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Nederlandse samenvatting 

Synaptische degeneratie is een veelvoorkomende (vroege) pathologie bij verschillende 

neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer (AD), de ziekte van Parkinson 

(PD) en multiple sclerose (MS). Synaptische biomarkers in het hersenvocht kunnen mogelijk de 

verstoorde synaptische werking in de hersenen nauwkeurig weerspiegelen, en daarmee bijdragen aan 

het verbeteren van de diagnostische nauwkeurigheid, het volgen van ziekteprogressie en het 

monitoren van behandelingseffecten van ziekte-modificerende therapieën. Het hoofddoel van dit 

proefschrift was om biomarkers te identificeren die synaptische degeneratie kunnen weerspiegelen 

bij neurodegeneratieve en neuro-inflammatoire ziekten. We onderzochten de waarde van twee 

bekende leden van de eiwit-familie ‘contactine’, namelijk contactine-1 en contactine-2, als 

synaptische (of axonale) biomarkers voor AD, PD en MS alsook hun mogelijke pathologische 

relaties met deze ziekten. 

In dit proefschrift hebben wij testen ontwikkeld en geoptimaliseerd om de concentraties van 

contactine-2 in hersenvocht en contactine-1 in hersenvocht en serum in verschillende 

patiëntencohorten te meten. Daarnaast hebben wij middels immunokleuringen de patronen van deze 

eiwitten in het hersenweefsel van overleden mensen gekarakteriseerd. Experimenteel bewijs uit onze 

studies toont aan dat contactine-1 en -2 meestal lager zijn in het hersenvocht van patiënten met AD, 

PD en MS (RRMS en SPMS), in vergelijking met hun relevante controles. Hersenvocht contactine-1 

en -2 concentraties zijn gecorreleerd met concentraties van sommige CSF amyloïde beta soorten, 

beta secretase 1, neurogranine, totaal tau, gefosforyleerd tau, neurofilament (lichte en zware ketens) 

en alfa-synucleïne in verschillende diagnostische groepen. Bovendien was het patroon van 

contactine-immunoreactiviteit in hersenweefsel van overleden AD- en PD-patiënten verschillend. In 

AD-hersenen was de kleuring van contactinen verminderd in gebieden waar amyloïde plaques 

aanwezig waren, terwijl in PD-hersenen contacinen werden gevonden in Lewy-lichamen en Lewy-

neurieten. Deze intrigerende resultaten geven aan dat hoewel de hersenvocht concentraties van 

contactinen over het algemeen verlaagd zijn in AD, PD en MS, de contactinen wel verschillende 

pathologische relaties hebben met voor aggregatie-gevoelige eiwitten zoals amyloïde beta, tau en 

alfa-synucleïne. Gebleken is dat synaptische degeneratie ook betrokken is bij MS-pathogenese. Naast 

de afname van het contactin-1 en -2 in het hersenvocht in RRMS en SPMS, waren deze concentraties 

gecorreleerd met hersenvolumes van MS-patiënten. Samenvattend geven onze bevindingen aan dat er 

overlappende pathologische kenmerken kunnen zijn in AD, PD en MS en dat contactin-1 en -2 



mogelijk algemene markers zijn voor synaptische en axonale degeneratie bij dergelijke 

aandoeningen. 


