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SUMMARY
Epilepsy is a common chronic neurological disorder which affects approximately 1% of
the human population worldwide. Malformations of cortical development (MCDs) are a
recognized cause of symptomatic epilepsy in children and young adults. Despite the fact
that polytherapy and surgical resection improves seizure control in a limited number of
patients, epilepsy associated with focal MCDs is particularly difficult to manage. Chronic
epilepsy has deleterious effects on the central nervous system, especially in the case of a
developing child, and has a significant emotional and psychological impact on the child and
family. To develop novel, more effective treatment strategies, a better understanding of
the underlying mechanisms involved in both the pathogenesis and epileptogenesis of these
developmental disorders is needed. The availability of clinically and histopathologically wellcharacterized human tissue specimens obtained at surgery or autopsy offers the opportunity
to study a variety of focal MCDs, using both immunocytochemical and molecular biological
techniques as described in this thesis.
The studied subgroup of MCDs are classified as proliferation disorders with abnormal cell
types including the cortical tubers of the tuberous sclerosis complex (TSC), focal cortical
dysplasia with balloon cells (FCD type IIB), hemimegalencephaly (HMEG) and glioneuronal
tumors (ganglioglioma (GG) and dysembryoplastic neuroepithelial tumor (DNT)). These
focal glioneuronal lesions share histological similarities such as cortical dislamination and
aberrantly shaped neuronal and glial cells, which might suggest common pathogenetic and
epileptogenetic mechanisms as well (chapter 1). Of these focal malformations, functional
gene mutations have only been reported for TSC, which is an autosomal dominant
disorder resulting from mutations in either the TSC1 or TSC2 gene. The gene products TSC1
(hamartin) and TSC2 (tuberin) form a complex that inhibits the phosphatidylinositol-3 kinase
- mammalian target of rapamycin (Pi3K-mTOR) signaling pathway, thereby regulating cell
size and proliferation. Loss of function of this TSC1-TSC2 complex hyperactivates mTOR and
downstream signaling (e.g. phosphorylation of the ribosomal S6 protein), likely contributing
to the abnormal enlargement of cells. Activated pathway components downstream of mTOR
are also expressed in FCDIIB and HMEG and in chapter 2 several activated components of
the Pi3K-mTOR signaling pathway were detected in GG, which were absent in DNT. These
observations support a pathogenetic relationship of TSC, FCDIIB and GG, though, the Pi3KmTOR signaling pathway is differentially regulated in the different malformations.
Epileptogenesis, the process by which a normal brain develops epilepsy, is poorly understood
in focal MCDs. Increasing evidence obtained from various experimental models of epilepsy
indicates that immune and inflammatory reactions are activated by seizures and that
the produced inflammatory mediators contribute to seizure generation. In chapter 3 an
increased expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF) proteins and their
signaling receptors was demonstrated in FCDIIB. VEGF has direct trophic effects on neurons
and has also been identified as inflammatory mediator in the brain. In chapter 4, increased
expression of the cytokine interleukin (IL)-1β and its signaling receptor IL-1R1 was observed
in FCDIIB, GG and DNT. IL-1β signaling is modulated by the ‘decoy’ receptor IL-1RII, lacking an
intracellular receptor domain, and the competitive antagonist of IL-1β at the IL-1RI receptor,
IL-1Ra. The expression of IL-1RII and IL-1Ra was relatively scarce compared to the expression
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levels of IL-1β and IL-1RI, suggesting that pivotal mechanisms apt to rapidly terminate
inflammatory actions of IL-1β are lacking in these lesions. Further evidence of activation of
immune and inflammatory reactions in focal MCDs is given in chapter 5, in which increased
expression of markers of both the innate and adaptive immune response was observed
in cortical tubers and subependymal giant cell tumors (SGCTs) in TSC patients. Activated
microglia (the major cytokine producers in the CNS) were prominently present in TSC,
which is in line with previous observations in FCDIIB, GG and DNT. The density of activated
microglia correlates with the seizure frequency, demonstrating their role in epileptogenetic
mechanisms. Inflammatory mediators, including complement factors, VEGF and IL-1β can
increase the blood-brain barrier permeability which contributes to seizure generation
by extravasation of serum albumin, promoting chronic neuronal hyperexcitability, or by
facilitating the entry of leukocytes enhancing the inflammatory response (chapter 5).
Gene expression profiling was performed in GG (chapter 6) and TSC cortical tuber specimens
(chapter 7) to identify differentially regulated processes in these focal lesions. The immune
and inflammatory responses were most prominently expressed in GG (chapter 6), with
high expression levels of genes associated with the complement pathway compared to
autopsy controls. Increased expression was also observed for genes involved in cell
adhesion and proliferation processes. Reduced expression levels compared to autopsy
controls were observed for genes associated with synaptic transmission, including GABA
receptor signaling. In cortical tubers (chapter 7), comparable processes were differentially
regulated with increased expression levels of genes associated with cell adhesion and the
inflammatory response compared to autopsy controls. Reduced expression was observed for
genes associated with synaptic transmission. Studying the expression profile in perituberal
regions in TSC revealed a distinct genetic profile, suggesting that even in the absence of
tissue pathology the transcriptome is altered in TSC. Changes in gene expression yielded
insights into new candidate genes that may contribute to the pathogenesis or seizure onset
in these lesions.
A general mechanism contributing to epileptogenesis is the disturbance of the balance
between neuronal excitation and inhibition, mediated by the excitatory neurotransmitter
glutamate and the inhibitory neurotransmitter GABA (γ-amino-butyric acid). In the
immature brain GABA has excitatory effects due to the high intracellular neuronal chloride
content established by the chloride transporters NKCC1 (Na+-K+-2Cl--cotransporter) and
KCC2 (K+-Cl--cotransporter). Studying the expression patterns of these chloride transporters
in FCDIIB, HMEG and GG (chapter 8) revealed high expression of NKCC1 combined with
a relatively low expression of KCC2 resembling the expression patterns in the immature
brain. These findings support the general concept that focal MCDs may retain an immature,
hyperexcitable developmental state.
In chapter 9, the expression and cell-specific distribution of metabotropic glutamate
receptors (mGluRs) was investigated in both cortical tubers and SGCTs from TSC patients.
The observed prominent neuronal expression of group I mGluRs (mGluR1 and mGluR5) is in
line with previous observations in other focal MCDs, supporting the hypothesis that these
lesions share common cellular phenotypes and possible epileptogenetic mechanisms. Group
I mGluRs mediate excitation, whereas group II (mGluR2 and -3) and III (mGluR4, -6, -7, and
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-8), relatively low expressed in TSC compared to the group I mGluRs, has inhibitory effects.
The disturbed expression of metabotropic glutamate receptors in TSC likely contributes to
seizure generation in these lesions.
Taken together, studying the molecular alterations in focal MCDs has revealed novel insights
in both the pathogenetic and epileptogenetic mechanisms in these developmental lesions
associated with intractable epilepsy. A better understanding of these mechanisms is critical
in the development of more effective treatment strategies; nevertheless, functional studies
in either in vivo or in vitro models are clearly necessary to support our findings and to further
elucidate the clinical relevance of these findings.
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SAMENVATTING
Epilepsie is een chronische neurologische aandoening, die ongeveer 1% van de
wereldbevolking treft. Corticale glioneuronale ontwikkelingsstoornissen zijn een bekende
oorzaak van symptomatische epilepsie bij kinderen en jong volwassen. Ondanks het feit dat
behandeling met meerdere anti-epileptica en het verwijderen van het epileptisch actieve
gebied het aantal aanvallen verminderd in een selectieve groep patiënten, is de epilepsie
geassocieerd met deze ontwikkelingsstoornissen zeer moeilijk te behandelen. Chronische
epilepsie heeft schadelijke gevolgen voor het centrale zenuwstelsel, vooral in het geval van
een kind in ontwikkeling, en heeft een aanzienlijke emotionele en psychologische impact
op het kind en de familie. Om nieuwe, effectievere behandelingsstrategieën te kunnen
ontwikkelen is meer kennis van de onderliggende mechanismen, die betrokken zijn bij zowel
de pathogenese als de epileptogenese van deze ontwikkelingsstoornissen, van groot belang.
Klinisch en histopathologisch goed gekarakteriseerd materiaal, verkregen bij een chirurgische
ingreep of bij sectie na overlijden, biedt de mogelijkheid om deze ontwikkelingsstoornissen
te onderzoeken met bijvoorbeeld immuunhistochemie en andere moleculair biologische
technieken zoals beschreven in dit proefschrift.
De bestudeerde corticale glioneuronale ontwikkelingsstoornissen zijn geclassificeerd
als proliferatiestoornissen met abnormale celtypen en bestaan uit corticale tubers in
tubereuze sclerose complex (TSC), focale corticale dysplasie met ‘balloncellen’ (FCD type
IIB), hemimegalencefalie (HMEG) en glioneuronale tumoren (ganglioglioma (GG) en de
dysembryoplastische neuroepitheliale tumor (DNT)). Deze lokale glioneuronale afwijkingen
hebben verschillenden histologische kenmerken gemeen, zoals dislaminatie van de cortex en
de aanwezigheid van abnormaal gevormde neuronale en gliale cellen, en hebben daardoor
mogelijk ook overeenkomsten in de pathogenese en epileptogenese (hoofdstuk 1). TSC,
een autosomaal dominant erfelijke aandoening veroorzaakt door een mutatie in het TSC1
of het TSC2 gen, is van deze groep ontwikkelingsstoornissen de enige waarvoor functionele
genmutaties gevonden zijn. De genproducten TSC1 (hamartine) en TSC2 (tuberine) vormen
een eiwitcomplex dat de phosphatidylinositol-3 kinase - mammalian target of rapamycin
(Pi3K-mTOR) signaleringsroute remt, waardoor celgrootte en proliferatie gereguleerd
wordt. In het geval dat dit eiwitcomplex zijn functie verliest, zoals in patiënten met TSC,
wordt mTOR overmatig geactiveerd. Dit leidt tot activatie van andere eiwitten (bijvoorbeeld
fosforylatie van het ribosomale S6 eiwit), wat waarschijnlijk bijdraagt aan de waargenomen
abnormale celvergroting. Eiwitten geactiveerd door mTOR komen ook tot expressie in FCDIIB
en HMEG. In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat verschillende geactiveerde eiwitten van de
Pi3K-mTOR signaleringsroute ook aanwezig zijn in GG, maar niet in DNT. Deze bevindingen
benadrukken een pathogenetische relatie tussen TSC, FCDIIB en GG; echter de Pi3K-mTOR
signaleringsroute wordt anders gereguleerd in de verschillende ontwikkelingsstoornissen.
De epileptogenese van glioneuronale ontwikkelingsstoornissen, het proces waarbij de
anders normale hersenen epilepsie ontwikkelen, is grotendeels onbekend. In toenemende
mate is in verschillende experimentele modellen van epilepsie bewezen dat immuun- en
ontstekingsreacties geactiveerd worden door epileptische aanvallen en dat de geproduceerde
ontstekingmoleculen een bijdrage leveren aan het ontstaan van aanvallen. In hoofdstuk
3 werd een verhoogde expressie van de vasculaire endotheliale groeifactoren (VEGFs) en
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de bijbehorende signaleringsreceptoren aangetoond in FCDIIB. VEGF beschermt neuronen
tegen geprogrammeerde celdood en is ook geïdentificeerd als ontstekingsmolecuul in de
hersenen. In hoofdstuk 4 werd een verhoogde expressie van de cytokine interleukine (IL)1β en de bijbehorende signaleringsreceptor, IL-1RI, gevonden in FCDIIB, GG en DNT. IL-1β
signalering wordt gereguleerd door de ‘afleiding’ receptor IL-1RII, die een intracellulair
signaleringsdomein mist, en IL-1Ra, de antagonist van IL-1β die ook aan de receptor IL-1RI
kan binden. De expressie van IL-1RII en IL-1Ra was in vergelijking met de expressie van IL-1β
en IL-1RI vrij sporadisch, wat de suggestie wekt dat de mechanismen die normaal gesproken
de acties van IL-1β remmen ontbreken in deze ontwikkelingsstoornissen.
Meer bewijs voor de activatie van immuun- en ontstekingsreacties staat beschreven
in hoofdstuk 5, waarin een verhoogde expressie van zowel eiwitten behorende bij de
aangeboren, niet-specifieke immuunreactie als de specifieke immuunreactie aangetoond
werd in corticale tubers en subependymale reuscelastrocytomen in patiënten met TSC.
Geactiveerde microglia (de belangrijkste cytokinebronnen in het centrale zenuwstelsel)
waren prominent aanwezig in TSC, wat overeenkomt met eerdere bevindingen in FCDIIB, GG
en DNT. De dichtheid van de geactiveerde microglia correleert met de aanvalsfrequentie,
wat hun rol in epilepsie aantoont. Ontstekingsmoleculen, zoals complement factoren,
VEGF en IL-1β, kunnen de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière vergroten. Dit kan
bijdragen aan de ontwikkeling van epileptische aanvallen door ten eerste de extravasatie
van het serumeiwit albumine, wat neuronale hyperexcitabiliteit stimuleert, en ten tweede
door het makkelijker binnendringen van leukocyten, die de ontstekingsreactie versterken
(hoofdstuk 5).
Het genexpressieprofiel van GG (hoofdstuk 6) en corticale tubers van TSC (hoofdstuk 7) werd
in kaart gebracht om processen die anders gereguleerd worden te kunnen identificeren. Het
meest opvallend in GG (hoofdstuk 6) was de, in vergelijking met controlemateriaal verkregen
bij sectie, verhoogde expressie van genen gerelateerd aan immuun- en ontstekingsreacties,
met hoge expressie van de complementfactoren. Verhoogde expressie werd ook waargenomen
voor genen geassocieerd met celadhesie- en proliferatieprocessen. Een verlaagde expressie
werd waargenomen voor genen geassocieerd met synaptische transmissie, zoals GABA
receptor signalering. In de corticale tubers (hoofdstuk 7) werden vergelijkbare processen
anders gereguleerd met een verhoogde expressie van genen geassocieerd met celadhesie
en ontstekingsreacties; weer in vergelijking met controlemateriaal verkregen bij sectie.
Verlaagde expressie werd waargenomen voor genen geassocieerd met synaptische
transmissie. Het perituberale weefsel liet een eigen genexpressieprofiel zien (anders dan de
corticale tubers of het controlemateriaal) wat suggereert dat het transcriptoom veranderd is
in TSC zelfs in afwezigheid van pathologische veranderingen. Veranderingen in genexpressie
geven nieuwe suggesties voor genen die mogelijk betrokken zijn bij de pathogenese of het
ontstaan van aanvallen in deze ontwikkelingsstoornissen.
Algemeen genomen geldt dat een verstoorde balans tussen neuronale excitatie en
inhibitie, gereguleerd door de excitatoire neurotransmitter glutamaat en de inhibitoire
neurotransmitter GABA (γ-amino-butyric acid), bijdraagt aan de ontwikkeling van epilepsie.
Door de hoge neuronale intracellulaire chlorideconcentratie tijdens de ontwikkeling van
de hersenen, die gereguleerd wordt door de chloridetransporters NKCC1 (Na+-K+-2Cl-187

cotransporter) en KCC2 (K+-Cl--cotransporter), heeft GABA echter een excitatoir effect.
In hoofdstuk 8 werd het expressieprofiel van deze chloridetransporters onderzocht in
FCDIIB, HMEG en GG. De waargenomen hoge expressie van NKCC1 gecombineerd met
de relatief lage expressie van KCC2 komt overeen met het expressieprofiel van hersenen
in ontwikkeling. Deze observaties versterken de hypothese dat de lokale glioneuronale
ontwikkelingsstoornissen een hyperexcitabele conditie, overeenkomend met de situatie
vroeg tijdens ontwikkeling, behouden.
In hoofdstuk 9 werd de expressie en celspecifieke verdeling van de metabotrope
glutamaatreceptoren (mGluRs) onderzocht in zowel de corticale tubers als de subependymale
reuscelastrocytomen in patiënten met TSC. De waargenomen sterke neuronale expressie van
de groep I mGluRs (mGluR1 en mGluR5) komt overeen met eerdere bevindingen in andere
glioneuronale ontwikkelingsstoornissen. Dit versterkt de hypothese dat deze aandoeningen
vergelijkbare cellulaire fenotypes hebben en daardoor mogelijk ook overeenkomsten
vertonen in de ontwikkeling van epilepsie. Groep I mGluRs reguleren excitatie, terwijl groep
II (mGluR2 en -3) en III (mGluR4, -6, -7, -8), die in vergelijking met de groep I mGluRs relatief
laag tot expressie kwamen in TSC, inhibitoire effecten hebben. De verstoorde expressie van
mGluRs in TSC dragen zeer waarschijnlijk bij aan de ontwikkeling van epilepsie.
Samenvattend heeft het bestuderen van de moleculaire veranderingen in deze lokale
glioneuronale ontwikkelingsstoornissen, zoals beschreven in dit proefschrift, tot
nieuwe inzichten geleid in zowel de pathogenese als de epileptogenese van deze
ontwikkelingsstoornissen geassocieerd met epilepsie. Het begrijpen van deze mechanismen
is van cruciaal belang om effectievere behandelingsstrategieën te kunnen ontwikkelen.
Desondanks zijn er op dit moment eerst functionele studies in in vivo en in vitro modellen
nodig om onze bevindingen te onderbouwen en om de klinische relevantie in kaart te
brengen.
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