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Samenvatting, implicaties en aanwijzingen voor verder onderzoek
Dit laatste hoofdstuk geeft een samenvatting van de bevindingen uit dit proefschrift,
bespreekt de implicaties van deze bevindingen en doet suggesties voor verder onderzoek.
Het doel van het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift was het nader onderzoeken
van hippocampus atrofie op MRI in het spectrum van normale veroudering
tot dementie. Dit onderzoek is een aanvulling op de uit eerder onderzoek gebleken
waarde van hippocampus atrofie in de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer. Het
eerste deel van dit proefschrift beschrijft de resultaten van twee studies. De eerste
studie had als doel het effect van leeftijd op hippocampus atrofie als marker voor
de ziekte van Alzheimer te onderzoeken. In de tweede studie werd het vóórkomen
van hippocampus atrofie bij frontotemporale lobaire degeneratie (FTLD), een ander
type dementie, onderzocht in vergelijking met de ziekte van Alzheimer en gezonde
controles. Het tweede deel van dit proefschrift gaat in op de hersenveranderingen
op MRI bij patiënten met “mild cognitive impairment” (MCI). MCI is een term
die wordt gebruikt voor patiënten met objectiveerbare stoornissen in het cognitief
functioneren, meestal in het geheugen, die nog niet ernstig genoeg zijn om aan de
criteria voor dementie te voldoen. Deze patiënten hebben een verhoogde kans op
het krijgen van dementie. Het vóórkomen van hersenveranderingen op MRI, die
kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer en cerebrovasculaire pathologie, en
de relatie van deze MRI kenmerken met cognitief functioneren en klinische subtypes
van MCI werden onderzocht. Het derde deel van dit proefschrift beschrijft
de resultaten van een studie naar voorspellers van versneld volume verlies van de
hippocampus in MCI, verdacht voor zich opstapelende Alzheimer pathologie. Ten
slotte worden de resultaten van een methodologische studie beschreven, waarin een
nieuwe, semi-automatische methode voor het meten van volume verandering van
de hippocampus over de tijd is vergeleken met handmatige metingen, die vooralsnog
als gouden standaard worden beschouwd.
1. Hippocampus atrofie in de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer
De hippocampus is een van de hersenstructuren die als eerste wordt aangedaan in
het beloop van de ziekte van Alzheimer.1 Neuropathologische studies hebben aangetoond
dat het volume van de hippocampus, zoals gemeten op zowel post-mortem
als ante-mortem MRI, samenhangt met de ernst van de pathologische veranderingen
in de hippocampus, die passen bij de ziekte van Alzheimer.2-4 Hippocampus atrofie
op MRI is een bekende marker voor de ziekte van Alzheimer,5,6 en kan een klinische
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diagnose ondersteunen. Echter, er zijn aanwijzingen dat hippocampus atrofie bij patiënten
met een preseniel begin van de ziekte (< 65 jaar) minder diagnostische waarde
heeft. In vergelijking met de vroeg in het beloop van de ziekte optredende hippocampus
atrofie bij de typische, oudere patiënten, zou de hippocampus in de groep
van preseniele patiënten relatief gespaard blijven.7,8 Aan de andere kant, treedt er
met de leeftijd ook verlies van hippocampusvolume op, onafhankelijk van de ziekte
van Alzheimer, met als gevolg dat het mogelijk is dat hippocampus atrofie op zeer
oude leeftijd minder goed onderscheid zou kunnen maken tussen gezonde controle
personen en patiënten met de ziekte van Alzheimer.9,10 In de eerste studie van dit
proefschrift wordt aangetoond dat hippocampus atrofie op MRI een marker is voor
de ziekte van Alzheimer ongeacht de leeftijd van de patiënt (hoofdstuk 3.1). Het verschil
in hippocampus volume tussen patiënten met de ziekte van Alzheimer en gezonde
controle personen blijkt onafhankelijk te zijn van de leeftijd. Echter, voorzichtigheid
moet worden betracht wanneer een patiënt met de ziekte van Alzheimer zich
presenteert met klachten in een ander cognitief domein dan het geheugen, waarbij
de hippocampus gespaard kan zijn. Een dergelijke presentatie komt vaker voor bij
ziekte van Alzheimer met een preseniel begin. 11Aangezien er in deze studie geen
data beschikbaar waren over het cognitief domein dat als eerste was aangedaan,
kunnen we geen uitspraak doen over het eventuele effect van deze atypische presentaties
op de resultaten. Verder onderzoek op dit gebied is van belang.



De waarde van hippocampus atrofie in de differentiaal diagnose tussen de ziekte
van Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen, zoals FTLD, is vooralsnog
onduidelijk. De ziekte van Alzheimer en FTLD zijn de twee meest voorkomende
oorzaken van preseniele dementie,12 en in de klinische praktijk kan het moeilijk zijn
tussen deze twee aandoeningen te differentiëren: pathologische studies hebben patiënten
met FTLD beschreven die zich presenteerden met ernstige amnesie, terwijl er
ook atypische fenotypes van de ziekte van Alzheimer bestaan.11,13 De aanwezigheid
van hippocampus atrofie op MRI zou een bijdrage kunnen leveren in het onderscheid
van deze twee types dementie, hoewel in eerdere studies hippocampus atrofie
niet alleen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer, maar ook bij patiënten met
subtypes van FTLD is beschreven.11,14,15 De resultaten van de studie zoals beschreven
in hoofdstuk 3.2 leveren aanvullend bewijs dat hippocampus atrofie niet alleen voorkomt
bij de ziekte van Alzheimer maar ook bij patiënten met FTLD, waaruit volgt dat
hippocampus atrofie geen geschikte marker lijkt om te differentiëren tussen beide
types van dementie. Verder blijken de drie klinische subtypes van FTLD; frontotemporale
dementie, semantische dementie en progressieve niet-vloeiende afasie, met
verschillende patronen van hippocampus atrofie gepaard te gaan Deze observatie is
in overeenstemming met de theorie dat de klinische fenotypes van FTLD eerder een
120
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de
afspiegeling zijn van de distributie van atrofie die optreedt in het ziektebeloop, dan
van de heterogene, onderliggende pathologie.16,17 De hippocampus atrofie zoals die
voorkomt bij FTLD zou voornamelijk onderdeel van het algehele frontotemporale
patroon van atrofie kunnen zijn, in tegenstelling tot de relatief geïsoleerde en vroeg
in het ziekte proces optredende betrokkenheid van de hippocampus bij de ziekte
van Alzheimer.
2. MRI kenmerken van mild cognitive impairment
Alhoewel patiënten met MCI een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van dementie,
zijn er steeds meer aanwijzingen dat MCI klinisch heterogeen is.18 Recente
neuropathologische studies hebben deze heterogeniteit bevestigd; bij een gedeelte
van de patiënten met MCI bleek Alzheimer-type pathologie aanwezig te zijn, vaak
in combinatie met cerebrovasculaire comorbiditeit, terwijl bij andere patiënten geen
of andere types neuropathologie werden gevonden bij obductie.9,20 De resultaten van
de twee studies die zijn beschreven in het tweede deel van dit proefschrift sluiten
aan bij deze bevindingen, en leveren middels MRI, in vivo, bewijs dat verschillende
soorten hersenveranderingen, die geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer en
cerebrovasculaire afwijkingen, vóórkomen bij MCI. De ernst van mediale temporaal
kwab atrofie (MTA) bleek aanzienlijk te variëren tussen de patiënten, en de meerderheid
van de patiënten vertoonde enige mate van cerebrovasculaire afwijkingen, zoals
witte stofafwijkingen en lacunes (hoofdstuk 4.1 en 4.2). Van de hersenveranderingen op
MRI blijkt met name de ernst van MTA samen te hangen met verminderde cognitieve
prestaties. Niet alleen bestaat er een relatie tussen de ernst van de MTA en een verminderde
functie van het geheugen, zoals te verwachten op basis van eerdere literatuur,21,

22 maar ook met verslechtering van algemeen cognitief functioneren en van uitvoerende
functies (hoofdstuk 4.1). In parallel blijkt uit de resultaten van de tweede studie,
dat MTA meer voorkomt in zowel het amnestische als het non-amnestische subtype
van MCI in vergelijking met het subjectieve subtype (hoofdstuk 4.2). De relatie van de
mate van MTA met prestaties op niet-geheugen domeinen zou het gevolg kunnen zijn
van een verder gevorderde ziekte, met daarbij een meer globale atrofie, in plaats van
een gevolg van ernstigere MTA per se. Vanwege de cross-sectionele opzet van beide
studies kunnen er geen conclusies worden getrokken met betrekking tot eventuele
causale verbanden. Hoewel er enige samenhang kon worden aangetoond tussen witte
stofafwijkingen en verminderde prestaties op de uitvoerende functies en het nonamnestische
MCI subtype, wezen de resultaten toch op een bescheiden rol van witte
stofafwijkingen in MCI. Dit is in overeenstemming met eerdere longitudinale studies
die aantonen dat met name hippocampus atrofie, meer dan cerebrovasculaire schade,



betrokken is bij de progressie van MCI naar de ziekte van Alzheimer.23,24
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3. Longitudinale studies: snelheid van hippocampus atrofie
Verschillende studies hebben aangetoond dat de snelheid van hippocampus atrofie
verhoogd is bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. De snelheid van hippocampus
atrofie bij gezonde controle personen neemt toe met de leeftijd, en is ongeveer
1% per jaar, terwijl bij de ziekte van Alzheimer, volume verlies van 4 tot 8% per
jaar wordt gevonden.25-27 De snelheid van het volumeverlies van de hippocampus
bij MCI ligt tussen die van gezonde controle personen en patiënten met de ziekte
van Alzheimer in, en hangt samen met de snelheid van ziekte progressie.28,29 Dus,
versnelde hippocampus atrofie zou zich opstapelende pathologie van het Alzheimer-
type kunnen weerspiegelen. Eerdere studies hebben risicofactoren voor het
ontstaan van dementie onderzocht in de algemene populatie en bij patiënten met
MCI.30-33 Het onderzoek, beschreven in hoofdstuk 5.1, breidt deze gegevens uit door
het identificeren van risicofactoren voor een verhoogde snelheid van hippocampus
atrofie in een grote groep patiënten met MCI. Een oudere leeftijd, een slechter algemeen
cognitief functioneren, hippocampus atrofie op baseline en de aanwezigheid
van een APOE e4 allel blijken samen te hangen met een hogere snelheid van hippocampus
atrofie. De bevinding dat de snelheid van hippocampus atrofie in deze
MCI populatie erg variabel was, benadrukt opnieuw de heterogeniteit van MCI. Bovendien
ontwikkelde de meerderheid van de deelnemers geen dementie gedurende
de tweejarige follow-up van de studie, waaruit blijkt dat zelfs in de vroegste stadia
van cognitief verval versnelde hippocampus atrofie, in grootte vergelijkbaar met de
snelheid van atrofie in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer, kan worden
aangetoond met behulp van MRI. Verder delen de patiënten met MCI, die een verhoogde
atrofie snelheid hebben, risicofactoren die samenhangen met de ziekte van
Alzheimer.
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk een nieuwe methode voor het meten van snelheid
van hippocampus atrofie vergeleken met de gebruikelijke handmatige methode. Alhoewel
handmatige segmentatie wordt beschouwd als de gouden standaard techniek
voor het meten van hippocampus volumes en volume verandering over de
tijd, is de kans op meetfouten hierbij groot omdat de hippocampus een anatomisch
ingewikkelde structuur is. Nieuwe methoden voor het meten van hippocampale volume
verandering zijn in ontwikkeling om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de
metingen te vergroten. Deze nieuwe, automatische technieken zijn veelbelovend,
maar behoeven vaak nog handmatig ingrijpen, zoals het selecteren van anatomische
markeerpunten, en zijn nog niet volledig gevalideerd.34-36 Er is aangetoond dat een
alternatieve, semi-automatische methode, de zogenaamde “local fluid registration”,
op betrouwbare wijze hippocampale volume verandering kan meten bij patiënten
met de ziekte van Alzheimer en gezonde controle personen.37 Deze methode is gebaseerd
op non-lineaire registratie van seriële MRI scans, waarbij volume verande122
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ring kan worden gekwantificeerd binnen een bepaalde regio. In hoofdstuk 5.2 wordt
aangetoond dat de snelheden van hippocampus atrofie zoals gemeten met deze methode
niet verschillen van handmatige metingen, bovendien blijkt deze methode
betrouwbaarder te zijn dan handmatige segmentatie. Snelheid van hippocampus
atrofie is al gebruikt als uitkomstmaat voor medicatie studies bij de ziekte van Alzheimer
en MCI.38-40 Toekomstige trials, waarvoor grote aantallen deelnemers worden gerekruteerd,
kunnen mogelijk profiteren van toepassing van “local fluid registration”
om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de metingen te vergroten. Het is te verwachten
dat kleinere aantallen deelnemers voldoende zijn voor het aantonen van
mogelijke medicatie-effecten wanneer een betrouwbaardere techniek wordt toegepast.
Echter, in de huidige studie kon een dergelijk effect niet worden aangetoond,
mogelijk doordat er werkelijk een grote variatie in de snelheid van hippocampus
atrofie bestond in de relatief kleine groep deelnemers.



Implicaties
De in dit proefschrift beschreven resultaten leveren aanvullende kennis over de betekenis
van hippocampus atrofie op MRI in de diagnostiek en het beloop van de
ziekte van Alzheimer en MCI.
Hippocampus atrofie blijkt voor zowel jongere als oudere patiënten met de ziekte
van Alzheimer een diagnostische marker te zijn, mits de ernst van de hippocampus
atrofie wordt vergeleken met controle personen van vergelijkbare leeftijd. Op basis
van deze bevindingen is het wenselijk leeftijds-specifieke normen voor hippocampus
volumes te ontwikkelen. Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik
van hippocampus atrofie als marker voor de ziekte van Alzheimer in de differentiële
diagnose met FTLD. Beide aandoeningen blijken gepaard te gaan met hippocampus
atrofie, dus de aanwezigheid van hippocampus atrofie sluit de diagnose FTLD niet
uit. Hoewel, ernstige, asymmetrische links-zijdige hippocampus atrofie kan wijzen
op de diagnose semantische dementie.
Het is nog niet mogelijk om individuen die in de toekomst de ziekte van Alzheimer
zullen ontwikkelen betrouwbaar vroegtijdig te identificeren. Alhoewel, individuen
die aan de criteria voor MCI voldoen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen
van de ziekte van Alzheimer, blijkt MCI klinisch en pathologisch heterogeen te zijn.
De resultaten uit dit proefschrift leveren aanvullend bewijs voor deze heterogeniteit
door middel van MRI, waarop een grote variabiliteit in ernst en type van hersenveranderingen,
geassocieerd met de ziekte van Alzheimer en cerebrovasculaire
Nederlandse samenvatting, implicaties en aanwijzingen voor verder onderzoek
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pathologie, werd aangetoond. Van deze hersenveranderingen blijkt MTA het sterkst
samen te hangen met achteruitgang in cognitie. Voor de selectie van individuen in
de vroegste stadia van de ziekte van Alzheimer, zou de aanwezigheid van MTA toegevoegd
kunnen worden aan de selectie-criteria van toekomstige studies. De recent
ontwikkelde, gereviseerde diagnostische criteria voor de “waarschijnlijke” ziekte
van Alzheimer vereisen de aanwezigheid van tenminste één abnormale biomarker,
waaronder de aanwezigheid van MTA op MRI, naast aantoonbare stoornissen in het
episodisch geheugen.41 Hoewel hierbij benadrukt moet worden dat andere vormen
van dementie, waarbij ook MTA kan optreden, zoveel mogelijk moeten worden uitgesloten,
op basis van zorgvuldige klinische evaluatie.
Het voorspellen van cognitieve achteruitgang met cross-sectionele maten voor hippocampus
atrofie op individueel niveau wordt beperkt door interindividuele verschillen
in de morfologie van de hersenen. Longitudinale metingen van volume verlies
van de hippocampus over de tijd zijn mogelijk gevoeliger voor het aantonen van
vroege hersenveranderingen in het kader van de ziekte van Alzheimer. Het aantonen
van versnelde hippocampus atrofie zou van prognostische waarde kunnen zijn
voor individuele patiënten in een vroege fase van de ziekte, en zou gebruikt kunnen
worden voor de selectie van meer homogene groepen patiënten in medicatie studies.
Een oudere leeftijd, slechtere algemene cognitief functioneren, hippocampus
atrofie en de aanwezigheid van een APOE e4 allel blijken samen te hangen met een
verhoogde snelheid van hippocampus atrofie. Deze factoren zouden dus van belang
kunnen zijn voor de identificatie van individuen met MCI met een verhoogde kans
op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Ten slotte is aangetoond dat de
semi-automatische “local fluid” methode een veelbelovende, betrouwbare methode
is voor het meten van volume verlies van de hippocampus over de tijd.
Aanwijzingen voor verder onderzoek
Risicofactoren voor en beloop van hippocampus atrofie.
De focus in het gebruik van MRI in het onderzoek naar dementie verschuift langzaam
van cross-sectionele naar longitudinale metingen van structurele hersenveranderingen.
Seriële MRI scans bieden de mogelijkheid de vroegste veranderingen in
het kader van neurodegeneratieve aandoeningen aan te tonen, en ziekte progressie
te monitoren.
In dit proefschrift zijn voorspellers van versnelde hippocampus atrofie geïdentificeerd,



waaronder verminderd cognitief functioneren en hippocampus atrofie op
baseline. Echter, het ultieme doel is het identificeren van individuen met een hoog
124
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risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer, voordat irreversibele, neuronale
schade, samenhangend met verminderd cognitief funtioneren en hippocampus
atrofie, is opgetreden. Er is weinig bekend over het begin en het verloop van atrofie
van de hippocampus en andere hersenstructuren in vroege en presymptomatische
fases van de ziekte. De familiaire ziekte van Alzheimer vormt een mogelijkheid tot
het bestuderen van de vroegste hersenverandering van de ziekte van Alzheimer.
Interessant in dit opzicht is een recente studie van Ridha et al., waarin wordt beschreven
dat versnelde hippocampus en globale brein atrofie respectievelijk al 5.5
en 3.5 jaar voor de diagnose (familiaire) ziekte van Alzheimer, dragers van een mutatie
kunnen onderscheiden van gezonde controle personen.42 Tot nu toe bestaan er
slechts een klein aantal, veelbelovende studies naar het beloop van atrofie in cognitief
gezonde controles die de ziekte van Alzheimer ontwikkelden. Deze studies
hadden over het algemeen beperkte aantallen patiënten en een beperkte follow-up
duur.28, 29,43-45 Grotere, prospectieve studies zijn noodzakelijk om longitudinale MRI
maten in relatie tot het ontwikkelen van cognitieve achteruitgang en dementie te bestuderen.
Idealiter, zou er een grote, epidemiologische studie opgezet moeten worden
waarin een grote groep cognitief gezonde individuen lange tijd (5 - 10 jaar of
langer) gevolgd wordt. Een andere mogelijkheid zou zijn om individuen met MCI te
vervolgen en te vergelijken met patiënten met de ziekte van Alzheimer en gezonde
controle personen, bij voorkeur met meer dan 2 MRI scans. MRI maten zouden kunnen
bestaan uit cross-sectionele en longitudinale volume metingen van verschillende
hersenstructuren zoals de hippocampus, entorhinale cortex, ventrikel grootte en algeheel
hersenvolume. Tevens zouden vasculaire maten, zoals witte stofafwijkingen
en lacunes, gebruikt kunnen worden om mogelijke additieve of interactieve effecten
van deze veel voorkomende hersenafwijkingen te objectiveren. Een dergelijke studie
kan inzicht bieden in het ontstaan en het verloop van hersenveranderingen bij
de ziekte van Alzheimer, en de temporele relatie tussen verschillende MRI maten.
Voorspellende waarden van cross-sectionele en longitudinale maten voor cognitieve
achteruitgang en dementie kunnen worden berekend. Ten slotte, zouden mogelijke
genetische en omgevingsfactoren kunnen worden geïdentificeerd in relatie tot hersenveranderingen.
Dit zou de huidige kennis omtrent de pathogenese en progressie
van de ziekte van Alzheimer kunnen vergoten.
Combinatie van MRI maten met hersenvocht markers
Naast structurele MRI maten, worden er verschillende andere soorten biomarkers
voor de ziekte van Alzheimer onderzocht. Een combinatie van verschillende markers
zou het begrip van onderliggende pathologische processen kunnen verbeteren
en de diagnostische accuratesse kunnen verhogen. De hersenvocht markers amyloid
ß 1-42, tau en gefosforyleerd tau (Ptau) worden verondersteld de neuropathologiNederlandse
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sche processen van de ziekte van Alzheimer te weerspiegelen.46 De combinatie van
een verlaagde concentratie amyloid ß 1-42 en verhoogde concentraties tau en/of Ptau
in het hersenvocht, kan patiënten met de ziekte van Alzheimer differentiëren van
gezonde controle personen.46 Twee recente studies die hersenvocht markers hebben
gecombineerd met MTA op MRI hebben een additionele waarde van beide markers
gevonden bij het onderscheiden van patiënten met de ziekte van Alzheimer en gezonde
controles, en het voorspellen van de ziekte van Alzheimer in patiënten met
MCI.47,48 Hersenvocht markers zouden de ziekte van Alzheimer eerder in het ziekte
beloop kunnen voorspellen, terwijl MTA de ziekte op kortere termijn zou kunnen
voorspellen.47,48 Studies die longitudinale MRI maten met hersenvocht markers combineren
zijn schaars. Twee eerdere, kleine studies hebben beschreven dat een verhoogde
baseline concentratie van P-tau samenhangt met een hogere snelheid van
hippocampus atrofie in patiënten met MCI en de ziekte van Alzheimer.49,50 Een ander



mogelijk voordeel van het gebruik van hersenvocht markers is de specificiteit van
deze markers voor de ziekte van Alzheimer.51 Echter, de waarde van longitudinale
analyse van hersenvocht markers lijkt vooralsnog beperkt te zijn.52 Tegengesteld
hieraan is hippocampus atrofie op MRI niet specifiek voor de ziekte van Alzheimer,
maar wel gerelateerd aan ziekte progressie. Het toevoegen van hersenvocht markers
aan bovenstaande studie, in ieder geval op baseline, maar liever tegelijk met alle MRI
scans, zou vergelijking van voorspellende waarden voor hersenvocht en MRI markers
voor cognitieve achteruitgang en dementie mogelijk maken en hun temporele
relatie en relaties met overige klinische variabelen.
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