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de ziekte van alzheimer
Bij dementie is er sprake van een globale achteruitgang van de cognitieve functies, 
zoals het geheugen of de taalfuncties. deze achteruitgang leidt tot functionele 
beperkingen in het dagelijks leven. de meest voorkomende vorm van dementie is de 
vorm die in 1906 voor het eerst is beschreven door alois alzheimer. hij beschreef de 
relatie tussen stoornissen van de cognitieve functies en afwijkingen bij pathologisch 
onderzoek van de hersenen. deze afwijkingen, de zogenaamde ‘plaques’, bestaan uit 
amyloid en ‘kluwens’ met het tau eiwit. 

diagnose
de ziekte van alzheimer presenteert zich in de meeste gevallen met geheugenklachten, 
later gevolgd door problemen in de taal, de uitvoerende functies en de visueel-
ruimtelijke functies. in de vroege fase is het lastig om de diagnose te stellen; 
geheugenproblemen kunnen immers ook voorkomen bij normale veroudering. de 
diagnose is tot nu toe vrijwel alleen met zekerheid na de dood te stellen, wanneer 
bij microscopisch onderzoek van het hersenweefsel amyloid plaques en tau kluwens 
worden gevonden. om de diagnose in een vroegere fase met zekerheid te kunnen 
stellen, zijn onderzoekers naarstig op zoek naar meetbare stoffen die een afspiegeling 
vormen van wat er zich in de hersenen afspeelt gedurende de ziekte van alzheimer. 
deze stoffen noemen we ook wel biomarkers voor de ziekte van alzheimer.

csf biomarkers
de hersenen worden omringd door hersenvocht (cerebrospinal fluid, csf). in dit 
hersenvocht komen de afvalstoffen van de hersenen terecht. dit vocht kan daarom 
dienen als een spiegel voor wat er in de hersenen aan schadeprocessen plaatsvindt. 
aan het einde van de vorige eeuw is men begonnen met het meten van amyloid (ab42) 
en tau (tau en ptau-181) in het hersenvocht. met behulp van deze metingen kan de 
diagnose ziekte van alzheimer met grotere zekerheid en in een vroegere fase worden 
gesteld. Waarden van ab42 bleken lager, en waarden van tau en ptau-181 bleken 
hoger bij patiënten met de ziekte van alzheimer. daarnaast geeft het onderzoek van 
hersenvocht de mogelijkheid om tijdens het leven, in vivo, inzicht te krijgen in de 
schadeprocessen die gaande zijn.

apoe genotype
het dragen van een bepaald apoe genotype is geassocieerd met het krijgen van de 
ziekte van alzheimer. het genotype bestaat uit drie typen: type ε2, ε3 en ε4. dragers 
van het ε4 genotype hebben een sterk verhoogd risico op de ziekte van alzheimer: 
heterozygote dragers hebben een 3-4 keer zo grote kans en homozygote dragers 
zelfs een 6-10 keer zo grote kans. het is tot op heden niet volledig duidelijk waarom 
dragers van dit genotype deze verhoogde kans hebben. apoe ε4 dragers zouden 
meer amyloid stapeling hebben, doordat het ε4 type zorgt voor verhoogde aanmaak 
en voor een verminderde afvoer van amyloid. dit is de meest aanvaarde theorie 
over de rol van het apoe ε4 genotype in het ontstaan van de ziekte van alzheimer. 
daarnaast is dit genotype geassocieerd met andere schadeprocessen, die mogelijk 
ook bij zouden kunnen dragen aan het ontstaan van de ziekte van alzheimer. deze 
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andere schadeprocessen zijn: toegenomen ontsteking, vasculaire problemen (zoals 
een hoge bloeddruk) en verminderde mogelijkheid van het repareren van schade in 
het hersenweefsel. 

samenVatting
in hoofdstuk 2 staan vier studies beschreven, waarin gekeken is naar de rol van het 
apoe ε4 genotype in relatie tot andere risicofactoren. in hoofdstuk 2.1 beschrijven 
we de effecten van het apoe ε4 genotype op de waarden van csf biomarkers in 
relatie tot leeftijd, bij gezonde personen en patiënten met de ziekte van alzheimer. 
We toonden aan dat gezonde personen, die of ouder zijn of drager zijn van het 
apoe ε4 genotype, lagere ab42 (amyloid) waarden hadden ten opzichte van jonge 
gezonde niet-ε4 dragers. Voor tau en ptau-181 vonden we iets anders: alleen gezonde 
personen die en ouder en drager van ε4 waren hadden hogere waarden van deze 
biomarkers. dit zou kunnen betekenen dat de risicofactoren ouderdom en apoe ε4 
genotype onafhankelijk van elkaar leiden tot meer amyloid pathologie. en, dat het 
apoe ε4 genotype met name in combinatie met andere schade (zoals bij het ouder 
worden) leidt tot tau pathologie. in patiënten die al de ziekte van alzheimer hadden, 
vonden we de hoogste tau en ptau-181 waarden in de oudere patiënten met het 
apoe ε4 genotype en in de jongere patiënten zonder het apoe ε4 genotype. dit 
zou kunnen betekenen dat in de jongere patiënten ook andere risicofactoren een 
rol spelen (wellicht een ander risico-gen). in hoofdstuk 2.2 beschrijven we het effect 
van het apoe ε4 genotype op de waarden van de csf biomarkers in relatie tot 
hoge bloeddruk. dit onderzochten we in gezonde personen, patiënten met milde 
cognitieve stoornissen die nog niet dement waren (mci) en patiënten met de ziekte 
van alzheimer. We vonden dat de waarden van tau en ptau-181 hoger zijn in patiënten 
die drager waren van het apoe ε4 genotype en hoge bloeddruk hadden. dit zagen 
we in alle drie de patiëntengroepen. hoge bloeddruk had geen effect op de waarde 
van ab42. dit zou kunnen betekenen dat juist de combinatie van hypertensie en het 
ε4 dragerschap leidt tot meer tau schade. Wij denken dat de oorzaak hiervan zou 
kunnen zijn dat de schade door hoge bloeddruk bij ε4-dragers zou kunnen leiden tot 
ontsteking of dat deze schade minder efficiënt gerepareerd wordt. in hoofdstuk 2.3 
beschrijven we een studie waarin we kijken naar de prognostische waarde van laag 
ab42 en hoog tau in csf, in relatie tot het apoe ε4 genotype, voor de progressie 
van mci naar de ziekte van alzheimer. We vonden dat als we afzonderlijk naar ab42, 
tau en het apoe ε4 genotype keken dat ze allen voorspellend zijn voor het krijgen 
van de ziekte van alzheimer. echter, als we keken naar de waarden van ab42 en tau in 
relatie tot het apoe ε4 genotype, dan zagen we dat hoog tau, zowel in patiënten met 
als zonder het apoe ε4 genotype, voorspellend was voor het krijgen van de ziekte 
van alzheimer. lage waarden van ab42 waren echter alleen bij patiënten zonder het 
ε4 genotype voorspellend voor de ziekte. het lijkt alsof het apoe ε4 genotype altijd 
leidt tot lagere ab42 waarden en dat dit weinig zegt over ziekteprogressie in mci 
patiënten. naast amyloid pathologie zouden andere processen, zoals cardiovasculaire 
schade en inflammatie een rol kunnen spelen. de combinatie van amyloid en andere 
schadeprocessen leidt tot verhoogd tau en een verhoogd risico op de ziekte van 
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alzheimer. in hoofdstuk 2.4 hebben we gekeken naar microbloedingen in relatie 
tot het apoe genotype en de csf biomarkers. microbloedingen lijken een uiting 
van excessieve amyloid ophoping, maar worden ook in verhoogde mate gezien bij 
patiënten met cardiovasculaire ziekte. de waarden van ab42 bleken lager, en tau 
en ptau-181 bleken hoger, in apoe ε4 dragers. daarnaast leken apoe ε4 dragers 
meer microbloedingen te hebben. dit zou kunnen betekenen dat microbloedingen 
inderdaad gerelateerd zijn aan alzheimer pathologie en dat het apoe ε4 genotype 
een verhoogd risico met zich mee brengt voor het ontstaan van microbloedingen. 

uit deze 4 studies blijkt dat de rol van het apoe ε4 genotype in het ontstaan 
van de ziekte van alzheimer complex is. het lijkt zo te zijn dat het ε4-dragerschap 
niet alleen leidt tot meer amyloid pathologie, maar ook, in combinatie met andere 
risicofactoren, tot meer tau kluwen. dit zou kunnen komen doordat toegenomen 
ontsteking, vasculaire problemen en verminderde mogelijkheid van het repareren van 
schade in het hersenweefsel, direct leidt tot een toename in tau.

het meeste onderzoek naar csf biomarkers is gedaan in gespecialiseerde 
klinieken. dit geldt ook voor het onderzoek naar de diagnostische (meer)waarde van de 
biomarkers voor het onderscheiden van gezonde individuen van patiënten met de ziekte 
van alzheimer. de dagelijkse praktijk in veel klinieken is echter anders. ook patiënten 
met andere vormen van dementie presenteren zich en specialisten willen juist deze 
patiënten kunnen onderscheiden van alzheimer patiënten. in hoofdstuk 3.1 beschrijven 
we een studie over de invloed van csf biomarkers op het stellen van een diagnose in 
een niet academische, perifere, geheugenkliniek. de uitslagen van de csf biomarkers 
kwamen overeen met de initiële klinische diagnose in 69% van de gevallen; dit was 
lager dan verwacht. We vonden tevens dat na het meten van de csf biomarkers 10% 
van de diagnoses werd aangepast en dat in 30% de arts zekerder was over de reeds 
gestelde diagnose. in deze setting leken de csf biomarkers niet erg geschikt voor het 
differentiëren van andere vormen van dementie van de ziekte van alzheimer, maar wel 
geschikt om het vertrouwen van de clinicus in de diagnose te vergroten. 

in hoofdstuk 3.2 beschrijven we het gebruik van een nieuwe biomarker, ab40, 
in het onderscheid tussen frontotemporale dementie, gezonde personen en 
patiënten met de ziekte van alzheimer. We toonden aan dat, met het toevoegen van 
deze nieuwe biomarker aan de bestaande biomarkers ab42, tau en ptau-181, het 
onderscheid tussen frontotemporale dementie en gezonde personen beter gemaakt 
kon worden. het onderscheid tussen de ziekte van alzheimer en frontotemporale 
dementie verbeterde echter nauwelijks.

de ziekte van alzheimer is per definitie een progressieve aandoening. tussen 
individuen bestaan er echter grote verschillen in mate van agressiviteit van de ziekte. 
in hoofdstuk 4.1 onderzoeken we of cognitieve achteruitgang te voorspellen is met 
behulp van csf biomarkers. een lage waarde van de verhouding tussen ptau-181 en 
tau bleek voorspellend te zijn voor snelle achteruitgang op de geheugentest mmse 
(een globale test voor de ernst van de dementie). daarnaast bleken ook hoog tau 
en laag ab42 in enige mate voorspellend te zijn voor snelle achteruitgang. ptau-181 
(gefosforyleerd tau) lijkt een heel specifieke marker voor het vormen van tau kluwens, 
terwijl het totale tau meer een marker lijkt voor celschade. deze data kunnen inzicht 
geven in de rol die tau en fosforylering van tau speelt in het voortschrijden van de 
ziekte. mogelijk heeft het fosforyleren van het vrije tau een remmende werking op 
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de ziekte. in hoofdstuk 4.2 bestuderen we zeven verschillende biomarkers in relatie 
tot ziekteprogressie. in deze studie zijn de biomarkers gemeten op 2 momenten: bij 
de eerste presentatie met klachten en in een latere fase. We vonden dat de klassieke 
csf biomarkers ab42 en ptau-181 niet veranderden in de tijd, maar dat 4 minder 
specifieke biomarkers, namelijk isoprostane, neurofilamenten light, tau en ab40, wel 
veranderden over de tijd. isoprostane, een marker voor oxidatieve stress, lijkt het 
meest geassocieerd met ziekteprogressie omdat deze marker ook gecorreleerd is met 
cognitieve achteruitgang. deze, en andere markers, zouden in de toekomst gebruikt 
kunnen worden om de progressie van de ziekte te volgen en effecten van medicatie 
te meten. de uitkomsten van deze studie bevestigen het idee dat de amyloid plaques 
en tau kluwens ontstaan in een hele vroege fase van de ziekte en dat in latere fasen 
deze eiwitten niet veel meer veranderen, ondanks progressie van de ziekte. andere, 
meer niet-specifieke, schadeprocessen lijken juist in een latere fase een belangrijkere 
rol te spelen.

de tot nu toe beschreven biomarkers worden gemeten in hersenvocht, hetgeen 
afgenomen wordt door middel van een ruggenprik. het zou veel minder belastend 
voor de patiënt zijn om een biomarker te meten in het bloed, dat via een simpele 
bloedafname kan worden afgenomen. het meten van een biomarker in bloed heeft 
ook als voordeel dat veel gemakkelijker grotere groepen tegelijk onderzocht kunnen 
worden. in hoofdstuk 5.1 beschrijven we een studie, waarin we ab40 en ab42 hebben 
gemeten in plasma. helaas bleken de waarden van deze twee markers niet te verschillen 
tussen gezonde individuen en patiënten met de ziekte van alzheimer. daarnaast 
waren de waarden van ab42 in plasma niet gerelateerd aan de waarden van ab42 
in het hersenvocht. deze markers lijken derhalve niet bruikbaar voor diagnostiek. in 
hoofdstuk 5.2 beschrijven we de diagnostische toepassing van metingen van mrna-
expressie van verschillende aan ontsteking en celdood gerelateerde ‘signaalmarkers’. 
We vonden dat de expressie van ccl5 verlaagd was bij patiënten met de ziekte van 
alzheimer. daarnaast waren de expressie van ccl5 en tnf gecorreleerd met de ab42, 
tau en ptau-181, en met de mmse, een globale test voor de ernst van de dementie. 
een groep van ‘signaalmarkers’ zou mogelijk gebruikt kunnen worden als bloedtest 
voor de ziekte van alzheimer. 

aanbevelingen voor verder onderzoek:  
longitudinale studies en het ontwikkelen van nieuwe markers 
om de complexe rol van het apoe genotype en van niet-specifieke schadeprocessen 
bij de ziekte van alzheimer nog beter te begrijpen, zou er meer onderzoek over een 
lange tijdsperiode gedaan moeten worden. dit is weliswaar kostbaar en tijdrovend, 
maar met deze vorm van onderzoek zouden de oorzaak-gevolg relaties van deze 
risicofactoren en de ziekte beter kunnen worden vastgesteld. 

de klassieke markers voor de ziekte van alzheimer, ab42, tau en ptau-181, zijn 
heel belangrijk bij het stellen van een accurate en vroege diagnose. hierbij bestaat 
ook een aantal problemen, zoals te lezen is in dit proefschrift. de klassieke markers 
maken goed onderscheid tussen patiënten met de ziekte van alzheimer en gezonden 
individuen. het onderscheid met andere vormen van dementie blijkt echter veel 
lastiger. nieuwe biomarkers die specifiek zijn voor andere vormen van dementie, zoals 
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frontotemporale dementie of de lewy body dementie, zouden ontwikkeld moeten 
worden.

daarnaast zou het voor patiënten veel minder belastend zijn als er goede biomarkers 
in bloed gevonden kunnen worden. in onze studie hebben wij deze markers nog niet 
gevonden. mogelijk dat het meten van ‘signaalmarkers’ die een systemische respons 
weergeven meer informatie biedt.

algemene concluderende opmerkingen 
 » het apoe ε4 genotype heeft een ‘meer complexe’ rol in de ontwikkeling van de 

ziekte van alzheimer dan algemeen verondersteld wordt
 » niet-specifieke processen lijken het meest schadelijk in een meer gevorderd 

stadium van de ziekte van alzheimer 
 » de huidige plasma biomarkers zijn onbruikbaar. in plasma te meten 

‘signaalmarkers’, die hopelijk meer bruikbaar zijn voor diagnostiek bij de ziekte 
van alzheimer, zouden ontwikkeld moeten worden 

 » ziekte-specifieke, op eiwitprofiel-gebaseerde markers voor de andere vormen 
van dementie, zoals frontotemporale dementie, moeten ontwikkeld moeten 
worden, om beter onderscheid te kunnen maken met de ziekte van alzheimer


