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Samenvatting 
Het histaminerge systeem speelt een rol bij een groot aantal hersenfuncties, zoals bijvoorbeeld de slaap-
waak cyclus, de homeostasis van het endocriene systeem en bij de energiehuishouding, zintuig- en 
motorfuncties, cognitie, aandacht, leren en geheugen.
Mijn interesse in de werking van het histaminerge systeem werd gewekt toen mij opviel dat de bijslui-
ters van de traditionele anti-histaminica, zoals de histamine-receptorantagonisten diphenhydramine, 
pyril amine en doxepine, waarschuwden voor sterke bijwerkingen: zij zouden de slaperigheid bevorde-
ren en waakzaamheid doen afnemen.
Neuronaal histamine wordt geproduceerd door het enzym histidine decarboxylase (HDC) in de tube-
romamillaire nucleus (TMN) die in het achterste deel van de hypothalamus ligt. In het menselijk brein 
zijn vier soorten G-proteïne gekoppelde histamine receptoren (HR’s) gevonden, te weten H1-4R. Het 
enzym dat histamine in het brein afbreekt is histamine methyltransferase (HMT).

In de introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk 1) bespraken wij de data met betrekking tot de wer-
king van het histaminerge systeem, die doorgaans geslachts- en leeftijdsafhankelijk zijn en verstoord ra-
ken bij neuropsychiatrische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de 
ziekte van Alzheimer, Multipele Sclerose, depressie en schizofrenie. Tevens doen wij in dit hoofdstuk 
een poging de leemte in de kennis te overbruggen tussen de fundamentele kennis van het histaminerge 
systeem in proefdieren en de onlangs waargenomen veranderingen in postmortem weefsel van patiën-
ten met een neuropsychiatrische aandoening. Wat ons betreft heeft dit onderzoek een zekere urgentie, 
aangezien HR-3-antagonisten/inverse agonisten inmiddels gebruikt worden in de kliniek, als potentiële 
medicatie bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer, Parkinson en schizofrenie, terwijl recente 
postmortem studies veranderingen aantoonden in de productie en afbraak van histamines en in recepto-
ren die niet alleen wijzen op mogelijke effecten maar ook op mogelijke bijwerkingen van deze stoffen.
Hoofdstuk 2 beschrijft een experiment waarbij een aantal wijzigingen werd geïntroduceerd in een 
routineprotocol met als doel in postmortem humaan hersenweefsel optimale omstandigheden te creëren 
voor kwantitatieve radioactieve in situ hybridisatie van het messengerRNA (mRNA) voor HDC. 
Een van de meeste opvallende effecten van neuronaal histamine is de cruciale rol die deze stof speelt 
bij het in stand houden van de wakkere staat, ook bij de mens. In diverse species is een diurnale fluctu-
atie van histamine beschreven, met hoge concentraties tijdens de wakkere periode en lage concentraties 
tijdens de slaap. Echter, dergelijke informatie ontbreekt voor de humane situatie, zowel wat betreft de 
fysiologie als wat betreft neurodegeneratieve aandoeningen, die doorgaans gepaard gaan met slaap-
waak verstoringen. In Hoofdstuk 3 lieten we – voor het eerst – diurnale schommelingen zien in de pro-
ductie van histamine bij humane controles, d.w.z. hogere concentraties HDC-mRNA tijdens de wakkere 
staat (08:00-20:00 uur) dan tijdens de slaap (20:00-08:00 uur). De schatting van het moment waarop 
HDC-mRNA expressie piekte in controles, te weten om 18:09 uur, kwam goed overeen met het mo-
ment waarop het histamineritme in diurnale dieren, in dit geval doodshoofdaapjes, piekte, te weten om 
17:49 uur. Bovendien bleek deze dag-nacht schommeling sterk te verschillen met die van patiënten met 
een neurodegeneratieve aandoening, zoals Parkinson, Alzheimer en Huntington, bij wie de piek zich 
om 08:56 uur voordeed. Onze waarnemingen ondersteunen derhalve de voorgestelde ‘flip-flop’ slaap-
schakelaar hypothese, die stelt dat TMN neuronen ook bij de mens de wakkere staat bevorderen. Voorts 
zou het omgekeerde profiel dat zich voordoet bij neurodegeneratieve ziektes een rol kunnen spelen bij 
de rusteloze nachten en lusteloze dagen die zo kenmerkend zijn voor deze aandoeningen.
Eerder proefdieronderzoek in de 6-hydroxydopamine (6-OHDA)-gelaedeerde rat, een klassiek model 
voor de ziekte van Parkinson, liet al zien dat inhibitie van de endogene histamineproductie in een 
vroeg stadium van de aandoening de degeneratie van de dopaminerge neuronen afremde. Ook van-
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wege de overvloedige aanwezigheid van de karakteristieke neuropathologische Parkinson lesies (Lewy 
lichaampjes en Lewy neurieten) in de TMN, werd verondersteld dat het histaminerge systeem van Par-
kinsonpatiënten ernstig zou degenereren. Echter, tot onze verrassing vonden wij (Hoofdstuk 4) geen 
kwantitatieve veranderingen in de TMN HDC-mRNA niveaus bij de ziekte van Parkinson, niet alleen 
in de latere stadia van de ziekte van Parkinson, maar ook in de preklinische fase van deze aandoening, 
wat overeenkwam met het gerapporteerde intacte aantal histaminerge neuronen, met de onveranderde 
enzymactiviteit van HDC en met de onveranderde concentraties telemethylhistamine in de liquor bij 
deze ziekte. 
We vonden bovendien dat de expressie van de histamine receptor-3 (H3R), die immunocytochemisch 
gelocaliseerd is in de grote gepigmenteerde neuronen van substantia nigra (SN), beduidend lager was in 
dit hersengebied bij de ziekte van Parkinson (Hoofdstuk 5). Tevens toonden wij aan dat er een toename 
was van HMT-mRNA in de SN en het putamen van Parkinsonpatiënten, hetgeen een beschermend ef-
fect zou kunnen hebben aangezien dit enzym de verhoogde histamineconcentraties in deze gebieden 
sterker af zou kunnen breken. Omdat dierproeven hebben laten zien dat verhoogde concentraties hista-
mine degeneratie van dopaminerge neuronen in de SN kunnen veroorzaken kan een dergelijk bescher-
mend effect van belang zijn. Bovendien werd er in de SN van Parkinsonpatiënten een omgekeerde cor-
relatie gevonden tussen HMT-mRNA expressie en duur van de ziekte, een mogelijke aanwijzing dat hoe 
ernstiger (en dus hoe korter van duur) de aandoening is, hoe hoger de HMT-mRNA expressie. Dit kan 
gezien worden als steun voor het idee voor het bestaan van een dergelijk compenserend mechanisme.
Van alle kerngebieden in de hypothalamus bevat de TMN de meeste nucleaire en cytoplasmatische in-
sluitsels van mutant huntingtin, het neuropathologische kenmerk van de ziekte van Huntington. Desal-
niettemin vonden wij bij Huntingtonpatiënten (Hoofdstuk 6) een verhoogde HDC-mRNA concentratie 
in de TMN, alsmede een verhoging van de concentraties van HMT-, H1R- and H3R-mRNA in de gyrus 
frontalis inferior (IFG). Bovendien zagen wij een significante negatieve correlatie tussen de leeftijd 
bij aanvang van de ziekte en HMT-mRNA, wat een aanwijzing is dat hoe ernstiger (en dus kortdu-
render) de aandoening is, hoe meer expressie er is van HMT-mRNA. Aangezien is aangetoond dat de 
histamine-metabolietconcentraties in de liquor ook in Huntingtonpatiënten verhoogd zijn, wijzen alle 
observaties dus op een verhoogde activiteit van het histaminerge systeem bij de ziekte van Huntington.
Het is bekend dat er een sterke stapeling van neurofibrillaire tangles in de TMN plaatsvindt in een 
vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer, namelijk in Braak stadium 3. Er is ook melding gemaakt 
van een verlies van grote histaminerge neuronen bij de ziekte van Alzheimer in dit kerngebied. Ons 
onderzoek (Hoofdstuk 7) liet zien dat het totale HDC-mRNA expressieniveau slechts minimaal (24%) 
en niet-significant lager was bij Alzheimer patiënten, ondanks een significant (57%) algemeen verlies 
van TMN neuronen bij deze ziekte. Onze bevindingen wijzen er op dat de resterende TMN neuronen 
bij de ziekte van Alzheimer compenseren voor het verlies van histaminerge neuronen. Interessant was, 
dat wanneer de TMN in drieën opgedeeld werd, er bij Alzheimerpatiënten een significante reductie in 
het aantal neuronen werd aangetroffen in alle drie de TMN subgebieden, terwijl een significant lagere 
HDC-mRNA expressie slechts aanwezig was in het middelste deel van de TMN, en niet in het rostrale 
en caudale deel. Bovendien troffen wij alleen bij de vrouwelijke Alzheimer patiënten in de prefrontale 
cortex, een van de belangrijkste projectiegebieden voor histamine uit de TMN, een significant ver-
hoogde H3R- en HMT-mRNA expressie aan, samen met verhoogde concentraties van glia fibrillary 
acidic protein (GFAP)-mRNA, vimentin (VIM)-mRNA en proteolipid protein-mRNA. Ook, en dit was 
tegen de verwachting, bleek HMT-mRNA in de humane PFC uitsluitend aanwezig te zijn in neuronen, 
en dus niet in astrocyten. We zagen echter wel een significante positieve correlatie tussen HMT, GFAP 
en VIM-mRNA concentraties in controles en Alzheimerpatiënten. 
Ons onderzoek op postmortem humaan hersenweefsel bij depressie (Hoofdstuk 8) heeft geen signi-
ficante veranderingen in het histaminerge systeem opgeleverd, noch in het HDC, het enzym voor de 
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productie van histamine, noch in de receptoren en het afbraakenzym in de twee belangrijkste projec-
tiegebieden, de anterieure cingulaire cortex en de dorsolaterale prefrontale cortex, ondanks het feit dat 
diermodellen voor depressie aanwijzingen gaven dat er veranderingen in het histaminerge systeem 
zouden optreden.
Wat betreft schizofrenie (Hoofdstuk 9) hebben wij voor het eerst laten zien dat de boodschapper voor 
het histamine-inactiverende enzym HMT twee maal zo hoog tot expressie komt  in de gyrus frontalus 
superior van schizofreniepatiënten, terwijl de expressie van een nieuw gen, histamine-releasing factor 
(HRF) een trend tot een verhoging liet zien (Hoofdstuk 9). HRF is in relatie gebracht met cognitie en 
de afgifte van histamine 
In de Algemene Discussie (Hoofdstuk 10) bespreken wij de dag-nacht schommelingen in het hista-
minerge systeem en de veranderingen in het histaminerge systeem bij neuropsychiatrische aandoenin-
gen. Lopende klinische trials testen de mogelijkheid dat H3R antagonists/inverse agonisten in Parkin-
sonpatiënten mogelijkerwijs in staat zijn de afgifte van histamine te verhogen, zo dus mogelijk een 
versnelde degeneratie van neuronen zouden kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld in het putamen of in 
de substantia nigra. Bij de ziekte van Alzheimer is de verwachting dat histamine-3 receptor antagonis-
ten niet doeltreffend zullen zijn, of op zijn best matig effectief, als het gaat om verbetering van de cog-
nitieve functies, aangezien wij geen substantiële veranderingen in de TMN of in de prefrontale cortex 
H3R-mRNA hebben waargenomen. Vanwege hun hyper-geactiveerde staat kunnen histamine-3 recep-
tor antagonisten mogelijk echter verdere degeneratie van de resterende TMN neuronen veroorzaken. 
Ons schizofrenie-onderzoek, dat activatie van het histaminerge systeem laat zien, kan mogelijk argu-
menten bieden tegen klinische toepassing van H3R inverse agonisten/antagonisten bij deze aandoening, 
aangezien dergelijke stoffen mogelijk in staat zijn de histamineproductie en -afgifte op te voeren In het 
algemeen kunnen we stellen dat onze postmortem gegevens de veronderstelling ondersteunen dat H3R 
antagonisten als complementaire medicatie het circadiane ritme bij neuropsychiatrische aandoeningen 
gunstig zou kunnen beïnvloeden. Echter, voor wat betreft verbetering van cognitieve achteruitgang of 
van het bewegingsapparaat verwachten wij dat de effecten van H3R antagonisten bescheiden of moge-
lijk zelf schadelijk zullen kunnen zijn.
Als laatste punt bespraken wij de beperkingen van ons werk en stelden wij onderwerpen voor toekom-
stig onderzoek voor.




