
VU Research Portal

Neurodegeneration: Biochemical signals from the brain

Jongbloed, W.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jongbloed, W. (2014). Neurodegeneration: Biochemical signals from the brain. [PhD-Thesis - Research and
graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/89c72316-2acb-4363-8bb7-b14465682d0d


APPENDIX

168

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Biochemische signalen van het aftakelende brein 
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie met meer dan 

36 miljoen patiënten wereldwijd. Ouderdom is de grootste risicofactor voor de ziekte 

van Alzheimer. Mede door de toegenomen levensverwachting wordt voorspelt dat het 

aantal patiënten in 2030 gegroeid zal zijn tot 66 miljoen. De ziekte wordt getypeerd door 

aldoor verslechterende cognitieve beperkingen, welke storen in het dagelijks leven van 

de patiënt. Alzheimer is een dodelijke ziekte en patiënten leven gemiddeld ongeveer tien 

jaar nadat zij de diagnose hebben gekregen.  Overigens is een definitieve diagnose van 

de ziekte van Alzheimer alleen mogelijk na het overlijden van de patiënt. Bij leven kan 

gesproken worden over mogelijke (EN: possible) of waarschijnlijke (EN: probable) ziekte 

van Alzheimer. Na overlijden kan een patholoog de hersenen onderzoeken. Deze zoekt 

dan naar de zogenaamde amyloïde plaques – eiwitneerslagen buiten de hersencellen 

- en neurofibrillaire tangles - eiwitkluwen binnenin de neuronen - welke karakteristiek 

zijn voor de ziekte van Alzheimer.

Mijns inziens is het vinden van een vroege indicator voor de ziekte van Alzheimer 

belangrijk voor drie zaken. Ten eerste en op korte termijn de meest belangrijke factor: 

duidelijkheid voor de patiënt. Jaarlijks bezoeken vele bezorgde patiënten de geheugenpoli 

met de hoop duidelijkheid te krijgen omtrent de oorzaak van hun cognitieve 

achteruitgang. Vaak willen zij ook weten hoe het hen zal vergaan de komende jaren. Ten 

tweede kan een vroege detectie van de ziekte van Alzheimer de ontwikkeling van nieuwe 

interventies en medicatie versterken. Zo kan behandeling met een medicijn worden 

gestart voordat er onomkeerbare cognitieve schade heeft opgetreden. Bovendien kunnen 

de patiënten dan mogelijk jaren eerder, wanneer de patiënt dus relatief jonger is,  worden 

behandeld. Op jongere leeftijd is men lichamelijk weerbaarder waardoor men beter 

bestand is tegen eventuele bijwerkingen van een medicijn. Ten derde kan een goede 

biomarker voor de ziekte van Alzheimer mogelijk worden gebruikt om de ziekte, en ook 

het effect van medicatie, te monitoren. Een dergelijke toepassing zou helpen bij de vraag 

of de huidige medicatie aanslaat of dat er moet worden overgestapt op een andere 

behandeling.

De eerder genoemde amyloïde plaques zijn eiwitneerslagen die zich bevinden buiten de 

hersencellen. Waarschijnlijk slaan deze eiwitten neer omdat hun concentratie in de 

hersenen toeneemt. Dit kan zijn door een toegenomen productie van het amyloïd, een 

verhinderde afvoer of door een combinatie van beiden. Het amyloïd eiwit komt ook 

onder gezonde condities voor en dan met name de vorm van het eiwit dat 40 aminozuren 

- bouwstenen - lang is. Bij de ziekte van Alzheimer wordt er niet alleen meer amyloïd 

eiwit in totaal gevonden, maar ook meer van de vorm die 42 aminozuren bevat. Deze 

vorm van amyloïd is meer geneigd tot samenklonteren en is giftig voor het centraal 

zenuwstelsel.

Het samenklonteren van amyloïd is waarschijnlijk het eerste evenement dat fout gaat bij 

alzheimer. Amyloïd plaques worden namelijk al aangetroffen zonder dat er neurofibrillaire 

tangles zijn, maar nooit andersom. Bovendien bevinden bijna alle genetische 
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risicofactoren zich in het gen dat codeert voor het amyloïd eiwit of voor eiwitten die 

direct betrokken zijn bij de afbraak van het voorloper eiwit van amyloïd. Ten slotte dragen 

mensen met syndroom van Down een extra chromosoom dat het gen voor amyloïd 

bevat. Dit leidt tot een levenslange overproductie van amyloïd en al vroeg tot de 

pathologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer.

De huidige biochemische indicatoren (biomarkers) voor de ziekte van Alzheimer worden 

gemeten in hersenvocht. Dit vocht staat direct in verbinding met de hersenen en 

weerspiegelt de processen die zich daar afspelen. Door de concentratie van amyloïd 

eiwit in hersenvocht te bepalen, in combinatie met tau (het bestanddeel van de 

neurofibrillaire tangles), kan met goede nauwkeurigheid de ziekte van Alzheimer worden 

vastgesteld. Beide biomarkers zijn echter niet geschikt om de ziekte van Alzheimer te 

voorspellen. De zoektocht naar een bestanddeel dat vroeg in de ziekte betrokken is en 

meetbaar verandert in hersenvocht of bloed is daarmee nog in volle gang. 

Amyloïd en tau worden klassiek bepaald met een handmatige methode genaamd ELISA. 

Bij deze methode worden voor iedere biomarker aparte handelingen uitgevoerd, wat 

leidt tot precieze maar arbeidsintensieve bepalingen. Tegenwoordig komen er steeds 

meer alternatieven op de markt, waaronder de zogenoemde multiplex bepalingen (xMAP). 

Hierbij wordt voor een patiënt een enkele handeling verricht en worden - tegelijkertijd 

- meerdere bepalingen geautomatiseerd uitgevoerd. Hoewel het apparaat voor een xMAP 

bepaling de nodige investering vergt, is met voldoende doorloop deze bepaling 

voordeliger vanwege het besparen van arbeidsuren. Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 

beschrijft ons onderzoek waarin we testten of beide methoden met vergelijkbare 

nauwkeurigheid onderscheid kunnen maken tussen gezonde mensen en zij met de ziekte 

van Alzheimer. Daarnaast beschrijven wij of beide methoden de ziekte van Alzheimer 

gelijkwaardig voorspellen in mensen met milde cognitieve beperkingen.

Het eerste dat opviel bij het bestuderen van ELISA en xMAP is dat de gemeten waarden 

aanzienlijk kunnen verschillen. Dit fenomeen is al eerder beschreven, maar wij hebben 

aangetoond dat het verschil afhankelijk is van de concentratie biomarker. Als gevolg 

hiervan kan het verschil tussen beide methoden niet met een simpele omrekening 

worden hersteld. Beide bepalingen zijn wel gelijkwaardig wat betreft hun vermogen om 

onderscheid te maken tussen hersenvocht afkomstig van gezonde mensen en patiënten 

met alzheimer. Daarnaast kunnen ze ook op gelijke wijze worden gebruikt om de ziekte 

van Alzheimer te voorspellen voor mensen met milde cognitieve beperkingen op basis 

van amyloïd, tau en gefosforyleerd tau. Hoewel de gemeten waarden zoals gezegd 

verschillen, concluderen wij in hoofdstuk 2 dat de beide methoden gelijkwaardig 

presteren in de kliniek. 

Bij het samenklonteren van amyloïd zijn allerlei verschillende mechanismen betrokken. 

Zo zijn er bijvoorbeeld andere eiwitten bij betrokken die gezamenlijk de amyloïd 

geassocieerde eiwitten (EN: amyloïd associated proteins, AAP) worden genoemd. Deze 

AAP’s zijn al vroeg in de ziekte terug te vinden in de amyloïde plaques. Clusterine, of 

apolipoproteine J, is een van deze AAP’s en is direct betrokken bij de afvoer van amyloïd 

uit de hersenen naar het bloed en naar het hersenvocht. Vanwege de sleutelrol van 

clusterine in het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer hebben wij in een methode 

2014187 proefschrift Wesley Jongbloed.indd   169 25-03-14   10:22



APPENDIX

170

ontwikkeld die clusterine in zowel hersenvocht als in bloed kan bepalen, zoals beschreven 

in hoofdstuk 3.1. Hierbij is extra aandacht geschonken aan de verschillen tussen 

clusterine in bloed en hersenvocht en hebben wij voorkomen dat deze verschillen de 

nauwkeurigheid van de bepaling hebben beïnvloed. Daarnaast vonden wij het belangrijk 

om te testen welke behandelingen van de monsters de test eventueel kunnen 

beïnvloeden. Zo bleek bijvoorbeeld dat het type antistollingsmiddel de test tot wel 70% 

kan doen afwijken. 

Hoofdstuk 3.3 beschrijft ons onderzoek naar de bruikbaarheid van clusterinemetingen 

in hersenvocht en in plasma als een diagnostische en voorspellende waarde voor 

alzheimer. Hierbij werden monsters uit het Amsterdam Dementia Cohort gebruikt (een 

samenwerking tussen het NUBIN en het VUmc Alzheimercentrum). Voor deze studie 

werd clusterine in zowel plasma en hersenvocht gemeten van gezonde mensen, mensen 

met milde cognitieve beperkingen en alzheimerpatiënten. Van de mensen met milde 

cognitieve beperkingen hadden wij hun cognitieve vaardigheden gemeten bij afname 

en gemiddeld 2.7 jaren later. 

Personen met milde cognitieve beperkingen die bij terugkomst de diagnose alzheimer 

kregen hadden grotere hoeveelheden clusterine in plasma dan zij die stabiel bleven. De 

kans op het ontwikkelen van alzheimer bij de personen met verhoogd clusterine was 

gemiddeld vier keer hoger dan zij met lage waarden. Hierbij moet gezegd worden dat 

op basis van deze gegevens er geen helder onderscheid tussen stabiele en progressieve 

patiënten kon worden gemaakt. Het verschil tussen de groepen geeft wel aan dat de 

clusterine in bloed een indicatie kan zijn van onderliggende ziektemechanismen. Hierbij 

blijft het de vraag of clusterine in bloed de ziekte van Alzheimer kan versterken of 

aanwakkeren (oorzaak: bloed), of dat reeds begonnen alzheimer de concentratie in bloed 

doet stijgen (oorzaak: hersenen).

Genetische variaties in het clusterine (CLU-) gen zijn sterk verbonden met het risico op 

alzheimer. Sommige van deze variaties bevinden zich in het gedeelte van het gen dat de 

aanmaak van clusterine reguleert (de promotor-regio), wat suggereert dat het van invloed 

is op de aanmaak van clusterine. Blijkbaar kunnen veranderingen in de hoeveelheid 

clusterine-aanmaak het risico op alzheimer beïnvloeden, wat een indicatie is dat 

clusterine vanaf het begin bij het ziekteproces betrokken is. In de studie die beschreven 

is in hoofdstuk 3.4 hebben wij clusterine concentraties bepaald in plasma en hersenvocht 

van personen zonder dementie die we in de tijd volgden. Hieruit bleek dat verhoogd 

clusterine een risicofactor was voor het ontwikkelen van alzheimer in de meest gezonde 

personen. Bovendien vonden wij dat de concentratie clusterine in hersenvocht samenhing 

met die in plasma, wat de hoop geeft dat alzheimer biomarkers in plasma te vinden zijn.
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