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Achtergrond

De ziekte van Alzheimer (ZvA) is een ongeneeslijke ziekte, de precieze etiologie is nog

onduidelijk, en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen de ziekte gaat erg

moeizaam. Zonder een verandering van de huidige praktijk zal de prevalentie van de ZvA

de komende dertig jaar verdrievoudigen (Alzheimer’s Disease International 2015). Om dit

probleem voor de volksgezondheid het hoofd te bieden zijn nieuwe therapieën of

preventieve strategieën onontbeerlijk. Er wordt dan ook veel onderzoek verricht naar

nieuwe behandelingsmethoden of manieren om de ZvA te voorkomen. Er zijn steeds meer

aanwijzingen dat voeding en voedingsinterventies een rol kunnen spelen in zowel de

preventie als de behandeling van de ZvA. Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe

specifieke nutriënten en hun combinaties aspecten van de pathofysiologie van de ZvA,

zoals synapsverlies, kunnen beïnvloeden.

De ZvA is een multifactoriële neurodegeneratieve aandoening waarbij genetische en

omgevingsfactoren betrokken zijn. Verscheidene processen dragen bij aan het

neurodegeneratieve proces, waaronder abnormale eiwitverwerking en degeneratie van

neuronale membranen (Ballard et al. 2011, Pereira et al. 2005). Decennia voordat een

klinische diagnose van de ZvA mogelijk is, kunnen deze pathologische processen al

plaatsvinden (Sperling et al. 2011). Pathologische kenmerken van de ZvA zijn

extracellulaire ophopingen van het bèta-amyloïd (Aβ) eiwit en intracellulaire 

neurofibrillaire kluwen van hypergefosforyleerd tau eiwit (Ballard et al. 2011, Pereira et al.

2005). Aβ aggregatie in eiwitophopingen en oligomeren wordt ook gezien als een van de 

oorzaken van synapsverlies en het disfunctioneren van synapsen (Haass and Selkoe 2007,

Koffie et al. 2011, Selkoe 2002, Sperling et al. 2011). Synapsverlies in de ZvA is progressief

en tellingen geven aan dat 15-40% van de synapsen verloren gaat tijdens het

ziekteverloop (de Wilde et al. 2016). Dit verlies leidt tot een progressieve achteruitgang

van cognitieve vermogens (Arendt 2009, Selkoe 2002, Terry 2006). Degenererende

neuronen en synapsen zijn voornamelijk gelokaliseerd in de hersengebieden met

projecties vanuit of naar gebieden met veel Aβ eiwitophopingen en neurofibrillaire 

kluwen. Verschillende neurotransmitter systemen zijn aangedaan, waaronder het

cholinerge systeem. Verminderd functioneren van het cholinerg systeem in verschillende

hersengebieden wordt beschouwd als een van de oorzaken van de cognitieve
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achteruitgang en gedragssymptomen kenmerkend voor de ZvA (Blennow et al. 2006,

Francis et al. 1999, Kar et al. 2004).

Momenteel is er geen geneesmiddel voor de ZvA. De beschikbare farmacologische

behandelingsopties voor de ZvA beïnvloeden niet het onderliggende ziekteproces, maar

bieden slechts symptomatische verlichting. Deze middelen, de acetylcholinesterase-

remmers en een N-methyl-D-aspartaat (NMDA) receptor antagonist, werden eind jaren 90

en begin 2000 geïntroduceerd. De omvang van de ontwikkelingspijplijn met medicijnen

tegen de ZvA is redelijk beperkt met betrekking tot zowel het aantal stoffen als

pathologische aangrijpingspunten dat wordt onderzocht. Het slagingspercentrage van

studies naar nieuwe medicijnen tegen de ZvA ligt op minder dan 1% (Cummings et al.

2016). De komende 3 tot 5 jaar zal uitsluitsel geven of het amyloïd eiwit een juist

aangrijpingspunt is om het ziekteproces succesvol te beïnvloeden, omdat tegen deze tijd

resultaten bekend zullen zijn van studies met potentieel veelbelovende medicijnen, zoals

de monoklonale antilichamen aducanumab (Sevigny et al. 2016) en gantenerumab (Lasser

et al. 2015), en de beta-secretase-remmer verubecestat (Kennedy et al. 2016).

Primaire risicofactoren voor de meest voorkomende variant van de ZvA (die op latere

leeftijd begint) zijn leeftijd, familieleden met de ZvA, vrouwelijk geslacht en genetische

aanleg, zoals bij het ApoE4 genotype. Andere riscofactoren zijn niet-aangeboren

hersenletsel, zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, roken en diabetes. Een gezond dieet,

voldoende lichaamsbeweging en mentale en sociale activiteiten zijn factoren die

beschermend kunnen werken (Anstey et al. 2015, Baumgart et al. 2015, Reitz and Mayeux

2014). De laatste factoren kunnen in zekere mate worden beïnvloed door medische

interventies of gedragsveranderingen. Naar schatting kan tot de helft van alle gevallen van

de ZvA worden toegeschreven aan deze modificeerbare risicofactoren (Barnes and Yaffe

2011). Dit geeft aanknopingspunten voor primaire en secundaire preventie strategieën,

d.w.z. interventies om de ziekte te voorkomen dan wel het verloop van de ziekte te

vertragen (Solomon et al. 2014).

Voeding wordt steeds meer erkend als een belangrijke factor in de etiologie en progressie

van de ZvA (Gustafson et al. 2015, Vandewoude et al. 2016). Epidemiologische studies

hebben aangetoond dat specifieke macro- en micronutriënten van invloed kunnen zijn op

de mate van leeftijd-gerelateerde cognitieve achteruitgang en het risico op het

ontwikkelen van de ZvA (Reitz and Mayeux 2014, Scarmeas et al. 2009). Bovendien laten
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studies zien dat de invloed van voeding op de ZvA verband houdt met dieetpatronen als

geheel in plaats van de inname van specifieke individuele voedingsstoffen (Cao et al. 2016,

Lourida et al. 2013, Morris et al. 2015, Shakersain et al. 2016, van de Rest et al. 2015). Veel

van de interventie studies in de ZvA met individuele nutriënten zijn dan ook niet succesvol

gebleken, zeer waarschijnlijk omdat combinaties van nutriënten nodig zijn om effectiviteit

te bewerkstelligen (Gustafson et al. 2015). Dat blijkt ook uit het volgende voorbeeld:

suppletie van vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur gedurende 2 jaar in patiënten met

milde cognitieve achteruitgang (MCA), leidde tot 40% minder krimp (atrofie) van de

hersenen in alleen die patiënten die ook voldoende omega-3 meervoudig onverzadigde

vetzuren in hun bloed hadden (Jerneren et al. 2015). Dit wijst onmiskenbaar op interacties

tussen nutriënten. De noodzakelijke aanwezigheid van meerdere nutritionele

componenten in voldoende mate hebben mogelijk wezenlijke effecten in eerdere studies

naar individuele nutriënten gemaskeerd.

De samenstelling van het dieet kan van invloed zijn op de normale werking van de

hersenen evenals de daadwerkelijke compositie van het hersenweefsel (Bourre 2006a,

Bourre 2006b, Gomez-Pinilla and Tyagi 2013). Nutriënten kunnen neuronale functies

beïnvloeden door het reguleren van onder andere de synthese van neurotransmitters,

synaptische transmissie, membraanfluïditeit en signaaltransductie mechanismen.

Bijvoorbeeld, docosahexaeenzuur (DHZ) dat in hoge concentraties aanwezig is in retinale

en neuronale membranen, beïnvloedt membraanfluïditeit en daardoor membraan-

gerelateerde processen zoals neurotransmissie. Choline is een precursor voor de

neurotransmitter acetylcholine en voor de fosfolipide fosfatidylcholine, terwijl de

aminozuren tryptofaan en tyrosine precursors zijn voor respectievelijk de

neurotransmitters serotonine en de catecholamines dopamine, adrenaline en

noradrenaline. Neuronen in het bijzonder, hebben specifieke nutriënten nodig voor de

vorming en onderhoud van hun membranen. Fosfolipiden zijn de belangrijkste

bouwstenen van die membranen evenals dat van membraanstructuren zoals de pre- en

post-synaptische membranen van een synaps. Zoals beschreven wordt in dit proefschrift,

is de aanmaak van synaptische membranen afhankelijk van de beschikbaarheid van

verschillende nutriënten, zoals DHZ, choline en uridine, die nodig zijn voor metabole

reacties die leiden tot de synthese van fosfolipiden.

In de ZvA zijn de degeneratie van neuronale membranen en de afbraak van membraan

fosfolipiden gerelateerd aan synapsverlies. Membraan-gerelateerde pathologie en
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synapsverlies spelen bijgevolg een belangrijke rol in de pathogenese van de ZvA en zijn

daarom potentiele aangrijpingspunten voor interventie. Enerzijds kan een tekort aan

specifieke nutriënten limiterend zijn voor, onder andere, de aanmaak van membranen en

zou bij kunnen dragen aan synaptisch disfunctioneren. Anderzijds zou de behoefte aan en

het gebruik van specifieke nutriënten voor de aanmaak van synaptische membranen en

synapsformatie hoger kunnen zijn ter compensatie voor het versnelde verlies van

synapsen in de ZvA. Patiënten met de ZvA hebben daarom mogelijk een ziekte-specifieke

nutritionele behoefte die geassocieerd is met pathologische processen. Deze nutritionele

behoefte kan mogelijk worden geadresseerd door specifieke voedingsinterventies die het

meest effectief geacht worden in de vroegere stadia van de ZvA, voordat er onherstelbare

synaptische schade is opgetreden.

Doelstelling van dit proefschrift

Eerdere preklinische in vivo en in vitro studies hebben reeds aangetoond dat specifieke

nutriënten een synergistisch effect kunnen hebben op de synapsformatie en membraan-

gerelateerde processen. Tegelijkertijd hebben epidemiologische studies aangetoond dat

patiënten met de ZvA in vergelijking gezonde controle subjecten lagere concentraties van

deze nutriënten in hun bloed hebben. Het onderzoek in dit proefschrift bouwt verder op

deze vorige bevindingen met als doel om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ziekte-

specifieke nutritionele behoefte in de ZvA om synapsverlies en membraan-gerelateerde

pathologie tegen te gaan. Hieronder volgt een samenvatting van het onderzoek

beschreven in hoofdstukken 2 tot en met 10.

Samenvatting van de studies

Synapsverlies en afbraak van membranen zijn onderdeel van de pathogenese van de ZvA

en zijn potentiele aangrijpingspunten voor interventie. Synapsen bestaan voornamelijk uit

pre- en post-synaptische membranen opgebouwd uit fosfolipiden en voor de formatie van

nieuwe synapsen is daarom de aanmaak van nieuwe synaptische membranen vereist.

Interventies die de aanmaak van synaptische membranen en hun functioneren kunnen

ondersteunen, kunnen theoretisch ook synaptisch disfunctioneren in de ziekte tegengaan.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het experimentele bewijs voor het

werkingsmechanisme van nutriënten en combinaties daarvan op het verhogen van de

aanmaak en verbeteren van het functioneren van synaptisch membranen. In vitro en in
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vivo studies hebben aangetoond dat gecombineerde suppletie van de membraan

fosfolipide precursors DHZ, eicosapentaeenzuur (EPZ), uridine monofosfaat (UMF) en

choline de hoeveelheid fosfolipiden in het brein kan verhogen tot wel de dubbele

hoeveelheid die gemeten wordt zonder suppletie. Deze precursors verhogen de

substraatsaturatie van enzymen die betrokken zijn de snelheidsbeperkende reacties in de

synthese van fosfolipiden. De toegenomen fosfolipide hoeveelheid gaat gepaard met een

toename van neurietuitgroei, een grotere hoeveelheid pre- en post-synaptische eiwitten

en een groter aantal dendritische uitsteeksels, die tezamen indicatief zijn voor formatie

van nieuwe synaps. Andere nutriënten, zoals vitaminen B6, B12, C en E, selenium en

lecithine kunnen de hoeveelheid membraan fosfolipiden verder verhogen door het

verhogen van de beschikbaarheid van precursors van fosfolipiden of door directe effecten

op het membraan of de aanmaak van membranen. Potentiele werkingsmechanismen van

deze nutriënten worden in meer detail bediscussieerd in hoofdstukken 3 tot en met 6.

Voorheen is ook aangetoond dat combinaties van fosfolipide precursors en andere

nutriënten membraan-gerelateerde processen verbeteren, zoals neurotransmissie, Aβ-

gerelateerde pathologie, en uiteindelijk cognitieve prestaties. Bovendien is herhaaldelijk

aangetoond dat suppletie van combinaties van nutriënten die nodig zijn voor de synthese

van fosfolipiden meer dan additieve effecten bewerkstelligt in vergelijking met de

suppletie van individuele nutriënten. Mede op basis van deze inzichten, is een specifieke

combinatie van nutriënten samengesteld om synapsverlies en achteruitgang van

synapsfunctie in de ZvA tegen te gaan. Deze complete samenstelling, Fortasyn® Connect

(FC, met UMF, DHZ, EPZ, choline, lecithine, folaat, vitaminen B6, B12 C en E, en selenium) is

inmiddels in tientallen preklinische in vitro en in vivo studies getest en de resultaten

ondersteunen de hypothese dat de nutriënten in FC samen leiden tot verhoogde

synapsformatie en verbeterde synapsfunctie en uiteindelijk ook verbeterde cognitieve

functies. Een van deze studies is beschreven in hoofdstuk 7, waarin de effecten van FC op

hippocampaal cholinerg functioneren in oude ratten zijn onderzocht. Hoofdstuk 2 eindigt

met een discussie die in meer detail wordt beschreven in hoofdstuk 8: een uiteenzetting

van de nutritionele behoefte van patiënten met de ZvA en de klinische toepasbaarheid

van FC en een kort overzicht van de klinische studies die tot dan toe waren uitgevoerd met

de dieetvoeding Souvenaid®, dat FC bevat.

Het proefschrift gaat verder met de beschrijving van experimenteel bewijs dat folaat,

vitamine B12 en vitamine B6 van invloed zijn op systemische concentraties van nutritionele

fosfolipide precursors, d.w.z. choline (hoofdstuk 3) en DHZ (hoofdstuk 4). Folaat, vitamine
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B12 en vitamine B6, zijn essentiële nutritionele componenten in het metabolisme van

methyl-groepen en hun beschikbaarheid beïnvloedt de methyleringscapaciteit. Deze

vitaminen kunnen hierdoor de methyleringssnelheid van fosfatidylethanolamine naar

fosfatidylcholine door het enzym fosfatidylethanolamine-N-methyltransferase (FEMT) in

de lever beïnvloeden. Een verhoogde fosfatidylcholine synthese door FEMT zou niet alleen

een verhoogde de novo synthese van choline bewerkstelligen (Zeisel and Blusztajn 1994),

maar ook een verhoogd transport van meervoudig onverzadigde vetzuren van de lever

naar plasma en andere weefsel induceren (Selley 2007, Watkins et al. 2003, Yan et al.

2011). Dus door een verhoging van fosfatidylcholine synthese door FEMT, kan suppletie

van B-vitaminen de beschikbaarheid van choline en DHZ theoretisch verhogen. Om deze

hypothese te testen, werden de effecten van suppletie van oplopende hoeveelheden van

de drie B-vitaminen aan het dieet op de concentratie choline, DHZ en homocysteine in

plasma van ratten onderzocht. De experimenten toonden aan dat B-vitaminen suppletie

aan het dieet van ratten leidt tot een lagere concentratie homocysteine en hogere

concentraties choline en DHZ in plasma, met een dosis-afhankelijke toename van DHZ.

Concluderend kan gesteld worden dat de systemische beschikbaarheid van de fosfolipide

precursors DHZ en choline niet alleen beïnvloed wordt door hun inname maar ook door de

inname van B-vitaminen.

In hoofdstuk 5 wordt de toegevoegde waarde van lecithine in een voedingsinterventie

voor het verhogen van de beschikbaarheid van fosfolipide precursors beschreven. Omdat

fosfolipiden nodig zijn voor de absorptie van vet uit de darmen door de enterocyten en

naar de lymfe (O'Doherty et al. 1973, Werner et al. 2006), zou lecithine (d.w.z.

fosfolipiden) theoretisch de systemische beschikbaarheid van meervoudig onverzadigde

omega-3 vetzuren uit het dieet kunnen verhogen. Dit hypothetische additief effect van

lecithine op DHZ werd getest aan de hand van een experiment waarin plasma en rode

bloed cel hoeveelheden van DHZ werden gemeten in ratten na suppletie van het dieet

met verschillende DHZ oliën met of zonder gelijktijdige suppletie van lecithine. De

resultaten toonden aan dat suppletie van lecithine, dat geen DHZ bevat, de hoeveelheid

DHZ in plasma en rode bloed cellen verhoogd in ratten gesuppleerd met DHZ. Dus

ondanks dat suppletie van enkel lecithine aan het dieet geen effect had op DHZ

hoeveelheid in plasma en rode bloedcellen, induceerde lecithine suppletie wel een lichte

toename van de verhoging van DHZ na DHZ suppletie aan het dieet. Door het verhogen

van de systemische beschikbaarheid van DHZ uit het dieet zou lecithine suppletie mogelijk

de algehele effectiviteit van DHZ suppletie verhogen bij gecombineerde inname.
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Samenvattend geven de hoofdstukken 3 tot 5 aan dat de beschikbaarheid van de

fosfolipide precursors DHZ en choline niet alleen afhankelijk is van hun nutritionele

inname, maar ook beïnvloed wordt door de inname van B-vitaminen en lecithine doordat

die laatsten de opname en metabolisme van de precursors beïnvloeden. Omdat zowel

DHZ (Rapoport et al. 2001) als choline (Klein et al. 1990) concentraties in de hersenen

worden beïnvloedt door de hun concentratie in plasma kan nutritionele suppletie van B-

vitaminen en lecithine uiteindelijk ook de concentraties DHZ en choline in de hersenen

beïnvloeden. Kleine toenamen van de lokale beschikbaarheid van fosfolipide precursors

kunnen al een relevant effect induceren aangezien de meeste enzymen die betrokken zijn

bij de synthese van fosfolipiden een lage affiniteit voor hun substraten vertonen. Dit

betekent dat suppletie van B-vitaminen en lecithine mogelijk de synthese van membraan

fosfolipiden verhogen door het verhogen van de beschikbaarheid van limiterende

precursors.

In hoofdstuk 6 wordt bewijs geleverd voor de toegevoegde waarde van vitamine C,

vitamine E en selenium voor het verhogen van de aanmaak van synaptische membranen

door fosfolipide precursors. In theorie kunnen deze antioxidanten de afbraak en aanmaak

van neuronale membranen beïnvloeden via verschillende mechanismen, waaronder

preventie van peroxidatie van lipiden, verhogen van de activiteit van enzymen betrokken

bij fosfolipide synthese en directe effecten op het membraan. Voor het verkrijgen van een

conceptbewijs werden de effecten van suppletie met de fosfolipide precursors DHZ, EPZ

en uridine aan het dieet op de aanmaak van synaptische membranen geanalyseerd in

ratten die gevoerd werden met diëten waaraan kleine of juist grote hoeveelheden

antioxidanten toegevoegd waren. De data lieten zien dat de hoeveelheid fosfolipiden en

synaptische eiwitten in de hersenen substantieel verhoogd zijn in ratten gesuppleerd met

DHZ, EPZ en uridine alleen bij gelijktijdige suppletie van voldoende hoeveelheden

antioxidanten aan het dieet. De formatie van nieuwe synapsen wordt daarom mogelijk

beïnvloedt door een samenspel van fosfolipide precursors en antioxidanten.

De studies in de bovengenoemde hoofdstukken illustreren fysiologische en biochemische

interacties tussen nutriënten en laten zien dat een grotere effectiviteit kan worden bereikt

door gecombineerde suppletie. Verhoging van de aanmaak en verbetering van het

functioneren van synaptische membranen is onderhevig aan de gecombineerde

verhoogde beschikbaarheid van fosfolipide precursors en faciliterende nutriënten. In de

studie beschreven in hoofdstuk 7 werden de effecten van suppletie van een combinatie
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van nutriënten (d.w.z. FC) aan het dieet op hippocampaal cholinerg functioneren in oude

ratten onderzocht. De data toonden aan dat suppletie met FC voor 4 of 6 weken een

substantiële en tijdsafhankelijke toename van basale en gestimuleerde hippocampaal

acetylcholine afgifte induceert, evenals een verhoging van acetylcholine en choline

acetyltransferase (ChAT) hoeveelheden in het hersenweefsel. Deze verhogingen gingen

gepaard met een gelijke toename van hoeveelheid fosfolipiden en synaptische eiwitten.

Uit resultaten blijkt dat FC hippocampaal cholinerg functioneren in oude ratten verbetert

en dit effect is mogelijk toe te schrijven aan de gelijktijdige toename van de aanmaak van

synaptische membranen.

Experimentele studies, waaronder die beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 7,

hebben aangetoond dat nutriënten en combinaties daarvan markers voor synaptische

membranen kunnen beïnvloeden en dat dit leidt tot verbetering van membraan-

gerelateerde processen. Dit impliceert een mogelijke rol voor nutritionele interventie in

AD. De klinische toepasbaarheid van FC en andere nutritionele benaderingen voor de

vermindering van het risico op het ontwikkelen van de ZvA en voor de dieetbehandeling

van de ZvA worden bediscussieerd in hoofdstuk 8. Hypothetisch gezien is de behoefte

voor en het gebruik van specifieke nutriënten voor de aanmaak van synaptische

membranen en synapsformatie hoger in de ZvA ter compensatie voor het versnelde

verlies van synapsen in de ZvA. Deze verhoogde behoefte zou op zijn beurt

gecompromitteerd kunnen zijn door een lagere nutritionele status in patiënten met de

ZvA. Dit hoofdstuk bediscussieert tevens de paradigmaverschuiving naar vroegere

interventie in de ZvA, gefaciliteerd door de vooruitgang in diagnostische technieken en

nog voordat er onherstelbare schade in de hersenen is opgetreden. Dit geeft vooral

mogelijkheden voor nutritionele interventies omdat deze nauwelijks bijwerkingen

vertonen en omdat deze vroege interventie studies een lange interventietijd vereisen.

Patiënten met de ZvA hebben mogelijk een ziekte-specifieke nutritionele behoefte die

geassocieerd is met pathologische processen, zoals verlies van synapsen. Studies naar de

nutritionele status van patiënten met de ZvA tonen aan dat hoeveelheden van

verschillende nutriënten die nodig zijn voor de aanmaak van synaptische membranen

verlaagd zijn in hun bloed (Blass et al. 1985, de Wilde et al. 2017, Lopes da Silva et al.

2014, Olde Rikkert et al. 2014). De cross-sectionele studie die beschreven staat in

hoofdstuk 9 sluit aan bij die observaties door aan te tonen dat een aantal nutriënten

betrokken bij de fosfolipide synthese verlaagd is in zowel bloed als cerebrospinale
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vloeistof (CSV) in zowel patiënten met MCA als de ZvA. Meer specifiek, in vergelijking met

controle subjecten, hadden patiënten met de ZvA lagere concentraties uridine in CSV en

choline in plasma en een hogere concentratie homocysteine in CSV, terwijl patiënten met

MCA lagere concentraties uridine in plasma en CSV en folaat in serum en CSV en een

hogere concentratie homocysteine in CSV hadden. Concentraties van deze nutriënten

verschillenden niet tussen patiënten met MCA en de ZvA. Ziekte-specifieke nutritionele

tekorten zijn dus mogelijk al aanwezig in patiënten met MCA. Dit onderschrijft de

toepassing van nutritionele strategieën in de dieetbehandeling in de zeer vroege stadia

van de ZvA.

Souvenaid (met daarin FC) is getest in verschillende gerandomiseerde gecontroleerde

klinische studies. In de Souvenir II studie kregen patiënten, in het milde stadium van de

ZvA die geen medicatie tegen de ZvA gebruikten, Souvenaid aangeboden gedurende 24

weken. Hoofdstuk 10 rapporteert plasma concentraties van een set van fosfolipiden voor

aanvang van en na 24 weken van suppletie van Souvenaid in de Souvenir II studie. Deze

biomarker set van fosfolipiden, specifiek fosfatidylcholines, was in een vorige studie

aangemerkt als een nauwkeurige voorspeller van preklinische ZvA (Mapstone et al. 2014);

echter tot op heden is de hoge nauwkeurigheid niet gerepliceerd door andere

onderzoeksgroepen (Casanova et al. 2016, Li et al. 2017). De lagere concentraties van deze

plasma biomarker fosfolipiden in de subjecten met preklinische ZvA reflecteert

waarschijnlijk een veranderd fosfolipide metabolisme in het brein en in de periferie.

Interventie met Souvenaid voor 24 weken verhoogde 5 van de 7 gemeten biomarker

fosfatidylcholine species met 1.3 tot 2.3 keer de waarden voorafgaand aan suppletie. De

resultaten geven aan dat een plasma biomarker profiel dat een veranderd fosfolipide

metabolisme reflecteert, verbeterd kan worden door suppletie van nutriënten die nodig

zijn voor fosfolipide synthese. De toename van de concentratie van fosfolipiden is

mogelijk indicatief voor de veranderingen die gelijktijdig worden geïnduceerd in de

hersenen, bijvoorbeeld een grotere aanmaak van synaptische membranen.

Afsluitende opmerkingen

Het onderzoek in dit proefschrift geeft meer inzicht in de ziekte-specifieke nutritionele

behoefte in de ZvA om synapsverlies en membraan-gerelateerde pathologie tegen te

gaan. Hiervoor werden het werkingsmechanisme en effectiviteit van combinaties van

nutriënten op het verhogen van markers van synapsformatie en –functioneren verder
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onderzocht en geëvalueerd. Daarnaast werd de nutritionele status van patiënten met de

ZvA en MCA onderzocht, de effectiviteit van een nutritionele interventie op plasma

fosfolipide concentraties getest in patiënten met de ZvA, en de potentie van nutritionele

aanpak van de ZvA bediscussieerd. Voor vervolgonderzoek op de studies beschreven

proefschrift en naar de bewijsvoering omtrent FC, is het aan te bevelen om onderzoek te

verrichten naar de fundamentele reactiemechanismen betrokken bij fosfolipide synthese

en afbraak en veranderingen hiervan in de ZvA, een beter begrip van het verband tussen

synapsverlies en fosfolipide afbraak gedurende het gehele ziekte spectrum, verduidelijking

van verandering van het fosfolipide metabolisme in de periferie en het brein van

patiënten met de ZvA, verdere replicatie en uitbreiding van preklinische en klinische

effecten van nutritionele combinaties op fosfolipide metabolisme en aanmaak van

synaptische membranen en meer klinisch bewijs over de effecten van nutritionele

interventies op markers van synaptisch functioneren in de ZvA.
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Lijst met afkortingen

Aβ, bèta-amyloïd 

ChAT, choline acetyltransferase

CSV, cerebrospinale vloeistof

DHZ, docosahexaeenzuur

EPZ, eicosapentaeenzuur

FC, Fortasyn Connect

FEMT, fosfatidylethanolamine-N-methyltransferase

MCA, milde cognitieve achteruitgang

NMDA, N-methyl-D-aspartaat

UMF, uridine monofosfaat

ZvA, ziekte van Alzheimer
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