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Amyloïd-bindende eiWitten biJ de ziekte VAn Alzheimer

introduc tie onderzoeksproJec t
de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende 
vorm van dementie. De hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer worden 
gekenmerkt door ophopingen van het eiwit amyloïd-beta (amyloïd plaques) en door 
kluwens van het eiwit tau (tangles). Deze eiwitophopingen tasten niet alleen de 
zenuwcellen in de hersenen aan, maar beschadigen ook de verbindingen tussen deze 
zenuwcellen. Dit kan uiteindelijk leiden tot geheugenstoornissen, problemen met 
denken, handelen en taal, maar ook tot gedragsproblemen. 

Alzheimer pathologie
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richtte zich voornamelijk op de amyloïd 
pathologie, omdat deze al zeer vroeg in het ziekteproces waarneembaar is, mogelijk al 
decennia voordat de eerste klinische symptomen zich manifesteren. Het amyloïd eiwit 
heeft als eigenschap dat het aan zichzelf kan binden en daardoor kan samenklonteren 
(aggregeren). Hierbij kunnen zowel kleine aggregaten (oligomeren) als grote 
aggregaten (fibrillen) gevormd worden die uiteindelijk kunnen neerslaan in plaques. 
Er zijn verschillende typen amyloïd plaques beschreven in de hersenen, waarvan de 
diffuse plaque en de compacte plaque de belangrijkste zijn. De diffuse plaque bestaat 
voornamelijk uit oligomeren en compacte plaques bestaan daarentegen voornamelijk 
uit fibrillen. De compacte plaques zijn tevens omringd door veel geactiveerde 
afweercellen, ook wel gliacellen genoemd. 

Gliacellen
De huidige opvatting is dat bij de meeste mensen met de ziekte van Alzheimer de 
plaques ontstaan omdat de afvoer en afbraak van het amyloïd eiwit niet correct verloopt. 
Het is echter nog grotendeels onduidelijk hoe en waarom dit proces juist bij mensen 
met Alzheimer verstoord raakt. Gliacellen in de hersenen (astrocyten en microglia) 
spelen hier mogelijk een belangrijke rol bij. Terwijl astrocyten gespecialiseerd zijn in de 
ondersteuning van de zenuwcellen, zorgen microglia voornamelijk voor het opruimen 
van ongewenste binnendringers, zoals virussen en bacteriën. Studies uitgevoerd door 
onder andere onze groep hebben aangetoond dat beide celtypen ook in staat zijn het 
amyloïd eiwit op te nemen. We zien echter dat de amyloïdophopingen gestaag toenemen 
in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Dit impliceert een mogelijk 
defect in de amyloïdopname door gliacellen bij Alzheimerpatiënten. Om meer inzicht te 
krijgen in de rol van gliacellen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer hebben we 
in dit onderzoek gebruik gemaakt van menselijke microglia en astrocyten. Het gebruik 
van menselijke microglia en astrocyten voor dit type onderzoek is uniek in de wereld. &
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Amyloïd–bindende eiwitten
Naast het amyloïd eiwit bestaan plaques ook uit andere eiwitten. Deze eiwitten kunnen, 
in combinatie met amyloïd, het pathologische ziekteproces in gang zetten en versnellen. 
Deze eiwitten worden ook wel amyloïd–bindende eiwitten genoemd. Serum amyloïd P 
(SAP), complement C1q, alpha1-antichymotrypsine (ACT), Apolipoproteïne E (ApoE) 
en Apolipoproteïne J (ApoJ) zijn voorbeelden van amyloïd–bindende eiwitten die onder 
andere betrokken zijn bij ontstekingsreacties in de hersenen en het transport van vetten 
en eiwitten. Met name ACT, ApoE en ApoJ zijn te vinden in de diffuse plaques, hetgeen 
mogelijk het belang van deze eiwitten in het vroege stadium van de ziekte aangeeft. 
Verder hebben diverse studies aangetoond dat deze eiwitten de aggregatietoestand van 
amyloïd kunnen beïnvloeden en daardoor de vorming van amyloïd plaques kunnen 
bevorderen. Tevens zijn er diverse wereldwijde genetische onderzoeken uitgevoerd, 
waarbij een duidelijke associatie is gevonden tussen ApoE, ApoJ en de complement 
receptor met de ziekte van Alzheimer. Deze eiwitten lijken dus een belangrijke rol te 
spelen bij het ontstaan van de amyloïd pathologie bij de ziekte van Alzheimer.

hersenvocht
Tijdens het leven kan er geen hersenweefsel afgenomen worden voor diagnose en 
onderzoek. Om tijdens het leven toch inzicht te krijgen in de processen die zich afspelen 
in de hersenen, kan er gebruik gemaakt worden van het hersenvocht. De hersenen 
staan in direct contact met het hersenvocht en daardoor kunnen processen die zich 
afspelen in de hersenen weerspiegeld worden in dit vocht. Het hersenvocht kan op een 
veilige manier afgenomen worden en onder andere gebruikt worden voor onderzoek. 
Het is aangetoond dat de concentraties van de eiwitten amyloïd en tau in hersenvocht 
goed overeenkomen met de ernst van de pathologie in de hersenen. Onderzoekers zijn 
echter naarstig op zoek naar eiwitmarkers in het hersenvocht die, in combinatie met 
amyloïd en tau, de specificiteit van de diagnostische test voor de ziekte van Alzheimer 
kunnen verhogen, of in een nog eerder stadium de ziekte kunnen voorspellen. Door 
de sterke relatie van amyloïd–bindende eiwitten met de amyloïd pathologie in de 
hersenen, kunnen bepaalde amyloïd-bindende eiwitten in het hersenvocht mogelijk 
nieuwe signaalstoffen voor de ziekte van Alzheimer opleveren. 

doelstellingen
Dit proefschrift richt zich op de rol die amyloïd-bindende eiwitten spelen bij de ziekte 
van Alzheimer. Daartoe zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 » Inzicht krijgen in de amyloïd opruiming door astrocyten en microglia en de rol 
van amyloïd-bindende eiwitten in dit proces.

 » Onderzoeken of de lokale productie van bepaalde (amyloïd-bindende) eiwitten 
in de hersenen van Alzheimerpatiënten weerspiegeld wordt in het hersenvocht en 
wat de toegevoegde waarde van deze eiwitten is als nieuwe signaalstof voor de 
vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer.
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Amyloïd-bindende eiWit ten:  
rol in de Amyloïd opruiminG door GliAcellen

In dit deel van het proefschrift is onderzocht hoe de astrocyten en microglia reageren 
op de verschillende aggregatievormen van amyloïd en tevens wat de invloed van 
amyloïd-bindende eiwitten op deze reactie van de gliacellen is.

In hoofdstuk 2 werd de opname van verschillende aggregatievormen van het 
amyloïd (oligomeren en fibrillen) door astrocyten onderzocht. Tevens werd gekeken 
naar het effect van diverse amyloïd-bindende eiwitten op deze opname. We vonden 
dat astrocyten in staat zijn amyloïd op te nemen en dat dit afhankelijk is van de 
aggregatietoestand; kleinere aggregaten (oligomeren) worden beter opgenomen dan 
grotere aggregaten (fibrillen). Tevens lijkt de opname van de oligomeren sterk geremd 
te worden door aanwezigheid van ApoJ en ApoE, terwijl de opname van fibrillen 
daardoor niet beïnvloed bleek te worden.

In hoofdstuk 3 werd de opname van amyloïd en de productie van cytokines 
(ontstekingsfactoren) door microgliacellen onderzocht. Tevens werd de rol van 
amyloïd-bindende eiwitten op dit proces onderzocht en werd een vergelijking gemaakt 
met de astrocyten.

We vonden dat microglia in staat zijn verschillende aggregatievormen van amyloïd op te 
nemen, maar dat dit beter gaat voor de oligomeren dan de fibrillen. De amyloïd-bindende 
eiwitten ACT, ApoE en ApoJ zorgden voor een reductie in de amyloïdopname van de 
fibrillen, maar geen effect werd gevonden op de oligomeren. Zeer interessant is dat microglia 
anders reageren op amyloïd en amyloïd-bindende eiwitten dan astrocyten. Microglia 
nemen meer fibrillen op vergeleken met de astrocyten, echter er werd geen verschil 
gevonden in de opname van oligomeren. De opname van oligomeren door microglia lijkt 
grotendeels onaangetast, terwijl de opname van oligomeren door astrocyten sterk geremd 
werd door de aanwezigheid van amyloïd-bindende eiwitten. Het effect is omgekeerd als 
we kijken naar de opname van de fibrillen. De opname van fibrillen door astrocyten lijkt 
grotendeels onaangetast, terwijl de opname van fibrillen door microglia geremd werd in 
de aanwezigheid van amyloïd-bindende eiwitten. Gliacellen kunnen cytokines uitscheiden 
die de zenuwcellen in de hersenen kunnen aantasten. We hebben gevonden dat microglia, 
maar niet de astrocyten, veel cytokines uitscheiden als ze in contact komen met amyloïd-
bindende eiwitten. Deze resultaten suggereren dat astrocyten en microglia verschillend 
reageren op mogelijke veranderingen in de amyloïdsamenstelling in de hersenen en dat 
amyloïd-bindende eiwitten de amyloïd pathologie kunnen verergeren.

Het proces van amyloïdopname door gliacellen is grotendeels onbekend. In hoofdstuk 4 
hebben we daarom bepaalde genen onderzocht die zorgen voor de expressie van 
potentiële amyloïd receptoren en amyloïd afbrekende enzymen in humane astrocyten. 
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We hebben gevonden dat humane astrocyten zowel receptoren voor amyloïd als 
amyloïd afbrekende enzymen tot expressie brengen. We vonden dat deze expressie 
sterk gereguleerd kan worden door amyloïd en amyloïd-bindende eiwitten in 
astrocyten van gezonde patiënten, maar dat deze regulatie afwezig is in astrocyten 
van Alzheimerpatiënten. Dit geeft aan dat astrocyten van controlepatiënten kunnen 
reageren op de omgeving door de expressie van genen te veranderen die belangrijk 
zijn bij de amyloïdopruiming, terwijl dit proces in astrocyten van Alzheimerpatiënten 
verstoord lijkt te zijn.

Amyloïd-bindende eiWit ten in het hersenVocht
In dit deel van het proefschrift is onderzocht of bepaalde eiwitveranderingen in de 
hersenen van Alzheimerpatiënten gereflecteerd worden in het hersenvocht. Daarnaast 
hebben we onderzocht of we signaalstoffen (biomarkers) kunnen identificeren voor de 
(vroege) diagnose van de ziekte van Alzheimer. 

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of het BACE1 enzym, gemeten in het hersenvocht, 
in relatie staat met de amyloïd en tau pathologie in de hersenen. Dit enzym is een van de 
belangrijkste eiwitten betrokken bij de amyloïdproductie en de activiteit van dit eiwit 
is dan ook verhoogd in de hersenen van Alzheimerpatiënten. We hebben patiënten 
ingedeeld op basis van de amyloïd en tau waarden in het hersenvocht. Bij patiënten met 
een typisch Alzheimerprofiel in het hersenvocht (laag amyloïd en hoog tau) vonden 
we dat de activiteit van BACE1 verhoogd was ten opzichte van patiënten met een 
normaal profiel. Verder vonden we een sterke correlatie tussen BACE1 activiteit en de 
concentraties van amyloïd en tau in hersenvocht. Activiteit van BACE1 in hersenvocht 
lijkt dus de pathologische processen in de hersenen te weerspiegelen. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de verhoogde expressie van de eiwitten Serum 
amyloïd P (SAP) en C-reactive protein (CRP) in hersenen van Alzheimer patiënten ook 
weerspiegeld wordt in het hersenenvocht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 
een Reibergram. Hiermee kan bepaald worden of een eiwit (in dit geval SAP en CRP) 
uit de hersenen afkomstig is of dat er diffusie heeft plaatsgevonden vanuit het bloed. 
Voor zowel SAP CRP werden er geen duidelijke verschillen gevonden tussen controle- 
en Alzheimerpatiënten, echter de waarden van SAP lijken wel lichtelijk verlaagd te 
zijn in patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het is mogelijk dat SAP neerslaat in de 
amyloïdplaques en er daarom verlaagde hoeveelheden in het hersenvocht aanwezig zijn.

Alpha1-antichymotrypsine (ACT) is een amyloïd-bindend eiwit dat in de 
amyloïdplaque vooral wordt gevonden in verbinding met een enzym. Omdat prostaat-
specifiek antigeen (PSA) in het bloed gebonden is aan ACT zou PSA, dat mogelijk ook 
in de hersenen wordt gemaakt, ook daar een doelwit voor ACT kunnen zijn. Daartoe 
hebben we in hoofdstuk 7 onderzocht of het eiwit PSA geproduceerd kan worden in de 
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hersenen en hebben we de niveaus van het PSA-ACT complex in hersenvocht gemeten 
met een eigen ontwikkelde detectie methode (ELISA). De resultaten lieten zien dat 
PSA geproduceerd kan worden in de hersenen, maar dat de waarden van PSA-ACT in 
het hersenvocht niet verschillen tussen controle- en Alzheimerpatiënten.

Hoofdstuk 8 beschrijft de ontdekking van een niet eerder beschreven vorm van het 
eiwit SAP in het hersenvocht. Deze vorm is niet detecteerbaar in bloed en urine en 
daardoor uniek voor het hersenvocht. Ondanks dat deze nieuwe vorm van SAP een 
belangrijke rol zou kunnen spelen in de Alzheimer pathologie, lijkt deze geen nieuwe 
hersenvocht biomarker voor de ziekte van Alzheimer op te leveren.

conclusie
We kunnen concluderen dat amyloïd-bindende eiwitten de opruiming van amyloïd door 
gliacellen sterk kunnen verhinderen en dat dit afhankelijk is van de aggregatietoestand 
van het amyloïd eiwit. Tevens kunnen deze amyloïd-bindende eiwitten in microglia 
een heftige ontstekingsreactie veroorzaken. Amyloïd-bindende eiwitten kunnen dus 
bijdragen aan het ontstaan en de verergering van de amyloïd pathologie in de hersenen.

Verder laten we zien dat specifieke eiwitten in het hersenvocht de processen in 
de hersenen kunnen weerspiegelen, maar dat de toegevoegde waarde van de hier 
onderzochte eiwitten als biomarker voor de vroege diagnose van de ziekte van 
Alzheimer beperkt is.


