit waarvan we vermoedden dat het 
specifiek is voor neurale stamcellen, namelijk GFAP-d. Om dit vermoeden te toetsen, 
hebben wij dubbelkleuringen in de subventriculaire zone uitgevoerd om te bepalen of 
GFAP-d tot expressie komt in de delende stamcellen. Verder hebben wij stamcellen uit 
de humane subventriculaire zone in kweek gebracht en gekeken naar GFAP-d expressie 
in neurosferen, die uit deze stamcellen gevormd werden. Uit deze experimenten 
concludeerden wij dat GFAP-d een marker is voor neurale stamcellen in de humane 
subventriculaire zone. Deze informatie hebben wij verder gebruikt in hoofdstuk 3, waarin 
wij de subventriculaire zone van Parkinson patiënten vergeleken hebben met die van 
neurologisch gezonde controles. Wij vonden dat Parkinson patiënten evenveel delende 
stamcellen hadden als de controles. Ook in een muismodel voor Parkinson vonden 
wij geen vermindering in het aantal delende cellen in de subventriculaire zone. Daarna 
hebben wij gekeken of dopamine een effect heeft op humane neurale stamcellen in kweek. 
Stimulatie van twee verschillende stamcellijnen gaf geen verandering in deling van deze 
cellen. Dit toont aan dat dopamine, in tegenstelling tot wat eerder gepubliceerd werd, geen 
belangrijke rol speelt bij de deling van humane neurale stamcellen.
 Tijdens het bestuderen van de humane subventriculaire zone kwamen we 
opvallende structuren tegen. Deze structuren zijn al eerder beschreven, maar niet in detail, 
en worden subventriculaire gliale knobbeltjes genoemd. De knobbeltjes steken uit in de 
hersenholtes en missen de ependymlaag die normaal de subventriculaire zone bekleedt. In 
hoofdstuk 4 beschrijven wij deze structuren uitgebreid. Men ging ervan uit dat het ontstaan 
van de knobbeltjes gerelateerd was aan virusinfecties en dat ze bestonden uit geactiveerde 
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astrocyten. Vanwege de plek waar ze voorkomen, vermoedden wij echter dat de cellen 
in de knobbeltjes neurale stamcellen zouden kunnen zijn. Wij vonden deze knobbeltjes 
in twee derde van de controles, ook in hersenen van hele jonge personen, en zelfs in de 
hersenen van een foetus. Dit geeft aan dat ze waarschijnlijk ontstaan tijdens de vroege 
jeugd. We hebben het voorkomen van knobbeltjes ook onderzocht in de hersenen van 
mensen met een HIV-infectie, om te kijken of een virusinfectie invloed had op het vormen 
van deze knobbeltjes. In deze donoren zagen we geen verandering in het voorkomen 
van knobbeltjes. Dit komt niet overeen met de veronderstelling dat de knobbeltjes 
veroorzaakt worden door virusinfecties op latere leeftijd. We hebben ook naar de 
knobbeltjes gekeken in Parkinson patiënten, omdat deze volgens sommige publicaties een 
veranderde subventriculaire zone zouden hebben. Ook in deze groep zagen we knobbeltjes 
in twee derde van de patiënten. Dit komt overeen met onze resultaten uit hoofdstuk 
3, dat Parkinson patiënten geen veranderingen hebben in de subventriculaire zone. De 
knobbeltjes bleken neurale stamcellen te bevatten, en omdat ze geen ependymlaag 
hebben, staan de stamcellen bloot aan hersenvloeistof. Om het mogelijke effect hiervan 
te onderzoeken, hebben wij humane neurale stamcellen gekweekt in hersenvloeistof. Dit 
beinvloedt inderdaad de celdeling en zorgt voor vorming van astrocyten. 
 In hoofdstuk 5 hebben wij onderzocht of er astrogliose (activatie van astrocyten) 
voorkomt in de hersenen van Parkinson patiënten en of dit proces gerelateerd kan 
wordenaan de dementie die vaak voorkomt bij Parkinson. We hebben hiervoor de 
expressie bepaald van twee astrocyt-markers, GFAP en vimentine, in de frontale schors 
van vier patientgroepen. De eerste groep bestond uit controles, de tweede groep uit 
Parkinson patiënten en de derde groep uit Parkinson patiënten met dementie. De laatste 
groep omvatte patiënten met Lewy body dementie, een ziekte die sterk gerelateerd is aan 
Parkinson. Wij vonden echter geen verschillen in astrogliose tussen de vier groepen. In de 
expressie van GFAP en vimentine in de hersenvloeistof van dezelfde patiënten bleek ook 
geen verschil aanwezig te zijn. Wel bleken patiënten met dementie meer a-synucleine-
ophopingen, de karakteristieke eiwit-ophopingen bij de ziekte van Parkinson, te hebben in 
de frontale schors.
 In het laatste hoofdstuk hebben we onze resultaten besproken in het licht van de 
literatuur en wat deze betekenen voor de ontwikkeling van mogelijke nieuwe therapieën 
voor de ziekte van Parkinson. De aanwezigheid van neurale stamcellen in de hersenen van 
Parkinson patiënten is hoopgevend, omdat deze nieuwe neuronen zouden kunnen vormen, 
die verbetering zouden kunnen geven van de motorische symptomen. Er is echter nog veel 
onderzoek nodig voordat bekend wordt hoe die nieuwe neuronen geïnduceerd kunnen 
worden. Voor zulk onderzoek zijn natuurlijk humane neurale stamcellen nodig. Onze 
resultaten kunnen hieraan een relevante bijdrage geven omdat wij er in geslaagd zijn een 
methode te ontwikkelen om deze cellen te isoleren uit de humane hersenen.




