Onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Introductie

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening van het zenuwstelsel
met vele verschillende symptomen als gevolg. Er is al veel kennis over de
ziekte, de symptomen en de mogelijke behandelingen. Hierdoor kunnen
neurologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten patiënten zo goed
mogelijk behandelen en begeleiden
Toch is er ook nog veel wat we niet weten over de ziekte van Parkinson. Zo
zijn de oorzaken van de ziekte van Parkinson nog niet opgehelderd, kan het
zijn dat medicijnen niet langdurig helpen of veel bijverschijnselen hebben
en zijn er nog geen methoden bekend die de ziekte kunnen genezen of
voorkomen.
Net als in veel andere academische ziekenhuizen wordt er in het UMCG dan
ook onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson. De huidige
onderzoeken op dit gebied staan in dit boekje voor u beschreven.
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Zorginnovatie
Elien Steendam, Teus van Laar

Achtergrond
De ziekte van Parkinson (ZvP) heeft niet alleen een grote impact op
motorische symptomen, maar vooral ook op non-motorische symptomen
als neuro-psychiatrische problemen. De laatste zijn een belangrijke factor
voor verpleeghuisopname. In Groningen is een 6 weeks multidisciplinaire
kortdurend revalidatie programma ontwikkeld met als doel patiënten met
de ZvP langer te laten thuis wonen met een hogere kwaliteit van leven.

Doel
Doel van dit onderzoek was om te kijken of dit kortdurende
revalidatieprogramma definitieve verpleeghuis opname kan uitstellen, of er
verbetering wordt behaald op zowel de motorische als non-motorische
symptomen van de ZvP, wat het belang is van een optimale medicatie
instelling en of dit programma kosteneffectief is.

Methode
Geïncludeerde patiënten zijn na het Parkinson revalidatie programma
gevolgd, met een follow up meting op 3 maanden en 2 jaar na interventie.
Hierbij is gekeken naar de verpleeghuis opname en de ernst van zowel
motorische als niet motorische symptomen. Het verloop van de studie is
weergegeven in het hiernavolgende diagram.
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De ALDS score verbeterde in 78% van de patiënten gemiddeld met 10
punten na deelname aan het programma. Een belangrijk deel van de
verbetering is de optimalisatie van de medicatie. Dopaminerge medicatie
werd in 74% van de patiënten veranderd en 54% van de patiënten kreeg
meer cholinerge medicatie.

Conclusie
Met een kortdurend multidisciplinair revalidatie programma gecombineerd
met een optimalisatie van het medicatie regime zijn we in staat om 83%
van de patiënten langer thuis te laten wonen in plaats van op te nemen in
een verpleeghuis, met o.a. een verbetering op ADL activiteit, motorische
scores, cognitie, stemming, hallucinaties en kwaliteit van leven.
Contact: t.steendam@umcg.nl
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Behandeling met Duodopa:
Welke patiëntkenmerken voorspellen de behandelduur?
Harmen Moes

Achtergrond
Bij veel patiënten met de ziekte van Parkinson neemt de initieel goede
respons op orale levodopa na een aantal jaren af. Daarnaast wordt de
medicatierespons geleidelijk onvoorspelbaarder, waarbij periodes van ‘on’
en ‘off’ elkaar snel afwisselen en de ‘on’-periodes vaak gepaard gaan met
dyskinesieën. Deze hinderlijke motorfluctuaties hangen samen met
schommelingen in de plasmaconcentratie van levodopa.
Advanced therapies zijn behandelingen die continue dopaminerge
stimulatie beogen. Een van die geavanceerde
behandelingen is continue infusie van levodopacarbidopa in de dunne darm (LCIG-infusie; ook
bekend als Duodopa®). LCIG-infusie is een effectieve
behandeling die de motorfluctuaties doet afnemen
door stabiele plasmaconcentraties van levodopa te
bewerkstelligen. Patiënten met gevorderde ziekte
van Parkinson reageren over het algemeen goed op de LCIG-infusie, getuige
een gemiddelde behandelduur van 7,6 jaar.
Ondanks de gemiddeld goede langetermijnuitkomsten verschilt totale
behandelduur met LCIG-infusie sterk tussen patiënten. Sommigen worden
al meer dan tien jaar behandeld, terwijl andere parkinsonpatiënten binnen
een jaar met de LCIG-infusie zijn gestopt. Een aantal patiënteigenschappen
zou voorspellend zijn voor een betere behandeluitkomst (mannelijke
geslacht, leeftijd <70 jaar, korte ziekteduur en afwezigheid van cognitieve
symptomen), maar deze inzichten komen voort uit kleine onderzoeken. Wij
gaan in een grote retrospectieve studie op zoek naar voorspellers van de
behandelduur.
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Doel
Het doel van dit retrospectieve cohortonderzoek is om te bepalen of
bepaalde patiëntkenmerken voorspellend zijn voor de tijd-tot-staken met
LCIG-infusie. Kortom, welke patiënteigenschappen bij aanvang van de
behandeling zijn gerelateerd aan de uiteindelijke behandelduur?

Methode
In meerdere Nederlandse ziekenhuizen bestuderen we de dossiers van alle
patiënten die ooit in dat centrum zijn behandeld met LCIG-infusie. Het
historische cohort zal bestaan uit naar schatting 300 patiënten, ongeveer
60% van het totale aantal patiënten dat ooit in Nederland deze behandeling
heeft gekregen. We bekijken wanneer de patiënt is begonnen met LCIGinfusie en of – en wanneer – hij of zij met de behandeling is gestopt.
Daarnaast brengen we meerdere patiëntkenmerken in kaart, zoals het
geslacht van de patiënt en de ziekteduur, maar bijvoorbeeld ook het
medicatiegebruik. Bovendien bestuderen we het aantal complicaties van de
LCIG-infusie en kijken we naar de redenen voor het staken met de LCIGbehandeling.
Om voorspellers voor de totale
behandelduur te achterhalen, zullen we de
verzamelde gegevens analyseren met een Coxregressiemodel.
Uiteindelijk
kan
een
gevalideerd predictiemodel neurologen helpen
bij het voorlichten van patiënten over het
verwachte voordeel en de verwachte
behandelduur van LCIG-infusie.

Contact: h.r.moes@umcg.nl
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De rol van de darmflora in
de ziekte van Parkinson
Jeffrey Boertien

Achtergrond
De ziekte van Parkinson wordt naast de bekende motorsymptomen ook
gekenmerkt
door
non-motorsymptomen
als
slaapstoornissen,
stemmingsstoornissen, autonome dysfunctie en obstipatie. Deze treden
vaak al jaren van tevoren op, nog voordat de diagnose wordt gesteld.
Ondanks de voorspellende waarde van deze symptomen, is het nog
onduidelijk of de non-motorsymptomen een bijdrage aan de
ziektemechanismen vertegenwoordigen. Recentelijk hebben drie
onafhankelijke
studies
aangetoond
dat
de
darmflora
van
Parkinsonpatiënten duidelijk afwijkt van die van gezonde controles. Het is
echter nog maar de vraag of deze
bevinding kan worden gebruikt als
biomarker voor de ziekte. Mogelijk treden
de veranderingen in de darmflora, net als
de obstipatie, al jaren van tevoren op en
kunnen ze ook als voorspeller van de
ziekte worden gebruikt.

Doel
Door het onderzoeken van de darmflora van de-novo Parkinsonpatiënten,
welke nog geen dopaminerge medicatie gebruiken, willen we vaststellen in
hoeverre veranderingen in de darmflora daadwerkelijk een biomarker voor
de ziekte van Parkinson zijn en niet slechts een gevolg van het
medicatiegebruik. Daarnaast willen we onderzoeken of veranderingen in de
darmflora compositie een voorspellende waarde hebben voor het krijgen
van de ziekte van Parkinson.
8

Methode
Om vast te stellen in hoeverre veranderingen in de darmflora daadwerkelijk
een biomarker voor de ziekte van Parkinson zijn, zullen in totaal 100 denovo patiënten worden geïncludeerd in een prospectieve case-control
studie.
Als baseline zullen patiënten ontlastingmonsters afstaan en de ernst van
zowel motor- als non-motorsymptomen zal worden gekwantificeerd.
Hetzelfde zal worden gevraagd van een even groot aantal gezonde leeftijd
gerelateerde controlepersonen. Follow-up zal plaatsvinden nadat de
patiënten één jaar dopaminerge medicatie hebben gebruikt, om de invloed
van de medicatie op darmflora compositie te kunnen bepalen.
De mogelijk voorspellende waarde van darmflora compositie veranderingen
voor het krijgen van de ziekte van Parkinson zal worden onderzocht in een
vergelijkbare opzet. De darmflora van proefpersonen met een risicoprofiel
voor de ziekte van Parkinson (eerstegraads familielid met Parkinson, nonmotorsymptomen, etc.) zal worden vergeleken met die van gezonde leeftijd
gerelateerde controles met jaarlijkse follow-up van de klinische parameters
van ten hoogstens drie jaar of tot de diagnose ziekte van Parkinson wordt
gesteld.
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Contact:j.m.boertien@gmail.com; t.van.laar@umcg.nl
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Ziekte van Parkinson en retina degeneratie
Asterios Chrysou

Achtergrond
Het is bekend dat bij de ziekte van Parkinson sprake is van degeneratie van
dopaminerge neuronen. Wat echter minder bekend is, dat deze neuronen
ook in het netvlies aanwezig zijn. Onderzoek heeft laten zien dat bij de
ziekte van Parkinson sprake is van een verdunning van deze cellagen.
Daarnaast komen klachten op het gebied van zicht ook frequent voor bij de
ziekte van Parkinson; er is sprake van verminderd zicht, verminderde
contrast gevoeligheid, beperkingen in visuomotorische controle en visuele
hallucinaties.
Oogheelkundige evaluatie bij Parkinson patiënten laat met
name
verdunning zien rond de fovea en retinal nerve fiber layer (RNFL).
Vergelijkbare verdunning van de retina wordt gezien bij glaucoom. De
overlap in pathologie van beide aandoeningen wijst op een mogelijke
gezamenlijke etiologie.
Onderzoek naar de rol van de retina en de pathologie is echter tot op heden
zeer beperkt. Door de progressie van de degeneratie in de retina te
onderzoeken in een longitudinale studie, krijgen we meer inzicht in de rol
van de retina verdunning bij de ziekte van Parkinson.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen wat de retina degeneratie
ons vertelt over de ziekte van Parkinson in termen van status en progressie.
Wanneer retina degeneratie zich al voordoet voor de diagnose stelling, kan
de oogheelkundige evaluatie meespelen in risico assessment van de ziekte.
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Methode
Om het netvlies te onderzoeken wordt een volledige oogheelkundige
evaluatie gedaan, met de beeldvormingstechnieken perimetrie en optical
coherence tomograpghy (OCT). Bij OCT
worden op hoge resolutie beelden gemaakt
van structuren van het oog, zo ook de
retina. Hiermee kan de dikte van
verschillende lagen van de retina bekeken
worden.
Het oogheelkundig onderzoek zal uitgevoerd worden bij twee verschillende
cohorten, die beide over de tijd gevolgd worden. Het gaat daarbij om
Parkinson patiënten met al een aantal ziekte jaren, en een cohort met de
novo patiënten, die net gediagnosticeerd zijn. Onderstaand figuur geeft de
cohorten weer. In het de novo cohort zal naast oogheelkundig onderzoek
ook een neuropsychologische en neurologische evaluatie plaatsvinden en
zal er aanvullende beeldvorming worden gedaan (F-DOPA PET en MRI).

PD

de novo

Ongoing

Evaluation
month 1

Evaluation
month 1

Evaluation
month 24

Evaluation
month 24

Contact: a.chrysou@umcg.nl
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Effect van medicatieinnameondersteuning en –
optimalisatie op motor functioneren en kwaliteit van
leven bij Parkinson patiënten, uitgevoerd door een
apotheker
Clementine Stuijt, Teus van Laar

Achtergrond
Personen met de ziekte van Parkinson moeten veel medicatie innemen: 2-4
verschillende soorten 3 tot 4 keer per dag is geen uitzondering. Bij een
verder gevorderd stadium met motor fluctuaties wordt nog vaker medicatie
ingenomen: tot zeven keer per dag. Non-motore symptomen zoals
autonoom- en executief disfunctioneren, pijn, depressie en vermoeidheid
alsmede de aanwezigheid van co-morbiditeit verhoogt de ‘pillen last’ nog
meer. Desondanks worden medicijnen dikwijls anders ingenomen dan
voorgeschreven. Daarnaast geeft het aantal medicijnen wat gebruikt wordt
aanleiding tot geneesmiddel gerelateerde problemen (DRPs).
Medicatiebeoordeling, het proces van medicatieoptimalisatie in de context
van de klinische situatie van een persoon uitgevoerd door apothekers, is
effectief gebleken in het optimaliseren van medicatie, verminderen van
DRPs en verbeteren van medicatie inname in diverse populaties. Tot op
heden is dit echter nog niet aangetoond bij personen met de ziekte van
Parkinson.

Doel
Verbetering van het motor functioneren en kwaliteit van leven door een
combinatie van interventies: inname ondersteuning en medicatie
beoordeling uitgevoerd door een apotheker. Dit wordt bereikt door
medicatierol met of zonder alarm en medicatie optimalisatie waardoor het
aantal DRPs afneemt ten opzichte van de gebruikelijke zorg.
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Methode
Deze studie was een pilot studie bij patiënten met de ziekte van Parkinson
waar standaard zorg werd vergeleken met een stapsgewijze introductie van
drie interventies.

Baseline
BDI

periode 1: normale zorg (UC, 20 weken)
periode 2:medicatierol (UDP, 16 weken)

PDD quick
scan
metingen en eindpunten

Motorisch: dagboekje (TRS)

periode 3: UDP + PKG alarm (12 weken)
periode 4: UDP + PKG alarm +
Medicatiebeoordeling (6 weken)

kwaliteit van leven:PDQ8
niet- motore klachten: NMSQ
medicatie-inname: MARS, PKG alarm

Resultaten
In totaal zijn 27 patiënten geïncludeerd waarvan vier uiteindelijk niet alle
periodes konden doorlopen. Dit werd veroorzaakt door problemen met de
medicatierol, vragenlijsten, diagnose van een maligniteit en verminderde
cognitie. De resultaten gaan over 23 patiënten.
Effect op motor symptomen
Na introductie van de drie interventies was het percentage van de tijd dat
iemand zichzelf ‘on’ scoorde toegenomen met 2.0 en 1.6 uur in resp.
periode 3 en 4. Off-tijd en percentage van de tijd in dyskinetische staat nam
niet-significant af met resp. 5 and 3% in periode 3 en 4 (figuur 2).
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Figuur 2 Effect motor functioneren in relatie tot de drie interventies
(n=23)
p=0.04

Effect op kwaliteit van leven
Een significant verschil in PDQ8 score werd in periode 4 ten opzichte van
periode 3 bereikt. De introductie van wijziging doorgevoerd op basis van
een medicatiebeoordeling lijken een verschil te maken op de QoL .
Effect op therapietrouw
Wanneer alleen werd gekeken naar therapieontrouwe patiënten werd een
significante verbetering in on-tijd gezien na implementatie van de drie
interventies (gem. 47.9 versus 59.1).
DRP uitkomsten
Per patiënt werden gemiddeld 4.6 DRPs besproken (195 totaal), 86%
hiervan werd geaccepteerd. 80 (41%) betrof een medicatiewijziging (start,
stop, substitutie), waarvan 32 (38%) dopaminerge medicatie betrof. Het
overgrote deel van de niet dopaminerge interventies betrof cardiale
14

medicatie (19 (24%)) en vitaminen preparaten (11 (14%)). Het belangrijkste
type interventie betrof het starten van medicatie (18 (23%)), gevolgd door
dosis wijziging (16(20%)) en stoppen van medicatie(14 (17%)).

Conclusie
Deze studie heeft gekeken naar het effect van therapietrouw en
medicatieoptimalisatie door een apotheker binnen het poliklinisch
behandelteam. Patiënten lieten een significante verbetering van 10% (bijna
2 uur) in on-tijd en een niet-significante afname van 5% (1 uur) in off- tijd
zien na introductie van medicatierol, alarm en medicatiebeoordeling, ten
opzichte van reguliere zorg zien. Ook de kwaliteit van leven verbeterde
significant nadat medicatieoptimalisaties waren doorgevoerd, in
vergelijking met de derde periode (medicatierol + alarm). Dit geeft aan dat
er een individueel positief effect is op het welbevinden van Parkinson
patiënten door de medicatiebeoordeling.
We denken dat dit de eerste studie is die het effect van interventies door
een apotheker bij patiënten met de ziekte van Parkinson laat zien.
Patiënten waren veelal cognitief aangedaan en in een verder gevorderd
stadium van de ziekte. De verwijzing naar een tertiair centrum betekende
dat er vaak al veel aan de medicatie was gesleuteld voor de apotheker werd
geconsulteerd: dat maakt de resultaten opmerkelijker.

Contact: c.c.m.stuijt@umcg.nl
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Retrospectieve analyse naar behandeling met
continue apomorfine infusie
Robbert Borgemeester

Achtergrond
Continue subcutane apomorfine infusie (CSAI) is een effectieve behandeling
van Parkinsonpatiënten met motorische responsfluctuaties. Echter,
gegevens over de lange-termijnuitkomsten van apomorfine zijn beperkt.

Doel en methode
Retrospectief analyseren van de lange-termijnuitkomsten van CSAI op
motorische en niet-motorische symptomen in een cohort van 125
Parkinsonpatiënten, die zijn behandeld in het UMCG.

Resultaten
Het cohort (leeftijd 65.8 ± 9.8 jaren, ziekteduur: 11.9 ± 5.7 jaren) had een
gemiddelde dosering apomorfine van 66 ± 30 mg per dag. Daardoor kon de
levodopa equivalente dagelijkse dosering (LEDD) worden gereduceerd met
20%. De gemiddelde duur van de apomorfine behandeling was 32.3 ± 31.9
maanden, tot wel 139 maanden.
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De voornaamste reden om te stoppen was een vermindering van het
therapeutisch effect. Patiënten die stopten binnen de eerste vier jaren
hadden een lagere reductie in LEDD bij ziekenhuisontslag en bij de laatste
follow-up, vergeleken met patiënten die zijn behandeld voor een langere
periode. Deze lagere LEDD reductie kan verklaard worden door een te
conservatieve dosering aan het begin van de behandeling, of door
progressie van de ziekte.
50

p = 0.0002

LEDD reductie bij
ontslag (%)

40
p = 0.001

30

LEDD reductie bij
laatste bezoek (%)

20
10
0
Gestopt ≤4 jaren
(n=31)

Behandeld >4 jaren
(n=30)

Daarnaast, kan apomorfine veilig gegeven worden in patiënten met visuele
hallucinaties (31%) bij initiatie. Apomorfine lijkt ook de nachtelijke
slaapproblemen te bevorderen.

Conclusie
Deze retrospectieve analyse bevestigt de positieve effecten van apomorfine
op motorische en niet-motorische symptomen. De grootte van LEDD
reductie lijkt een positief voorspellende factor voor de duur van de
apomorfine infusie.

Contact: r.w.k.borgemeester@umcg.nl
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Huidreacties bij continue subcutane apomorfine infusie
Robbert Borgemeester

Achtergrond
Apomorfine is een zeer effectieve behandeling voor
patiënten
met de ziekte van Parkinson met
responsfluctuaties. De meest voorkomende bijwerking
van subcutane apomorfine (70%) is de vorming van
huidreacties op de plek waar apomorfine wordt
toegediend. Deze huidreacties kunnen subcutane noduli,
roodheid, jeuk en pijn geven. Dit levert ongemak op voor
zowel de patiënt, partner als hulpverlener. Ook de
werking van apomorfine kan worden verminderd. Er zijn
verschillende mogelijkheden om de huidreacties te
behandelen of te vóórkomen, alleen de werkzaamheid is
nooit onderzocht.

Doel
Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit van verschillende
behandelvormen van de huidreacties met elkaar te vergelijken. Tevens
proberen we inzicht te krijgen in het histopathologie van de huidreacties.
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Methode
Vier verschillende behandelvormen van huidreacties worden vergeleken
met huidreacties die niet zijn behandeld. Behandelvormen zijn:
1.
2.
3.
4.

Massage
Hydrocortison creme (1%)
Verdunning van apomorfine (2.5mg/ml)
Subcutaan hydrocortison (10mg)

Het is de bedoeling dat 10 patiënten meedoen aan het onderzoek.
Uitkomstmaten zijn patiënttevredenheid, grootte van nodulus en roodheid,
eosinofilie en histopathologische veranderingen.

Criteria
Inclusiecriteria:
-

Gediagnosticeerd met ziekte van parkinson
Apomorfine-geïnduceerde huidreacties (subcutane noduli en/of
roodheid)

Er zijn geen noemenswaardige exclusiecriteria.

Iemand verwijzen?
Dat kan zeker! Neem contact op met de coördinerend onderzoeker.

Contact: r.w.k.borgemeester@umcg.nl
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Apomorfine bij Parkinsonpatiënten met visuele
hallucinaties: een RCT
Robbert Borgemeester

Achtergrond
Visuele hallucinaties komen frequent voor bij patiënten met de ziekte van
Parkinson (22-38%) en neemt toe met het vorderen van de ziekte (>60%).
Het risico op het optreden van visuele hallucinaties neemt toe bij gebruik
van dopaminerge medicatie (dopamine agonisten>levodopa), echter
apomorfine (een dopamine agonist) lijkt juist goed te worden verdragen
door gevorderde patiënten. Sterker nog, het lijkt dat apomorfine visuele
hallucinaties kan verminderen.

Hypothese
Een verklaring voor het veronderstelde positieve effect van apomorfine op
visuele hallucinaties ligt mogelijk aan de piperidine-verbinding in de
chemische structuur van apomorfine. Deze verbinding heeft specifieke
affiniteit voor serotonerge receptoren, in het bijzonder de 2A-serotonine
receptor. Apomorfine heeft een antagonistische werking op deze receptor,
terwijl andere dopamine agonisten een tegengestelde werking hebben.

Figuur 1. Chemische structuur van
apomorfine met piperidineverbinding (oranje)
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Doel
Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van continue subcutane
apomorfine infusie te onderzoeken bij patiënten met visuele hallucinaties,
vergeleken met een placebo-groep.

Methode
Het betreft een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, dubbelblind
onderzoek. Er wordt gematcht op basis van leeftijd en cognitie.
In totaal zullen 35 patiënten met visuele hallucinaties meedoen.
Het onderzoek duurt 4 weken, waarin patiënten zullen worden behandeld
met continue subcutane apomorfine infusie of een placebo. Dit zal
poliklinisch plaatsvinden.

Criteria
Voornaamste inclusiecriteria:
- Gediagnosticeerd met ziekte van Parkinson
- Visuele hallucinaties >3x per week
- Persisterende visuele hallucinaties (reeds behandeld met clozapine
en cholinesteraseremmers)
Voornaamste exclusiecriteria:
- Ernstige orthostatische hypotensie

Iemand verwijzen?
Dat kan!! Neem contact op met de coördinerend onderzoeker.
Contact: r.w.k.borgemeester@umcg.nl
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Het GLIMPS project
Sanne Meles, Nico Leenders

Achtergrond
Vooral in een vroeg ziektestadium kan het lastig zijn om een correcte
diagnose te stellen bij neurodegeneratieve hersenaandoeningen. Een
correcte diagnose zo vroeg mogelijk in het ziektestadium is echter
noodzakelijk, o.a. om een goed prognostisch inzicht te kunnen geven aan de
patiënt en diens omgeving en zo mogelijk al een adequate behandeling in te
kunnen stellen. Functionele beeldvorming van het cerebrale
glucosemetabolisme met behulp van [18F]-florodeoxyglucose positron
emission tomography (FDG PET) zou een goede biomarker kunnen zijn in de
differentiaaldiagnose van neurodegeneratieve hersenaandoeningen.
Simpele visuele interpretatie van de FDG PET-scan heeft beperkte waarde
en een betrouwbare kwantitatieve analyse van de FDG PET-scans kan voor
dit probleem uitkomst bieden.
Met behulp van een wiskundige multivariate analyse is het mogelijk om
voor vele neurodegeneratieve hersenaandoeningen een specifiek metabool
hersenpatroon vast te stellen. Daarnaast is het met deze methode mogelijk
om voor een individuele patiënt een score te berekenen die weergeeft in
welke mate een ziekte-specifik metabool groepspatroon bij die patiënt
geëxprimeerd wordt.

Doel
In het UMCG hebben wij deze wiskundige methode geïmplementeerd en
metabole hersenpatronen gevonden voor (voorlopig) vier verschillende
neurodegeneratieve aandoeningen. Door middel van het opzetten van het
GLIMPS-project (Glucose Imaging of Parkinsonian Syndromes) – een
nationale database met FDG PET-scans van patiënten met verschillende
neurodegeneratieve hersenaandoeningen in combinatie met klinische
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informatie – wordt de wiskundige methode voor de klinische praktijk
toegankelijk gemaakt. Daarnaast is het de bedoeling van dit project om de
bestaande metabole covariantiepatronen te verbeteren en nieuwe
metabole patronen te defiiëren.

Methode
Neurologen en nucleair geneeskundigen van elk centrum kunnen de FDGPET scans en klinische gegevens van de patiënt anoniem uploaden in de
GLIMPS database. De analyse van de gegevens wordt verricht in het UMCG,
en de uitslag wordt teruggekoppeld naar de clinici via een feedback pagina
in de database. We vragen de clinici ons op de hoogte te houden van de
uiteindelijke klinische diagnose, zodat de gegevens ook voor research
kunnen worden gebruikt.

Resultaten
Meer dan 15 centra zijn aangesloten op het GLIMPS project. In totaal zijn
ongeveer 600 FDG-PET scans beschikbaar. Een systematische analyse van
de GLIMPS data is in bewerking. Op dit moment zijn onderstaande
patronen beschikbaar voor analyse.
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Conclusie
FDG-PET patroonanalyse is mogelijk een nuttige toevoeging aan de visuele
beoordeling van de FDG-PET scan in de algemene praktijk.
Ieder geïnteresseerd centrum kan meedoen aan GLIMPS.
Contact: s.k.meles@umcg.nl; k.l.leenders@umcg.nl
http://glimpsproject.com/
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Specifieke energieverbruikspatronen in de hersenen bij
patiënten met REM slaap gedragsstoornis, een
preklinische vorm van de ziekte van Parkinson
Sanne Meles, Nico Leenders

Achtergrond
De diagnose ‘ziekte van Parkinson’ wordt gesteld op basis van de typische
kenmerken bradykinesie, rigiditeit en soms rusttremor. Er is de laatste jaren
echter steeds meer aandacht voor zogenaamde ‘niet-motore’ klachten bij
de ziekte van Parkinson. Voorbeelden zijn depressie, autonome dysfunctie,
cognitieve achteruitgang, reukstoornissen en slaapstoornissen. Deze nietmotore klachten kunnen jaren aanwezig zijn voordat de uiteindelijke
diagnose wordt gesteld.
Het herkennen van patiënten in een dergelijke pre-klinische fase van de
ziekte van parkinson is belangrijk. Deze patiënten zouden kunnen worden
behandeld in toekomstige klinische trials voor het testen van potentiële
neuroprotectieve middelen. Als een patiënt al de motore klachten heeft
ontwikkeld, is immers een groot aantal dopaminerge neuronen al ten
gronde gegaan, en is het mogelijk al te laat om het ziekteproces te
beïnvloeden.
Deze niet-motore klachten komen in een groot deel van de algemene
bevolking voor, waarvan slechts een klein deel uiteindelijk de ziekte van
Parkinson zal ontwikkelen. Er is echter één heel typisch syndroom dat zeer
specifiek is voor het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson: rapid eye
movement sleep behavior disorder (RBD). Bij patiënten met RBD is er een
probleem in bepaalde neuronale netwerken in de hersenstam, die ervoor
zorgen dat er atonie is van de skeletspieren tijdens de REM slaap fase.
Onder fysiologische omstandigheden zijn de spieren tijdens de REM slaap
fase verslapt; bij patiënten met RBD is dat niet het geval. Hierdoor gaan zij

25

hun dromen uitbeelden. Dit leidt tot een gestoorde slaap bij patiënt (en
partner), en soms tot verwondingen tijdens de slaap.
Ongeveer 80% van de patiënten met RBD zal uiteindelijk de ziekte van
Parkinson (PD), dementie met lewy bodies (DLB), en incidenteel multipele
systeem atrofie (MSA) ontwikkelen. Deze groep is dus zeer geschikt om de
preklinische vorm van deze ziekten te bestuderen. Patiënten met RBD
zouden uiteindelijk kunnen worden geïncludeerd in klinische trials. Echter,
dan zijn er eerst biomarkers nodig die kunnen voorspellen welke ziekte de
patiënt krijgt, en wanneer.
Goede opties zijn een patroonanalyse van FDG-PET, presynaptische
dopaminerge tracer studies (FP-CIT SPECT of Fdopa PET) en het
reukvermogen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is patiënten met idiopatische REM slaap
gedragsstoornis te vervolgen en meerdere malen te onderzoeken met FDGPET, FP-CIT SPECT (DAT scan), reuk en klinische maten (UPDRS, cognitieve
maten). Er wordt onderzocht welke combinatie van markers het meest
voorspellend is voor het ontwikkelen van PD/DLB of MSA, en op welke
termijn. Het pilot onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten worden
hier gepresenteerd.

Methode
30 RBD patiënten (zonder parkinsonisme) en 19 gezonde controles
ondergingen FDG-PET, FP-CIT SPECT en een reukonderzoek. FP-CIT SPECT
scans werden semi-kwantitatief beoordeeld. De expressie van het eerder
genoemde MSA en PD patroon werd berekend in alle scans.
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Resultaten

Expressie van het PD patroon was hoger in RBD patiënten in vergelijking
met controles (P=0.003). In 17 patiënten (57%) was de patroon-expressie
even hoog als bij patiënten met de diagnose PD of DLB. PD patroon
expressie liet een significante correlatie zien met de mate van dopaminerge
degeneratie van het striatum. In het bovenstaande figuur worden expressie
scores voor het PD patroon (PDRP) en het MSA patroon (MSARP) getoond
in dezelfde RBD patiënten. Op deze manier kan onderscheid worden
gemaakt tussen patiënten die mogelijk PD/DLB of MSA zullen ontwikkelen.

Conclusie
Patroonanalyse van FDG-PET scans bij patiënten met RBD is mogelijk een
waardevolle biomarker voor het inschatten van de kans op PD/DLB of MSA.
Een follow-up studie loopt nog.

Contact: s.k.meles@umcg.nl; k.l.leenders@umcg.nl
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DUPARC studie: Cognitieve stoornissen en
de ziekte van Parkinson
Sygrid van der Zee, Teus van Laar

Achtergrond
De ziekte van Parkinson wordt naast de bekende motorische symptomen
ook gekenmerkt door niet-motorische symptomen. Eén van deze niet
motorische symptomen is de achteruitgang in het cognitief functioneren.
Deze achteruitgang kan zo ernstig worden dat we spreken van Parkinson
dementie. Echter kunnen de cognitieve veranderingen ook al vroeg in het
ziekte proces optreden. Zo is gebleken dat bij 24-36% van patiënten al bij
het moment van diagnose sprake is van milde cognitieve tekorten, ofwel
‘mild cognitive impairment’ (PD-MCI). We weten dat in de hersenen de
neurotransmitters dopamine en acetylcholine een rol spelen in de
ontwikkeling van PD-MCI, en hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar de
rol van dopamine bij de ziekte van Parkinson, is er maar zeer beperkte
informatie over de rol van acetylcholine bij de cognitieve achteruitgang.

Doel
Door middel van PET- en MR Imaging en uitgebreid neuropsychologisch
onderzoek willen we beter inzicht krijgen in het verloop van milde
cognitieve stoornissen, de onderliggende pathologie en het effect van
vroege interventie.

Methode
De DUPARC studie is een prospectief cohort onderzoek naar de cognitie in
de vroege fase van de ziekte van Parkinson. In totaal worden 100 de novo
patiënten uit noord Nederland geïncludeerd. De baseline meting bestaat uit
verschillende onderzoeken: o.a. een neuropsychologisch onderzoek, PET
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scans en neurologisch onderzoek. Bij het neuropsychologisch onderzoek
wordt naar verschillende cognitieve domeinen gekeken, waaronder
geheugen, aandacht, executief functioneren, taal, maar ook sociale cognitie
en visuoconstructieve vaardigheden. Het PET onderzoek bestaat uit drie
verschillende scans; daarbij wordt het cholinerge systeem, het
dopaminerge systeem en de stofwisseling in de hersenen in kaart gebracht.
Na baseline meting worden de patiënten nog twee jaar gevolgd. Hiermee
kunnen we de progressie van de cognitie beoordelen en de rol van het
dopaminerge en cholinerge systeem beschrijven. Onderstaand figuur geeft
een schematische weergave van het verloop van de studie.

Baseline

de novo PD
non PDMCI

PD-MCI

12 months

rivastigmine

placebo

non
treatment

24 months

rivastigmine

placebo

non
treatment

Interventie
Bij de patiënten waarbij sprake is van PD-MCI zal gestart worden met een
onderzoek naar het effect van vroege interventie. De cholinesterase
remmer Rivastigmine wordt momenteel al effectief gebruikt bij patiënten
met (parkinson)dementie, maar het effect in een eerder stadium van
cognitieve achteruitgang is nog onbekend. Door middel van een placebogecontroleerde, dubbel blind studie willen we dit beter in beeld brengen.
Contact: s.van.der.zee01@umcg.nl
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Diepe hersenstimulatie voor cognitieve stoornissen in
de ziekte van Parkinson
Muhammad Nazmuddin

Achtergrond
Cognitieve achteruitgang is veelvoorkomend bij de ziekte van Parkinson en
kan uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van Parkinson dementie.
Degeneratie van cholinerge corticale projecties vanuit met name de nucleus
basalis van Meynert (NbM), lijken een belangrijke rol te spelen bij de
cognitieve achteruitgang. Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation –
DBS) van de NbM op lage frequentie is een potentiele nieuwe therapie voor
dementie bij de ziekte van Parkinson. Bij patiënten met gevorderde ziekte
van Parkinson die al DBS stimulatie van de globus pallidus interna (GPi)
krijgen, is reeds het meest distale deel van de electrode in de NbM
geplaatst. Op deze manier kan door middel van een electrode gewisseld
worden tussen stimulatie van de GPi naar stimulatie van de NbM.

Doel
Onderzoeken van het effect van stimulatie van de NbM op lage frequentie
op het cognitief functioneren bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Methode
Elke patient ondergaat en twee-weken durende gerandomiseerde, dubbelblind, crossover studie waarbij een week met NbM stimulatie gevolgd
wordt door een week zonder stimulatie of vice versa. De primaire
uitkomstaat is de verandering in cognitieve functioneren, gemeten met de
‘Scales of Outcome in Parkinson’s disease-Cognition (SCOPA-COG)’.
30

Figuur: DBS programmering en neuropsychologische onderzoek.

Resultaten
In totaal worden er 12 patiënten met de ziekte van Parkinson die
momenteel in het UMCG worden behandeld met DBS van de GPi
geïncludeerd.
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na
inclusie van twee
patiënten
laat
een verbetering
in
SCOPA-Cog
scores van 3 en 5
punten zien, na
zeven dagen van
NBM stimulatie
vergeleken met
DBS-off staat.

Conclusie
Solitaire laagfrequente NbM stimulatie lijkt het cognitief functioneren te
verbeteren.

Contact: m.nazmuddin@umcg.nl
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Automatisering van diepe hersenstimulatie
Jonathan van Zijl

Achtergrond
Bij diepe hersenstimulatie (DBS) wordt door middel van geïmplanteerde
elektroden in de diepe hersenkernen met elektrische pulsen gestimuleerd.
Hoewel deze behandeling al bijna 30 jaar succesvol toegepast wordt bij de
Ziekte van Parkinson (ZvP) bestaan er nog steeds beperkingen in termen
van effectiviteit, bijwerkingen en efficiëntie. Een van de belangrijkste
redenen voor deze beperkingen is dat de elektrische pulsen door
tussenkomst van een neuroloog of specialistisch verpleegkundige worden
in- en bijgesteld, puur op basis van de zichtbare symptomen. Doordat
hersenactiviteit zich aanpast aan de ingestelde elektrische impulsen en
beïnvloed wordt door Parkinson-medicijnen, zit de parkinsonpatiënt met
DBS stimulator vast aan een regelmatig bezoek aan de polikliniek
neurologie. Het zou dus een groot voordeel betekenen als de stimulator
“slim” zou worden en automatisch de elektrische pulsen kan aanpassen en
bijsturen op basis van de symptomen en behoeften van de patiënt.

Doel
In ons onderzoek willen we bij patiënten met de ZvP kijken of het mogelijk
is om de meest geschikte stimulatie instellingen automatisch te bepalen op
basis van signalen uit de hersenkernen en spieren en willen we ook kijken
of deze signalen als schakelaar voor het DBS systeem gebruikt kunnen
worden.

Methode
Dit willen we doen door bij 20 patiënten met de ZvP metingen van
hersenkern- en spieractiviteit te bepalen tijdens de implantatie van het DBS
systeem.
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Resultaten

De bovenstaande figuur (ongepubliceerd) illustreert een manier om het
meest werkzame contact van een DBS systeem te detecteren. De drie lijnen
laten verschillende relaties tussen signalen in de diepe hersenkernen en
een trillende spier zien. Van de drie lijnen laat de rode lijn rond 5 Hz (de
trilfrequentie) de sterkste relatie zien. Hierbij was het tevens zo dat
stimulatie op deze plaats het meest effectief bleek.

Conclusie
Op basis van deze eerste experimentele bevinding uit het UMCG lijkt het te
kunnen om de optimale stimulatie instellingen van de diepe
hersenstimulator automatisch te voorspellen.
Contact: j.c.van.zijl@umcg.nl
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Slimme Hersenstimulatie bij de Ziekte van Parkinson
Martijn Beudel

Achtergrond
Diepe hersenstimulatie (DBS) is één van de behandelingen voor de ziekte
van Parkinson. Door diepe hersenkernen elektrisch te stimuleren lukt het
vaak om een dramatische verbetering van symptomen zoals traagheid en
tremor te verkrijgen. Helaas lukt dit nog niet in alle gevallen, treden er vaak
bijwerkingen op, moet de stimulator vaak opnieuw ingesteld of vervangen
worden en komt nog niet elke patiënt in aanmerking voor deze
behandeling. In de afgelopen jaren is er veel bekend geworden over
verstoorde hersenactiviteit bij de ziekte van Parkinson en de verandering
hiervan door medicijnen of elektrische stimulatie. Deze kennis kan gebruikt
worden om DBS zo te laten werken dat het specifiek de verstoorde
hersenactiviteit kan onderdrukken. Deze vorm van DBS wordt adaptieve
DBS (aDBS) genoemd.

Doelen
1. DBS effectiever maken waardoor symptomen beter onderdrukt kunnen
worden.
2. DBS veiliger maken waardoor er minder stimulatie geïnduceerde
bijwerkingen optreden en meer patiënten in aanmerking komen voor de
behandeling.
3. DBS efficiënter maken waardoor:
A. er minder vaak een nieuwe batterij geplaatst hoeft te
worden
B. patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen
om de stimulator opnieuw in te laten stellen
C. DBS zich aanpast aan de ernst van de klachten
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Methode
Op dit moment lopen er in het UMCG een aantal DBS onderzoeken bij de
ziekte van Parkinson. Éen van de onderzoeken is de ADAPT studie. In deze
studie wordt aDBS tijdens de DBS batterij-vervangings operatie vergeleken
met continue stimulatie (cDBS) en geen stimulatie. Dit wordt gedaan door
tijdens de operatie een bewegingstaak, een cognitieve taak en een spraaktaak uit te voeren in de drie verschillende condities. aDBS wordt in deze
studie toegepast op de hoeveelheid oscillaties in de beta (13-30 Hz) band in
de diepe hersenkernen. Deze beta-oscillaties zijn sterk geassocieerd met
stijfheid en traagheid maar spelen ook een rol bij het reguleren van
cognitieve processen. In de onderstaande figuur is zichtbaar hoe de
stimulatie aan en uit gezet (onder) wordt op basis van de hoeveelheid betaoscillaties (midden en boven).
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Resultaten
De eerste resultaten van de ADAPT studie laten zien dat aDBS mogelijk
beter werkt op bewegingssnelheid (links) en dat complexe cognitieve taken
mogelijk efficiënter uitgevoerd kunnen worden (rechts).

Conclusie
Op basis van de eerste experimentele bevindingen uit het UMCG en de rest
van de wereld lijkt adaptieve DBS een veelbelovende verbetering van de
aan bestaande DBS therapie te kunnen geven.

Contact: m.beudel@umcg.nl

36

Contactinformatie
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de betreffende
onderzoeker(s), via de afdeling neurologie of het Punt voor Parkinson.

Universitair Medisch Centrum Groningen
t.a.v. Mevr. M. Veldthuis
Afdeling Neurologie, AB51
Antwoordnummer 331
9700 VB Groningen
Tel.: 050-3612400

Punt voor Parkinson
T.a.v. Mevr. Ten Kate
Schaaksport 100-102
9728 PG Groningen
Tel.: 0502072130
info@puntvoorparkinson.nl
www.puntvoorparkinson.nl

movementdisordersgroningen.com/
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