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De ziekte van Alzheimer (Alzheimer’s disease (AD)) is een progressieve 
neurodegeneratieve aandoening en is de belangrijkste vorm van dementie. 
Klinische kenmerken van AD zijn cognitieve achteruitgang, geheugenverlies, een 
geleidelijk afname van de normale dagelijkse activiteiten, maar ook 
neuropsychiatrische symptomen zoals afasie (taalstoornis), apraxie (het 
onvermogen complexe handelingen uit te voeren), en agnosie (het onvermogen om 
personen, geluiden, voorwerpen, reuk etc. te herkennen). Een definitieve diagnose 
van AD kan nog steeds alleen worden bereikt na histologisch onderzoek van de 
hersenen van de patiënt. Duidelijk zichtbare macroscopische kenmerken van AD 
hersenen zijn atrofie van een aantal hersengebieden ontstaan door degeneratie van 
neuronen (zenuwcellen). Op microscopisch niveau zijn er twee typische 
afwijkingen te vinden die karakteristiek zijn voor de ziekte van Alzheimer: (1) de 
seniele plaques, eiwitophopingen in de hersenen die voornamelijk bestaan uit het 
�-amyloid peptide (A�) en (2) de neurofibrillaire tangles, eiwitophopingen in de 
neuronen bestaande uit het tau eiwit.  
A� wordt door middel van twee enzymen, �-secretase en �-secretase, geknipt uit 
het amyloid precursor protein (APP). Hierbij worden twee vormen van het A� 
peptide geproduceerd, A�1-40 en A�1-42. Het A� peptide heeft als intrinsieke 
eigenschap dat het aan zichzelf bindt en gaat samenklonteren (aggreggeren). De 
langere A�1-42 vorm aggregeert veel sneller dan de A�1-40 vorm. Tijdens dit 
aggregatieproces  worden een aantal specifieke kleinere aggregatie gevormd zoals 
A� oligomeren en protofibrillen. Dit zijn tussenvormen van A� agregaten die nog 
verder kunnen aggregeren tot volwaardige fibrillen (het eindstadium van 
aggregatie) die zich uiteindelijk in de plaques ophopen.  
Volgens de ‘amyloid cascade hypothese’ (een van de voornaamste theorien over de 
oorzaak van de ziekte van Alzheimer) speelt A� een central rol in het ziekteproces 
van AD en het voortschrijdende verlies van neuronen. Om te kunnen onderzoeken 
hoe A� verantwoordelijk is voor neuronale celdood in de hersenen van AD 
patienten is het belangrijk te weten welke cellulaire en moleculaire mechanismen 
aan dit verlies ten grondslag liggen. Hoewel er veel bewijs is voor een centrale rol 
van A� in AD zijn er een aantal zaken aangaande A� toxiciteit nog onbekend. 
Bijvoorbeeld de vraag wat de relatieve bijdrage is van de verschillende aggregatie 
toestanden van A� in het ziekteproces. Ook is de plaats in en rond de cel van 
waaruit A� zijn toxische effecten uitoefent nog volop onderwerp van verder 
onderzoek.  
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Het centrale thema van dit proefschrift is de rol van de aggregatie toestand van A� 
in AD. Volgens de eerste studies moet A� eerst geaggregeerd zijn tot fibrillen 
voordat het neurotoxisch is. Latere onderzoeken lieten echter zien dat verschillende 
pre-fibrillaire aggregatie tussenvormen van A� ook neurotoxisch zijn. Van deze 
verschillende aggregatie toestanden van A� is bekend dat ze op verschillende 
manieren toxisch zijn tegen cellen. Wij hebben een van de moleculaire 
mechanismen die mogelijk ten grondslag ligt aan A� neurotoxiciteit, de 
zogenaamde “unfolded protein response” (UPR), bestudeerd.  
De UPR is bedoeld als een beschermende reactie van cellen die stress ondervinden 
in een van hun organellen, het endoplasmatisch reticulum (ER). ER stress vindt 
plaats wanneer  verkeerd gevouwen eiwitten zich ophopen in de cel. Eiwitten die in 
de cel worden gemaakt worden pas actief als ze een aantal modificaties hebben 
ondergaan en in een zekere gevouwen staat verkeren. Deze modificaties en 
vouwingen vinden onder andere plaats in het ER. Wanneer er iets misgaat in deze 
processen kunnen eiwitten niet of verkeerd gevouwen worden. Dit leidt tot 
ophopingen van deze verkeerd gevouwen eiwitten in het ER en daardoor tot ER 
stress. De UPR zorgt er voor dat de hoeveelheid verkeerd gevouwen eiwitten in het 
ER wordt verlaagd. Als de ER stress te lang aanhoudt, leidt dat tot 
geprogrammeerde celdood (apoptose). ER stress is dus een mogelijk moleculair 
mechanisme dat verantwoordelijk is voor het verlies van neuronen in AD.  
In dit proefschrift hebben we de complexe relatie tussen de aggregatie toestand, de 
subcellulaire localisatie en de toxiciteit en ER stress inductie door A�1-42 
bestudeerd. Omdat de aggregatie van A� een belangrijke voorwaarde is voor de 
toxiciteit van A�, is het remmen of voorkómen van A� aggregatie een mogelijke 
therapie die beschermt tegen A� neurotoxiciteit. Dit hebben we onderzocht door 
gebruik te maken van een gemodificeerde aggregatie remmer. De resultaten in dit 
proefschrift (hieronder samengevat) laten de belangrijke rol van de aggregatie 
toestand van A�1-42 zien in de ziekte van Alzheimer.  
 
A�, neurotoxiciteit en ER stress: de rol van de aggregatie toestand en 
localisatie 
Een eerder onderzoek van ons laboratorium laat zien dat de UPR geactiveerd is in 
neuronen van Alzheimer hersenen. Deze activatie vertoonde een sterke correlatie 
met de zogenaamde Braak score voor amyloid ophopingen (een manier om de 
hoeveelheid A� in Alzheimer hersenen te kwantificeren). Dit suggereert dat 
verhoogde hoeveelheden A� in AD misschien verantwoordelijk zijn voor de 
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activatie van de UPR. Dit onderzoek laat verder zien dat activatie van de UPR 
vroeg in het ziekteproces plaats vindt, en dus misschien wel veroorzaakt door 
oligomere of pre-fibrillaire A� aggregaten. We hebben deze hypothese getoetst in 
hoofdstuk 2 door de rol van de aggregatie toestand van A�1-42 op de UPR te 
onderzoeken. We laten zien dat wanneer oligomeer A�1-42 extracellulair aan cellen 
wordt aangeboden er een milde inductie van de UPR plaats vindt. Fibrillair A�1-42 
heeft geen effect op UPR activatie. Ook een milde inductie kan gevolgen hebben 
voor het functioneren van cellen. We laten namelijk zien dat door ER stress 
geinduceerde toxiciteit (via een andere ER stressor) bijdraagt aan oligomeer-
specifieke A�1-42 toxiciteit en activatie van apoptose. Dit suggereert dat UPR 
activatie een van de moleculaire mechanismen is die verantwoordelijk is voor de 
specifieke toxiciteit van oligomeer A�1-42.  
In hoofstuk 3 hebben we het mechanisme onderzocht waardoor A� ER stress 
induceert. Een mogelijkheid is dat UPR activatie alleen veroorzaakt wordt door 
oligomere vormen van A�1-42 omdat de grotere A�1-42 fibrillen niet kunnen worden 
opgenomen door cellen. De experimenten in hoofdstuk 3 bevestigen deze 
hypothese. Wanneer fluorescente oligomeren en fibrillen aan cellen worden 
aangeboden , vinden we een duidelijke opname van oligomeren door de cellen 
terwijl de fibrillen buiten blijven. Daarbij laten we ook zien dat wanneer de 
opname van A�1-42 oligomeren geremd wordt, ook de toxiciteit veroorzaakt door 
oligomeer A�1-42 geremd wordt. Dit is een indicatie dat de selectieve opname van 
oligomeren een mogelijke verklaring is voor oligomeer specifieke A�1-42 toxiciteit. 
Dit resultaat laat de directe relatie zien tussen de aggregatie toestand, de 
subcellulaire localisatie en de toxiciteit van A�1-42.  
Door gebruik te maken van dit fluorescente A�1-42 -eiwit is het ook mogelijk om 
het verdere transport van oligomeer A�1-42 in de cel te volgen (hoofdstuk 3). De 
selectieve opname van A�1-42 oligomeren door cellen is een mogelijke verklaring 
voor de oligomeer-specifieke ER stress inductie. Daarom hebben we bestudeerd of 
A�1-42 ook een fysieke interactie met het ER aangaat en op die manier misschien 
ER stress veroorzaakt. We hebben de aanwezigheid van fluorescent A�1-42 niet aan 
kunnen tonen in het ER. Onze resultaten laten zien dat A�1-42 deels opgenomen 
wordt door cellen via een specifiek proces (endocytose) en vervolgens ophoopt  in 
de lysosomen (een organel waar normaal gesproken eiwitten worden afgebroken). 
Dit suggereert dat ER stress inductie door A�1-42 niet een direct effect is maar een 
secundair toxisch effect, misschien veroorzaakt door A�1-42 ophoping in 
lysosomen. 
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De aanwezigheid van A�1-42 oligomeren in de cel is een mogelijke verklaring voor 
ER stress inductie door oligomeren. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of 
intracellulair geproduceerd A� ook ER stress induceert, door gebruik te maken van 
cellen die verhoogde niveaus van een normale vorm (wildtype) van APP (wtAPP) 
en een mutante vorm van APP (mutAPP) maken. Deze beide cellijnen produceren 
meer A� binnen in de cel dan cellen met normale niveaus van APP. De mutAPP 
cellen produceren ook meer A�1-42 dan de wtAPP cellen. We vinden een verhoogde 
UPR inductie in beide APP cellijnen in vergelijking met de normale cellen na 
toediening van een ER stressor; we vinden zelfs een hogere UPR inductie in 
mutAPP cellen in vergelijking met wtAPP cellen. Met toenemende A�1-42 niveaus 
vinden we dus verhoogde UPR activatie. Daarbij laten we ook zien dat mutAPP 
cellen gevoeliger zijn voor deze ER stressor in vergelijking met de andere 
cellijnen. Dit wordt voorkomen wanneer de A�1-42 productie wordt geremd in de 
mutAPP cellen door een �-secretase-remmer. Omdat het enige verschil tussen de 
mutAPP en wtAPP cellijnen de hoeveelheid A�1-42 productie is, kunnen de 
verschillen die gevonden zijn voor UPR activatie en ER stress geinduceerde 
toxiciteit voornamelijk worden toegeschreven aan A�1-42.  
Samenvattend laten onze resultaten zien dat extracellulair oligomeer A� ER stress 
induceert, mogelijk door de specifieke opname in de cel. Dit, in combinatie met 
onze vinding dat intracellulair geproduceerd A� ook een interactie aangaat met de 
UPR, suggereert dat A� intracellulair aanwezig moet zijn om via ER stress 
toxiciteit te veroorzaken, hoewel niet uitgesloten kan worden dat dit twee 
onafhankelijke mechanismen zijn. Deze data laten zien dat A� naar alle 
waarschijnlijkheid verantwoordelijk is voor de verhoogde UPR activatie die we 
eerder al hadden gevonden in Alzheimer hersenen. ER stress is dus mogelijk een 
belangrijk mechanisme voor A� neurotoxiciteit in AD. Meer onderzoek naar de rol 
van ER stress in de pathologie van AD zal leiden tot een mogelijk betere therapie 
voor de ziekte van Alzheimer. 
De aggregatie toestand van A� die verantwoordelijk is voor de toxiciteit en 
uiteindelijke neurodegeneratie in AD is nog onbekend, maar eerdere studies laten 
wel zien dat A� geaggregeerd moet zijn om toxisch te zijn. Dit suggereert dat het 
remmen van aggregatie, A� neurotoxiciteit zou kunnen remmen. Dit was het doel 
van het onderzoek in hoofdstuk 5. Eerdere studies hebben al duidelijk gemaakt dat 
een vrij precies gedefinieerd klein stukje uit A� (het KLVFF-peptide) van cruciaal 
belang is voor de aggregatie van A�. Dit KLVFF-peptide is ook uitstekend 
geschikt gebleken om te interfereren in het aggregatie proces van A�. In hoofdstuk 
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5 hebben we onderzocht of een variant op dit KLVFF-peptide een nog sterkere 
remmer is van A� aggregatie. Voor deze variant hebben we aan een chemisch 
structuur (een zogenaamde eerste generatie dendrimeer) 4 KLVFF-peptiden 
gekoppeld. We laten zien dat deze dendritische KLVFF-variant potenter is dan 
monomeer KLVFF zowel in het remmen van verdere aggregatie, als ook in het 
afbreken van bestaande aggregaten. Met het gebruik van dendrimeren  hebben we 
een nieuwe aanpak kunnen toevoegen aan de bestaande methoden om in te grijpen 
in het aggregatie proces van A�. 
 
 
 
 


