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In dit proefschrift wordt de diagnose van de ziekte van Alzheimer in een 
geheugenkliniek beschreven, waarbij vooral het gebruik van biochemische markers 
in kaart is gebracht (Hoofdstuk 1 en 2). De voornaamste biomarkers zijn Aβ42, 
Tau en Ptau in CSF. Deze zijn afgeleid van de karakteristieke kenmerken, 
de amyloïd plaques en neurofi brillaire inclusies in neuronen, die post-mortem 
in de hersenen van Alzheimer patiënten worden aangetroffen. 
Andere pathologische processen, die samenhangen met de ZvA, zijn ook 
bestudeerd om meer inzicht in de etiologie van de ziekte te krijgen. 
De voornaamste conclusie is dat de neuropathologische kenmerken 
die post-mortem bij Alzheimer patiënten worden aangetroffen goede 
aanknopingspunten zijn voor biochemische markers voor de antemortem 
diagnostiek (Hoofdstuk 11). Concentraties van amyloïd-β(1-42) 
in hersenvocht zijn verlaagd ten opzichte van patiënten met een andere 
neurologische aandoening en gezonden. In combinatie met Tau eiwit en 
Ptau worden goede resultaten verkregen. 
Wanneer de hersenvocht monsters bij -80 ºC worden opgeslagen zijn 
Aβ(1-42) en totaal tau eiwit gedurende een lange periode stabiel. Vries/ 
dooi cycli hebben geen invloed op de tau concentratie, terwijl bij één vries/ 
dooi cyclus Aβ(1-42) niet verandert, in tegenstelling tot de volgende cycli 
(Hoofdstuk 3). 
De door ons gebruikte methode voor Aβ(1-42) is vergeleken met 
de amyloïd β bepaling, die vaak in de Verenigde Staten van Amerika 
wordt toegepast. Concentraties in “split” samples zijn op beide locaties 
gemeten. Over het algemeen komen de resultaten van beide methodes 
goed overeen. De Alzheimer patiënten vergeleken met controles zijn niet 
verschillend en de sensitiviteit en specificiteit zijn 90%. Maar ten opzichte 
van een andere patiënten groep is het onderscheidend vermogen minder 
(Hoofdstuk 4). 
Serum amyloïd P component en complement C1q kunnen afgevoerd 
worden van de lijst van mogelijk bruikbare biomarkers. Andere 
onderzoekers hebben in hersenvocht voor deze parameters wel een 
verschil aangetoond tussen Alzheimer patiënten en controles, maar wij 
konden dit niet reproduceren. Mogelijk komt dit door verschillen in de 
gebruikte controlegroepen, maar ook verschillen in sensitiviteit van de 
antilichamen kunnen een rol spelen (Hoofdstuk 5). 
Voor de concentratie van asymmetrisch dimethylarginine in hersenvocht 
van Alzheimer patiënten, vergeleken met controles, is geen verschil 
aantoonbaar. Een eerder onderzoek door een Japanse groep liet wel 
verschil zien bij Alzheimer patiënten, die cognitief aanzienlijk slechter 
waren, zodat secundaire pathologie ook een rol kan spelen (Hoofdstuk 6). 
Er is geen verschil gevonden in de hersenvochtconcentraties van 
fosfatidylcholine en lyso-fosfatidylcholine tussen Alzheimer patiënten 
en controles. De ratio is echter verlaagd, zodat het metabolisme van 
choline-bevattende fosfolipiden in de hersenen mogelijk anders kan zijn 
(Hoofdstuk 7). Dit verschil is echter te klein, met een te grote overlap 
tussen beide groepen, om de ratio als biomarker te gebruiken. 
In hersenvocht van Alzheimer patiënten kunnen geen veranderingen 



in de concentraties van metabolieten, die betrokken zijn bij de 
transmethyleringscyclus, worden aangetoond. Overexpressie van 
het preseniline 1 gen door hypomethylering van de promotor is dus 
onwaarschijnlijk (Hoofdstuk 8). 
Er is een sterk verband gevonden tussen witte stof afwijkingen en 
lage plasma vitamine B6 concentraties bij patiënten met de ziekte van 
Alzheimer (Hoofdstuk 9 en 10). Er is bovendien een positieve correlatie 
tussen witte stof afwijkingen en plasma homocysteïne aangetoond, 
terwijl deze associatie met plasma vitamine B12 of plasma folaat 
ontbrak (Hoofdstuk 10). Waarschijnlijk is het homocysteïnemetabolisme 
via de transmethyleringscyclus niet veranderd, in tegenstelling tot de 
transsulfureringsroute. Antioxidatieve eigenschappen van vitamine B6 
kunnen deze negatieve correlatie mogelijk verklaren. 
Hoewel met de in dit proefschrift beschreven combinatie van biomarkers 
een goede specificiteit aan een goede sensitiviteit wordt gekoppeld, 
is er toch ruimte voor verbetering, met name op het gebied van de 
differentiaaldiagnose. Technologische veranderingen en voortschrijdende 
kennis over de processen die leiden tot de vorming van de plaques en 
tangles zullen daarin leidinggevend zijn. Nieuwe markers kunnen op 
eiwit en micro-RNA niveau zijn. Omdat ook een verschuiving van het 
relatief moeilijk verkrijgbare hersenvocht naar makkelijker toegankelijke 
lichaamsvloeistoffen, zoals plasma of urine, zich zal aandienen, zullen 
nieuwe markers wellicht niet direct betrokken zijn bij de vorming van de 
neuropathologische verschijnselen, maar eerder een weerspiegeling van 
de perifere reactie van het lichaam op het neurodegeneratieve proces. 
Het biomarkeronderzoek gaat daarmee een fascinerende tijd tegemoet. 


