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Biomarkers voor de diagnose en prognose van de ziekte van Alzheimer bij 
patiënten met milde cognitieve stoornissen

Inleiding

De ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie; naar schatting 20% 

van alle mensen van 80 jaar en ouder lijdt er aan. Het bekendste symptoom is het optreden 

van geheugenverlies, echter ook andere cognitieve functies zoals de taal, het ruimtelijk inzicht 

en het probleemoplossend vermogen zijn vaak gestoord. Kenmerkend voor de ziekte zijn de 

neerslag van het eiwit amyloid en de kluwens van het eiwit tau in de hersenen, zoals in 1907 

voor het eerst door Alois Alzheimer beschreven. Daarnaast wordt een afname gevonden 

van zenuwcellen (atrofie) ter plaatse van de hippocampus, een structuur in de hersenen die 

belangrijk is voor het geheugen. Het precieze mechanisme achter het ontstaan van de ziekte 

van Alzheimer is nog onbekend. Er zijn inmiddels verschillende genen geïdentificeerd die de 

verwerking van amyloid in de hersenen beïnvloeden en betrokken zijn bij een erfelijke vorm 

van de ziekte van Alzheimer. Bij de meeste patiënten is echter sprake van een niet erfelijke, of 

sporadische variant van de ziekte. Op deze sporadische vorm ligt in dit proefschrift de nadruk. 

Milde cognitieve stoornissen

Bij patiënten met milde cognitieve stoornissen is sprake van achteruitgang van het cognitief 

functioneren, bijvoorbeeld geheugenverlies, zonder dat dit tot problemen in het dagelijks 

functioneren leidt. Het functioneren van patiënten met milde cognitieve stoornissen ligt als 

het ware tussen dat van gezonde personen en dat van patiënten met dementie in. Patiënten 

met milde cognitieve stoornissen hebben een verhoogd risico op het krijgen van Alzheimer 

dementie vergeleken met gezonde mensen. 

Biomarkers voor de ziekte van Alzheimer

Met behulp van biomarkers kunnen de kenmerkende pathologische veranderingen van 

de ziekte van Alzheimer ook bij levende personen worden gemeten. De neerslag van het 

eiwit amyloid in de hersenen gaat gepaard met een verlaging van de concentratie van een 

bepaalde vorm van dit eiwit (Aß1-42) in het hersenvocht. De concentratie van het eiwit tau in 

het hersenvocht is bij patiënten met de ziekte van Alzheimer juist verhoogd. Atrofie van de 

hippocampus kan worden vastgesteld met behulp van een MRI scan van de hersenen. Deze 

biomarkers zijn al afwijkend voordat mensen de klinische verschijnselen van dementie hebben, 

bijvoorbeeld bij patiënten met milde cognitieve stoornissen. 

Het diagnosticeren van de ziekte van Alzheimer bij patiënten met milde cognitieve 
stoornissen

Lange tijd kon de ziekte van Alzheimer pas worden vastgesteld bij patiënten met ernstige 

cognitieve stoornissen die voldeden aan de criteria voor dementie. Recent zijn er echter ook 

criteria opgesteld voor ‘MCI due to Alzheimer’s disease’; oftewel ‘milde cognitieve stoornissen 

op basis van de ziekte van Alzheimer’. Met deze criteria kan de ziekte ook vastgesteld worden bij 

145

NEDERLANDSE SAMENVATTING



patiënten met milde cognitieve stoornissen die afwijkende biomarkers hebben, bijvoorbeeld 

in het hersenvocht of op de MRI scan. Dit is een belangrijke doorbraak in het Alzheimer 

onderzoek, omdat het vaststellen van de ziekte in een eerder stadium de mogelijkheden 

voor een succesvolle therapie zou kunnen verbeteren. De criteria voor de diagnose milde 

cognitieve stoornissen op basis van de ziekte van Alzheimer zijn echter nog niet gevalideerd en 

de prognose van patiënten die aan deze criteria voldoen is dan ook onzeker.

Doel van het proefschrift

Het doel van dit proefschrift was om de waarde van biomarkers in hersenvocht en op MRI voor 

het vaststellen van de ziekte van Alzheimer bij patiënten met milde cognitieve stoornissen te 

onderzoeken. Daarnaast hebben we het gebruik van deze biomarkers voor het selecteren van 

patiënten voor studies naar nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer onderzocht. 

Het proefschrift bestaat uit twee delen: I. Het gebruik van biomarkers als voorspellers voor 

Alzheimer dementie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen en II. Biomarkers als 

voorspeller voor cognitieve achteruitgang bij patiënten met milde cognitieve stoornissen op 

basis van de ziekte van Alzheimer.

Resultaten

I. Het gebruik van biomarkers als voorspellers voor Alzheimer dementie bij patiënten 
met milde cognitieve stoornissen

In hoofdstuk 2.1 vonden we in een meta-analyse van eerder gepubliceerde studies dat geen 

van de onderzochte biomarkers in bloed bij patiënten met milde cognitieve stoornissen het 

optreden van Alzheimer dementie kon voorspellen. In het hersenvocht voorspelden afwijkende 

waarden van de eiwitten Aß1-42, t-tau and p-tau bij patiënten met milde cognitieve stoornissen 

het optreden van Alzheimer dementie binnen enkele jaren. De combinatie van Aß1-42 en tau 

was de beste voorspeller voor het optreden van Alzheimer dementie. We vonden verder dat 

als alleen patiënten met een afwijkende waarde van deze combinatie werden geincludeerd in 

een (fictieve) studie naar een nieuw geneesmiddel voor de ziekte van Alzheimer er minder 

patiënten zouden hoeven te worden onderzocht in een dergelijke studie. Daarmee zouden de 

kosten voor een dergelijke studie aanzienlijk kunnen dalen. 

In hoofdstuk 2.2 hebben we de voorspellende waarde van bovenstaande biomarkers in het 

hersenvocht vergeleken met de voorspellende waarde van atrofie van de hippocampus, 

gemeten met een MRI scan. Het optreden van atrofie van de hippocampus kon ook voorspellen 

of bij patiënten met milde cognitieve stoornissen Alzheimer dementie zou optreden, maar de 

voorspellende waarde van de biomarkers in het hersenvocht was ongeveer twee keer zo groot. 

Om patiënten te includeren voor nieuwe geneesmiddelen studies leek het gebruik van alleen 

hersenvocht voor de selectie van patiënten het meest efficiënt. 

In hoofdstuk 3.1 vonden we dat de voorspellende waarde voor het optreden van Alzheimer 

dementie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen van Aβ1-42 in het hersenvocht lager 

was bij oudere patiënten (> 70 jaar) dan bij jongere patiënten (<70 jaar). Ook de concentratie 

van het eiwit tau voorspelde iets minder goed bij oudere dan bij jongere patiënten. Een 

abnormale waarde van Aβ1-42 en tau in het hersenvocht leidde bij oudere patiënten niet altijd 
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binnen enkele jaren tot Alzheimer dementie. Aan de andere kant waren er juist ook oudere 

patiënten die Alzheimer dementie ontwikkelden terwijl ze een normale concentratie Aβ1-42 

in het hersenvocht hadden. Het gebruik van leeftijdsgebonden afkappunten om abnormale 

waarden voor de betreffende eiwitten te definiëren verbeterde de voorspellende waarde niet.

In hoofdstuk 3.2 vonden we dat ook het soort milde cognitieve stoornissen van invloed 

is op de voorspellende waarde van biomarkers in het hersenvocht en op MRI. Patiënten 

werden onderverdeeld in twee groepen: bij de ene groep stonden de geheugenstoornissen 

op de voorgrond, in de andere groep hadden patiënten stoornissen in andere cognitieve 

domeinen en was het geheugen relatief gespaard. In beide groepen voorspelden afwijkende 

biomarkers in hersenvocht en op MRI het optreden van Alzheimer dementie. Bij patiënten bij 

wie de geheugenstoornissen op de voorgrond stonden waren afwijkende biomarkers echter 

gevoeliger voor het voorspellen van Alzheimer dementie. 

II. Biomarkers als voorspeller voor cognitieve achteruitgang bij patiënten met milde 
cognitieve stoornissen op basis van de ziekte van Alzheimer

In hoofdstuk 4.1 selecteerden we patiënten met milde cognitieve stoornissen die allemaal 

Alzheimer dementie ontwikkelden. We vonden dat in deze groep patiënten afwijkende 

waarden van tau in het hersenvocht en atrofie van de hippocampus snelle achteruitgang naar 

Alzheimer dementie konden voorspellen. De concentratie van Aβ1-42 in het hersenvocht was 

in deze patiënten groep niet geassocieerd met de snelheid van cognitieve achteruitgang. 

In hoofdstuk 4.2 hebben we patiënten geselecteerd met milde cognitieve stoornissen die 

daarnaast een afwijkende waarde van Aβ1-42 in het hersenvocht hadden. Bij deze patiënten waren 

er dus aanwijzingen dat de milde cognitieve stoornissen veroorzaakt werden door Alzheimer 

pathologie en voldeden hiermee aan de diagnostische criteria voor ‘milde cognitieve stoornissen 

veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer’. Van deze patiënten ontwikkelde iets meer dan de 

helft na ruim 2 jaar Alzheimer dementie. De patiënten die naast een abnormale waarde van Aβ1-42 

ook een abnormale waarde van tau in het hersenvocht en atrofie van de hippocampus hadden 

gingen het hardste achteruit, zij ontwikkelden bijna allemaal Alzheimer dementie binnen 2 jaar.  

Belangrijkste conclusies

I. Biomarkers als voorspeller voor Alzheimer dementie bij patiënten met milde 
cognitieve stoornissen

Op dit moment is de combinatie van Aß1-42 en tau in het hersenvocht de beste voorspeller 

voor het optreden van Alzheimer dementie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen. 

Het gebruik van deze waarden in het hersenvocht voor de selectie van patiënten kan de kosten 

van studies naar nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk verlagen. Atrofie van de hippocampus 

kan ook het optreden van Alzheimer dementie voorspellen, maar minder goed dan de 

genoemde waarden in het hersenvocht. Bij oudere patiënten met milde cognitieve stoornissen 

zijn afwijkende biomarkers in het hersenvocht minder sterk voorspellend voor het optreden 

van Alzheimer dementie dan bij jongere patiënten. Dit betekent echter niet dat abnormale 

biomarkers op oudere leeftijd een onschuldig verschijnsel zijn. Bepaalde subgroepen van 

patiënten met milde cognitieve stoornissen, zoals sommige oudere patiënten en patiënten 
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waarbij het geheugen relatief gespaard was ontwikkelden de ziekte van Alzheimer met relatief 

normale biomarker waarden. Dit wijst erop dat de onderliggende pathologie niet voor alle 

patiënten met de ziekte van Alzheimer hetzelfde is. 

II. Biomarkers als voorspeller voor cognitieve achteruitgang bij patiënten met milde 
cognitieve stoornissen op basis van de ziekte van Alzheimer

Van de patiënten die voldeden aan de criteria voor ‘milde cognitieve stoornissen op basis van 

de ziekte van Alzheimer’ ontwikkelde in twee jaar tijd minder dan 60% Alzheimer dementie. 

Het risico op Alzheimer dementie was sterk verhoogd als patiënten naast een afwijkend 

amyloid in het hersenvocht ook een afwijkend tau in het hersenvocht hadden en atrofie van 

de hippocampus. We denken dan ook dat de diagnostiek van patiënten met milde cognitieve 

stoornissen het beste uit twee delen zou kunnen bestaan. Het vaststellen van een abnormaal 

amyloid kan al in een vroeg stadium worden gebruikt voor vaststellen van Alzheimer pathologie. 

Vervolgens kunnen tau in het hersenvocht en atrofie van de hippocampus gebruikt worden om 

het verdere beloop van de ziekte te voorspellen. 
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