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Introductie 

 

De neurotransmitter dopamine (DA) is een belangrijke modulator van vele functies van de 

hersenen, zoals motoriek, neuro-endocriene hormoonsecretie, cognitie, emotioneel 

gedrag en beloningsgerelateerd gedrag. Bij zoogdieren zijn DA neuronen voornamelijk 

gelokaliseerd in het ventrale gedeelte van de middenhersenen (mesencephalon), alwaar 

ze de substantie nigra pars compacta (SNc) en het ventrale tegmentum (VTA) vormen. DA 

neuronen van de SNc projecteren hun axonen naar het neostriatum (bestaande uit de 

nucleus caudatus en het putamen), de belangrijkste structuur van de basale ganglia die in 

contact staan met nagenoeg alle corticale hersengebieden. Het afsterven van SNc DA 

neuronen veroorzaakt bij mensen de ziekte van Parkinson, terwijl stoornissen in de 

projecties vanuit de VTA naar de nucleus accumbens en prefrontale cortex geassocieerd 

zijn met schizofrenie, verslaving, obsessief-compulsieve stoornissen, het syndroom van 

Gilles de la Tourette en ADHD. Omdat DA neuronen betrokken zijn bij essentiële 

fysiologische functies en bij frequent voorkomende ziektebeelden, wordt er veel 

onderzoek gedaan naar de embryologische ontwikkeling van deze neuronen. 

 

Proefschrift 

 

Hoofdstuk 1 vormt de introductie van dit proefschrift. Het beschrijft de vroeg-embryonale 

genetische mechanismen die vooraf gaan aan het ontstaan van de eerste mesencephale 

DA (MesDA) neuronen op embryonale dag (E) 11.5 van de in totaal 21 dagen durende 

ontwikkeling/zwangerschap van de muis. Het lichaamsschema van de muizenembryo 

wordt bepaald door zogenaamde patroon-genen, zoals homeobox transcriptiefactoren en 

signaalmoleculen. De correcte cranio-caudale positie van het toekomstige mesencephalon 

en rhombencephalon (achterhersenen) wordt bepaald door de homeobox transcriptie-

factoren Otx2, Gbx2, En1, En2, Pax2, Pax5 and Lmx1b, en de signaalmoleculen Wnt1 en 

FGF8. Binnen het mesencephalon controleert het signaalmolecuul Shh het ventro-dorsale 

patroon van de verschillende typen toekomstige neuronen. Het eerste specifieke kenmerk 

van MesDA neuronen ontstaat met de expressie van tyrosine hydroxylase (TH) (E11.5), dat 

essentieel is voor de productie van DA. Dit gebeurt kort na het tot expressie komen van de 

nucleaire hormoonreceptor Nurr1 (E10.5) en de homeobox transcriptiefactor Pitx3 (E11). 

Het Pitx3 gen zit in dezelfde chromosomale regio als de aphakia (ak) mutatie. Deze 

spontaan voorkomende autosomaal recessieve mutatie veroorzaakt bij de muis 

microphthalmie, met afwezigheid van de ooglens, iris en pupil. De hypothesen van dit 

proefschrift zijn dat de ak muis het Pitx3 gen in de hersenen mist en dat de afwezigheid 

van Pitx3 de embryonale ontwikkeling van de MesDA neuronen verstoort, met minder 

SNc/VTA DA neuronen en DA-verlies in het neostriatum als gevolg. 
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In Hoofdstuk 2 wordt getoond dat in normale, wild-type (wt) muizen slechts een deel van 

de MesDA neuronen het Pitx3 gen tot expressie brengt, namelijk de neuronen in het 

ventrale gedeelte van de SNc (vSNc) en de helft van de VTA. Ak muizen hebben geen Pitx3- 

expressie in het mesencephalon, en aanzienlijk minder MesDA neuronen: 71% van de SNc 

DA neuronen verdwijnt vóór de geboorte, terwijl 52% van de VTA DA neuronen tussen 

postnatale dag (P) 21 en 100 verdwijnt. Binnen de ak SNc zijn de DA neuronen van de vSNc 

nagenoeg volledig verdwenen, terwijl de DA neuronen van het dorsale gedeelte van de 

SNc (dSNc) relatief gespaard blijven. Het verdwijnen van de MesDA neuronen in de ak 

muis veroorzaakt 93% DA-verlies in het neostriatum en 69% DA-verlies in de nucleus 

accumbens. Dit gaat gepaard met aanzienlijke bewegingsarmoede (hypokinesie). De 

specifieke aantasting van vSNc DA neuronen in de ak muis vertoont, samen met het grote 

DA-verlies in het neostriatum en de geassocieerde hypokinesie, sterke overeenkomsten 

met de humane ziekte van Parkinson. 

 

Hoofdstuk 3 behelst een gedetailleerde analyse van het expressiepatroon van Pitx3 in het 

wt MesDA systeem, en van het specifieke verlies van MesDA neuronen in de ak muis. De 

expressie van Pitx3 in vSNc en de helft van de VTA DA neuronen blijkt nagenoeg 

complementair te zijn aan de expressie van het calcium-bindende eiwit calbindin D28K (CB) 

in dSNc en de andere helft van de VTA DA neuronen. CB markeert specifiek de MesDA 

neuronen die overleven bij de ziekte van Parkinson en in neurotoxine-diermodellen van de 

ziekte van Parkinson. Ook in de ak muis brengen bijna alle resterende MesDA neuronen 

CB tot expressie. Als wt muizen worden blootgesteld aan het neurotoxine 1-methyl-4-

phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), sterven voornamelijk de MesDA neuronen af 

die Pitx3 tot expressie brengen. De sterke overeenkomst tussen het patroon van MesDA 

neuronverlies in de ak muis, in met neurotoxine behandelde muizen en in patiënten met 

de ziekte van Parkinson, doet vermoeden dat Pitx3-gemedieerde mechanismen betrokken 

zijn bij de verhoogde kwetsbaarheid van deze MesDA neuronale subpopulatie.   

 

In Hoofdstuk 4 worden de gevolgen van het verlies van MesDA neuronen voor het 

neostriatum en de nucleus accumbens in de ak muis geanalyseerd. De ak 

bewegingsstoornissen blijken reeds vanaf P40 aanwezig te zijn, als de SNc wél maar de 

VTA nog niet aangedaan is door neuronaal verlies. Injecties met 3,4-

dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), dat de symptomen bij patiënten met de ziekte van 

Parkinson zeer effectief behandeld, normaliseert ook de hypokinesie van de ak muis. De 

gevolgen van het MesDA neuronverlies in de ak muis op de expressie-niveaus van DA 

receptoren, dynorfine, enkefaline en neurotensine in het neostriatum en de nucleus 

accumbens komen sterk overeen met de striatale neuro-adaptieve fenomenen bij snel-

optredende MesDA neurodegeneratie in neurotoxine-diermodellen van de ziekte van 
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Parkinson, en bij langzaam-progressieve MesDA neurodegeneratie bij de ziekte van 

Parkinson. 

 

Neuronen van het neostriatum zijn georganiseerd in de anatomisch en neurochemisch van 

elkaar te onderscheiden patch en matrix compartimenten. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

effecten van het embryonale DA verlies in de ak muis op de ontwikkeling van het 

neostriatum. Het verlies van DA innervatie in de dorsolaterale en mediale regio’s van het 

ak neostriatum verandert de neurochemische anatomie van de patches, die normaliter µ-

opiaat receptoren tot expressie brengen. Ak en wt muizen hebben vergelijkbare aantallen 

neostriatale neuronen, maar het volume van het ak neostriatum en de neostriatale 

neuronen is significant kleiner. Het embryonale DA verlies in de ak muis lijkt derhalve 

verlies van trofische ondersteuning aan het zich ontwikkelende neostriatum te 

veroorzaken. 

 

Onderzoek met diermodellen heeft inzicht verschaft in de pathogenese van vele ziekten, 

en is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën. In de laatste vier 

decennia zijn er verscheidene toxine en genetische diermodellen voor DA deficiëntie 

ontwikkeld om de pathogenese van de ziekte van Parkinson te bestuderen. Hoofdstuk 6 

beschrijft de Pitx3-deficiënte ak muis als een natuurlijk voorkomend diermodel van DA 

deficiëntie, en vergelijkt deze muis met andere muismodellen van DA deficiëntie. De ak 

muis modelleert getrouw het selectieve MesDA neuronverlies, de geassocieerde 

neostriatale pathologie en de L-DOPA responsieve hypokinetische bewegingsstoornis, 

zoals die bij patiënten met de ziekte van Parkinson worden gezien. Een verschil met de 

ziekte van Parkinson is echter dat het neuronale verlies in de SNc reeds bij geboorte 

aanwezig is. In ATM knockout, En1 heterozygoot/En2 homozygoot knockout, Girk2 

knockout/weaver, MitoPark, MPTP/ rotenone-behandelde, Nurr1 heterozygoot knockout, 

Parkin-Q311X over-expressie, en VMAT2 laag-expressie muizen treedt het SNc 

neuronverlies wel op tijdens de volwassen levensfase. Derhalve zijn deze diermodellen 

geschikter om de neuronale mechanismen te bestuderen die tijdens het SNc neuronverlies 

plaatsvinden. 

 

Hoofdstuk 7 bediscussieert bovenstaande resultaten in het licht van de recente 

ontwikkelingen. Onze bevinding dat het wt MesDA systeem is samengesteld uit twee 

subpopulaties die van elkaar te onderscheiden zijn door de expressie van Pitx3, is in 

tegenspraak met de resultaten van andere onderzoeksgroepen. Zij rapporteerden 

namelijk Pitx3-expressie in álle MesDA neuronen. Aanvullend onderzoek dient te 

evalueren of ons immunohistochemisch kleuringsprotocol en/of het door ons gebruikte 

anti-Pitx3 antilichaam te weinig sensitief zijn, of de resultaten van de andere 
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onderzoeksgroepen te aspecifiek. Onze bevindingen van afwezige Pitx3-expressie en 

MesDA neuronverlies in de ak muis,  in combinatie met de verminderde hoeveelheid DA in 

het neostriatum en de hiermee geassocieerde bewegingsstoornis, werden wel bevestigd 

door verscheidene onderzoeksgroepen. Een opeenvolgende genetische cascade van de 

genen FoxP1, Lmx1b, Pitx3 en tenslotte Ahd2 lijkt cruciaal voor de overleving van Pitx3-

tot-expressie-brengende MesDA neuronen. Hoewel de neuropathologische bevindingen 

bij patiënten met de ziekte van Parkinson uitgebreider zijn dan bij ak muizen, lijkt Pitx3 

essentieel te zijn voor de MesDA neuronale subpopulatie die het meest gevoelig is voor 

degeneratieve celdood bij de ziekte van Parkinson. Recent onderzoek toont dat 

polymorfismen in het humane PITX3 gen bij mensen van over de gehele wereld de kans 

verhogen dat zij de ziekte van Parkinson ontwikkelen.            

 

Conclusie 

 

Pitx3-deficiëntie in de ak muis veroorzaakt meer dan 70% verlies van voornamelijk vSNc 

DA neuronen vóór de geboorte, en ongeveer 50% verlies van VTA DA neuronen tijdens het 

volwassen leven. Als gevolg van dit MesDA neuronale verlies daalt de DA-concentratie in 

het ak neostriatum met meer dan 90%, verandert de neostriatale expressie van DA 

receptoren en neuropeptides, is het volume van het ak neostriatum 20% kleiner, en 

hebben ak muizen een hypokinetische bewegingstoornis die met L-DOPA behandeld kan 

worden. De ak muis modelleert getrouw het selectieve MesDA neuronverlies zoals dat bij 

patiënten met de ziekte van Parkinson wordt gezien. Hoewel in patiënten met de ziekte 

van Parkinson veel uitgebreidere neuropathologische veranderingen worden gezien dan in 

ak muizen, lijkt Pitx3 cruciaal voor de overleving van de MesDA neuronale subpopulatie 

die het meest aangedaan wordt door degeneratieve celdood bij de ziekte van Parkinson. 

 

  

                            




