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Samenvatting
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en is sterk
aan het stijgen in prevalentie. Ondanks zeer veel research is de ziekte nog steeds
nauwelijks af te remmen, laat staan te genezen. Echter, de laatste jaren worden
langzaamaan de cellulaire mechanismen achter de ziekte blootgelegd en daarmee
neemt de hoop op effectieve behandelwijzen toe. Zo is er hoop dat kennis over de
vorming van amyloid β en de causatie van de ziekte, leidt tot medicijnen die dit
proces kunnen tegengaan.
Amyloid β wordt gevormd uit APP (Amyloid Precursor Protein). Dit eiwit wordt
normaliter grotendeels geknipt tot sAPPα, een enzym met neuroprotectieve
eigenschappen. In de ziekte van Alzheimer wordt er echter minder sAPPα en meer
amyloid β gevormd uit APP, een eiwit dat in grote hoeveelheden juist neurotoxische
eigenschappen heeft. De secretases die verantwoordelijk zijn voor de differentiele
splicing van APP beginnen bekend te worden. De gedachte is nu dat bepaalde
stoffen kunnen worden ingezet om de activiteit van deze secretases te moduleren.
Op deze manier zou de splicing van APP in de gewenste richting kunnen worden
gestuurd en zo kunnen de pathologische processen in Alzheimer worden
tegengegaan.
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Inleiding

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.1 Het treft op
dit moment twee procent van de bevolking in de westerse wereld.2,3 Dit percentage
zal naar verwachting tegen 2050 verdrievoudigd zijn.2 Naast het verschrikkelijke leed
die het de patienten en hun familieleden toebrengt, zijn de kosten voor de
maatschappij enorm. Wereldwijd zijn de kosten in 2003 geschat op $248 miljard.10
Deze feiten hebben geleid tot een enorme hoeveelheid research naar de
onderliggende oorzaak van de ziekte van Alzheimer en naar mogelijke therapieën
om de ziekte te bestrijden. Echter, ondanks al deze inspanning, zijn er tot op de dag
van vandaag nog steeds geen behandelingen die de ziekte lijken te kunnen
bestrijden.
Desondanks is er het laatste decennium steeds meer hoop dat we op het punt van
een doorbraak staan. De cellulaire mechanismen die verstoord zijn in Alzheimer’s
Disease (AD) worden steeds beter begrepen. Zo wordt bijvoorbeeld steeds
duidelijker hoe de vorming van de de amyloid plaques in de hersenen van patienten
met AD tot stand komt. Een belangrijke rol is weggelegd voor Amyloid Precursor
Protein (APP) (zie blz 8). Dit eiwit kan worden gesplitst door secretases tot amyloid
β. Oligomeren gevormd uit Aβ42 zijn toxisch voor de cel en lijken de oorzaak te zijn
van de massale celdood die plaatsvindt in AD.
In deze scriptie zal ik een overzicht geven van de stand van zaken betreffende de
kennis van de oorzaken van de ziekte van Alzheimer. Gezien de enorme grootte van
het veld zal ik me hierbij grotendeels beperken tot de invloeden van de secretases
die APP splitsen en wat voor een rol ze zouden kunnen spelen in behandeling van
de ziekte; Downregulatie van β- en γ-secretase zou kunnen leiden tot minder Aβ en
daardoor minder toxiciteit (zie blz 10). Daarnaast kan upregulatie van α-secretase
(zie blz. 15) leiden tot minder Aβ en meer sAPPα (een eiwit dat grotendeels positieve
invloeden lijkt te hebben, zie blz 16).5
Met de vergrote kennis komen steeds meer mogelijkheden voor (drug)therapiën in
zicht. Hopelijk zien we in de nabije toekomst de eerste behandelingen verschijnen
die de ziekte echt kunnen bestrijden in plaats van alleen de symptomen te verlichten.
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De ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer (vernoemd naar de dokter die in 1905
voor het eerst de ziekte beschreef)23 heeft progressieve
degeneratie van de hersenen tot gevolg (zie fig.1). Mensen met
AD vertonen vaak eerst milde geheugenproblemen die meestal
worden afgeschoven als veroorzaakt door ouder worden.
Wanneer de degeneratie toeneemt, vertoont de patient tekenen
van zwaardere geheugenproblemen, taalproblemen, problemen
Fig. 1 Atrofie van
met het gebruik van voorwerpen, zintuiglijke stoornissen en
de hersenen in
symptomen van het disexecutieve syndroom, oftewel
Alzheimers
verminderde werking van de frontale cortex wat leidt tot onder
patienten (links)
andere problemen met het werkgeheugen en verminderd begrip vs. gezonde
van sociale interacties. 9,36 In dit stadium wordt de diagnose
hersenen (rechts)
meestal gesteld. In de laatste stadia van de ziekte vertoont de
patient verregaande dementie. Verder zijn er een groot aantal symptomen die sterk
aanwezig zijn in sommige patienten en niet of nauwelijks in andere, zoals agressie
en paranoia. Uiteindelijk sterft de patient, tussen de vier en twaalf jaar na aanvang
van de ziekte, aan verlies van lichaamsfuncties.36
Genetica
Vijf tot tien procent van de mensen ouder dan 65 vertoont de eerste tekenen van
AD.36 De ziekte verdubbelt ongeveer in incidentie elke tien jaar daarna. Deze vorm
van Alzheimer’s lijkt iedereen te kunnen treffen en wordt ook wel Late-Onset
Alzheimer’s genoemd. Er is echter ook een zeldzamere vorm van de ziekte van
Alzheimer, genaamd Early-Onset Familial AD, of FAD. Deze vorm van de ziekte van
Alzheimer lijkt een sterkere genetische component te bevatten en is daardoor goed
te gebruiken voor onderzoek naar genen die Alzheimer’s veroorzaken.2 Door dit
onderzoek zijn er tegenwoordig genen bekend die belangrijk zijn bij het veroorzaken
van deze vorm van de ziekte. Daarnaast zijn er ook tal van genen ontdekt die de
ziekte mogelijk niet direct veroorzaken, maar wel de de kans verhogen. Zo is
bijvoorbeeld bekend dat bepaalde allelen van het gen voor ApoE ( belangrijk in
vetmetabolisme) mensen vatbaar voor de ziekte maken.32 Ook zijn er veel genen
voor eiwitten gevonden die een rol spelen bij APP-verwerking. De normaal
fysiologische rol van deze eiwitten geven een indicatie hoe AD veroorzaakt wordt en
eventueel bestreden kan worden.
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Fig. 2. Omgevings- en
genetische factoren komen
samen om de ziekte van
Alzheimer te vormen.

Omgevingsfactoren
De gemiddelde
leeftijdsverwachting is sterk
gestegen in de laatste eeuw.
Dit, gekoppeld met het feit dat
de incidentie van Alzheimers
toeneemt met het ouder
worden, is één van de
redenen dat de prevalentie van de ziekte enorm toeneemt.2 Daarnaast hebben een
aantal epidemiologische studies aangetoond dat omgevingsfactoren zoals een
calorie- en vetrijk dieet en een sedentaire levensstijl een verband met AD vertonen.33
Aangezien ook deze factoren toenemen in de moderne maatschappij, dragen ze bij
aan de toename in prevalentie van de ziekte. Waarbij deze factoren het risico op
Alzheimers lijken te vergroten, lijken voedselrestrictie, lichamelijke beweging en
cognitieve stimulatie celdood en daarmee Alzheimers af te remmen.34,35 Dit zou een
belangrijke aanwijzing kunnen zijn naar de onderliggende mechanismen en het zou
ook de basis kunnen vormen voor behandelingen en/of preventiecampagnes.
Hypotheses
Ondanks dat het een veelvoorkomende ziekte is met verschrikkelijke gevolgen, is er
nog relatief weinig bekend over de onderliggende oorzaak van AD. Wel zijn er in de
loop der jaren een aantal hypotheses ontwikkeld naar aanleiding van aanwijzingen
uit onderzoek naar de pathofysiologische processen die zich afspelen tijdens de
ontwikkeling van Alzheimer’s:
De Cholinerge Hypothese: Volgens deze hypothese wordt de ziekte van Alzheimer
veroorzaakt door verminderde aanmaak van acetylcholine. Deze hypothese heeft
geleid tot het toedienen van cholinergica aan patienten. Echter deze medicijnen
hebben alleen maar kleine effecten in de prodromale fase (het eerste stadium van de
ziekte, waar nog geen ernstige symptomen aanwezig zijn) van de ziekte vertoond. Ze
lijken niet de aanvang van AD te vertragen, laat staan te voorkomen.10 Mogelijk
ondergaan cholinerge neuronen meer neuritic sprouting en synaptic remodelling. Ze
zouden daardoor gevoeliger zijn voor amyloid β dan andere neuronen en eerder
afsterven.3 Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het een gevolg is van de
ziekte en niet de oorzaak.Ook interessant is het feit dat acetylcholine een stimulator
6

is van de sAPPα pathway.26 Verlies van cholinerge neuronen zou hierdoor wel
kunnen zorgen voor minder aanmaak van neuroprotectieve eiwitten en zo het
pathologische proces versterken.
De Tau Hypothese: De neurofibrillaire tangles, die worden aangetroffen in neuronen
van patienten met Alzheimer’s, bestaan uit hypergefosforileerde Tauproteinen. De
tangles interfereren met celfuncties, wat uiteindelijk tot celdood leid (zie fig. 3).
De Tau-hypothese is interessant omdat de achteruitgang in cognitieve functie in
patienten beter overeenkomt met de
hoeveelheid tangles dan met de beruchte
amyloid plaques.13 Echter, dit hoeft nog niet
te betekenen dat het ook de oorzaak van
de ziekte is. Wat tegenwoordig wordt
gedacht is dat de microtubuli van de cel uit
elkaar vallen wanneer neuronen worden
aangetast door amyloid. Hierdoor ontstaan
dan de Tau tangles.13
Fig. 3 Het ontstaan van neurofibrillaire tangles.
De Amyloid Hypothese: In 1991 kwam uit genetisch
onderzoek naar voren dat missense mutaties in het
APP-gen kunnen leiden tot Early-Onset Alzheimer’s.4
Dit, gekoppeld met de observatie dat amyloid β
gevormd uit APP, uiteindelijk zorgt voor
neurotoxiciteit, leidde tot de amyloid hypothese
(zie fig.4). Deze hypothese postuleert dat amyloid β
afzettingen de oorzaak zijn voor de hersendegeneratie en op dit moment is dit ook de
sterkste hypothese. Veel onderzoeken geven
bewijs voor deze stelling. Er is bijvoorbeeld
aangetoond dat verhoogde amyloid aanmaak
voorafgaat aan de symptomen van AD.12 Ook uit
andere genetische studies komen sterke
aanwijzingen voor de prominente rol van amyloid
in de causatie van de ziekte van Alzheimer naar
voren: bijna elk gen dat is aangetoond een risicofactor
voor Alzheimers te vormen heeft (indirect) iets
te maken met amyloid, zoals de reeds
genoemde mutaties in het gen voor APP
Fig.4 De Amyloid Cascade Hypothese.
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Amyloid Precursor Protein

Identiteit
Amyloid Precursor Protein (APP) is een type 1 transmembraan proteine,11,37 waarvan
het 170kb grote gen zich bevindt op chromosoom 21.37 Er bestaan verschillende
isovormen van het eiwit, gevormd door differentiele splicing; APP met een lengte van
696 residuen is de vorm die het meest in neuronen tot expressie wordt gebracht.2 De
NH2 terminus steekt buiten het membraan uit en de COOH terminus bevindt zich in
het membraan. Het eiwit bevindt zich grotendeels aan het celoppervlak, maar is ook
aanwezig in de Golgi en het endoplasmatisch reticulum.25
Effecten
APP is bekend geworden door de rol die het lijkt te spelen in de ziekte van
Alzheimer, maar de normale functie van het eiwit was lange tijd onduidelijk. De
laatste jaren komen er echter sterke aanwijzingen naar voren uit onderzoek. Daaruit
blijkt dat APP een rol speelt in de uitgroei van neurieten en synaptogenese. Dit past
goed bij de bevindingen dat APP expressie het hoogst is tijdens de embryonale
periode wanneer deze processen zeer actief zijn.38 Daarnaast vertonen knock-out
muizen afwijkingen in hun synaptisch functioneren.12 Verder is aangetoond dat
celculturen gestimuleerd met APP versterkte neurietgroei hebben.39 Deze rol in de
groei van synapsen vormt een goede verklaring voor de observatie dat cognitieve
stimulatie een beschermende factor tegen Alzheimer’s lijkt te vormen: stimulatie zou
leiden tot activatie van de neurotrofe pathway van APP (α-secretase) en de activiteit
van de neurodegeneratieve pathway (β-secretase) verminderen.25
Genetische studies hebben aangetoond dat mutaties in de buurt van het APPgen
één van de sterkste risicofactoren is voor de ontwikkeling van AD. Daarnaast
vertonen mensen met het syndroom van Down, die een extra versie van het gen
hebben, steevast op middelbare leeftijd hersenafwijkingen die sterk lijken op de
ziekte van Alzheimer.1 Deze bevindingen kunnen verklaard worden door de amyloid
hypothese voor de ontwikkeling van Alzheimer: Normaliter zal APP grotendeels
proteolytisch geknipt worden door α-secretase. Dit leidt tot vorming van
s(oluble)APPα.3 Een klein gedeelte van APP wordt geknipt door β-secretase in plaats
van α-secretase, gevolgd door γ-secretase (zie fig. 5). Dit zorgt voor de vorming van
Aβ40 en soms Aβ42 of Aβ43.
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Fig 5. De differentiële cleavage van APP.
Echter, in Alzheimer’s verschuiven de verhoudingen tussen de cleavageproducten
van APP. Dit kan komen door verschillende factoren. Zo hebben genetische studies
aangetoond dat mutaties in het APP-gen in de buurt van de cleavage
sites van de secretases de hoeveelheden geproduceerde amyloid β kan vergroten.
Hierbij leiden sommige mutaties tot een verhoging van Aβ in het algemeen en
sommige tot relatief meer Aβ42.15 Daarnaast zorgt dit ervoor dat er minder sAPPα
wordt gevormd, waardoor er minder synaptische plasticiteit is (zie blz. 14). Ook
kunnen bepaalde omgevingsfactoren zorgen voor veranderingen in de verhouding
van cleavageproducten. Voedingsstoffen zoals bepaalde lipiden lijken de
amyloidogene pathway te kunnen stimuleren.40
Doordat de expressie van APP wordt verhoogd na schade, waarschijnlijk om zijn
beschermende eigenschappen, heeft een pathologische verschuiving in de
verhouding van de cleavageproducten catastrofale gevolgen. Schade, zoals door
hoofdtrauma, zou zo kunnen leiden tot ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer:
APP wordt tot expressie gebracht als reactie, maar door de verschuiving wordt er
meer Aβ gevormd, wat juist leidt tot meer schade.3 Zo wordt er dus makkelijk een
sneeuwbaleffect in gang gezet.
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De amyloidogene pathway
De amyloidogene pathway wordt in de ziekte van Alzheimer te veel geactiveerd. Dit
kan komen door genmutaties of omgevingsfactoren die zorgen voor pathologische
hoeveelheden APP. Echter, de oorzaak ligt vaker bij overactief β- of γ-secretase door
genmutaties of andere factoren die deze pathways
stimuleren. Ongeacht de oorzaak, leidt dit tot zulke
grote hoeveelheden amyloid β en dan vooral Aβ42
dat het niet meer kan worden afgevoerd en
aggregeert, met als gevolg neurotoxiciteit.
Hieronder worden de componenten in dit
ziekteproces in detail beschreven.

β-secretase
Identiteit
Recentelijk is bekend geworden welk eiwit β- secretase nu eigenlijk is. Na jaren van
onderzoek publiceerden vijf laboratoria vrijwel gelijktijdig dat het gaat om een eiwit
genaamd Asp2, nu ook bekend als BACE1 (Beta site APP cleaving Enzyme), ook
wel memapsin 2 genoemd.15 Het feit dat vijf verschillende onderzoeksgroepen
hetzelfde enzym aanwezen geeft al veel vertrouwen dat het echt om β-secretase
gaat. Verder bewijs is geleverd door een experiment waar Asp2 tot overexpressie
werd gebracht. Dit zorgde voor upregulatie van sAPPβ en downregulatie van
sAPPα.28 Asp2 is een enzym dat homologie vertoont met pepsine eiwitten uit de
aspartyl protease familie. Echter, een belangrijk verschil is dat het
membraangebonden is.15 Het eiwit bevindt zich grotendeels in het Golgi-apparaat en
endoplasmatisch reticulum. Het gen ervoor bevindt zich op chromosoom 11.4 Het
wordt het meest tot expressie gebracht in neuronen in de hippocampus en cortex.
Naast BACE1 is er recentelijk ook veel interesse voor BACE2 (of memapsin 1). Het
is een enzym dat 50% homologie vertoont met Asp2 en waarschijnlijk een
soortgelijke functie heeft. Het bevindt zich, net als APP, op chromosoom 21,
waardoor het verhoogd is in mensen met het syndroom van Down en zo de AD
pathologie in dit syndroom mogelijk versterkt. Echter, het wordt minder tot expressie
gebracht in de hersenen dan BACE1 en zou daardoor minder van belang zijn.42
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Effecten
BACE1 knipt APP met behulp van een furin-achtige protease aan de C-terminus van
APP .4 Dit leidt tot de vorming van β-APPs en een membraangebonden fragment dat
uit 99 residuen bestaat. Actie van β- secretase, (gevolgd door γ-secretase) leidt zo
tot de vorming van amyloid β. Dit is een normaal fysiologisch proces. Echter, in de
ziekte van Alzheimer is dit proces overactief, wat leidt tot abnormale hoeveelheden
van de neurotoxische stof.
Omdat het nu bekend is dat β- secretase een aspartyl protease is, kunnen er
specifieke inhibitors worden ontwikkeld. Dit is zeer interessant, aangezien BACE1 de
meest geschikte kandidaat onder de secretases lijkt om de activiteit te moduleren:
Het is vrij direct verantwoordelijk voor de productie van Aβ en is een ‘rate-limiting’
stap in het proces. Daarnaast zou modulatie ook minder bijwerkingen moeten
veroorzaken vergeleken met α- of γ-secretase, aangezien die ook rollen hebben in
andere pathways. Ook is er al veel bekend over de structuur van aspartyl proteases
en bestaat er al enige kennis over hoe inhibitie moet worden aangepakt, aangezien
deze enzymen ook een belangrijke rol spelen bij andere ziekten zoals HIV.4,15
Last but not least, BACE1 deletie in muizen is al gebleken niet lethaal te zijn, een
duidelijke aanwijzing dat inhibitie minder ernstige gevolgen heeft dan het bij de
andere secretases zou hebben.43

γ-secretase
Identiteit
De precieze samenstelling van γ-secretase is niet duidelijk. Er zijn echter wel een
aantal duidelijke aanwijzingen. Zo heeft het eigenschappen die doen vermoeden dat
het een aspartyl protease is. Daarnaast vertonen celculturen van presenilin knockout
muizen geen γ-secretase activiteit.4,19 De presinilins zijn dus belangrijk voor de
werking van γ-secretase. De genen voor presinilin 1 en 2 bevinden zich op
chromosoom 14 en 1.
Dit komt overeen met de observatie dat veel van de mutaties die gevonden worden in
mensen met Alzheimer’s zich bevinden op die chromosomen.1 De mutaties zorgen
voor verhoogde productie van neurotoxisch amyloid β, zeer waarschijnlijk door
verhoging van de activiteit van γ-secretase. Het lijkt er dus sterk op dat de presinilins
de actieve componenten van γ-secretase zijn.4 Echter, het is duidelijk dat ze maar
een onderdeel zijn van een groter eiwitcomplex. Zo is de laatste jaren gepostuleerd
dat de proteinen Nicastrin, Aph-1, PEN-2 en TMP21 onderdelen zijn van γ-secretase
(zie fig. 6).29 Aangezien elk individueel component een mogelijke punt kan vormen
voor farmaceutica om op aan te grijpen is verdere identificatie van dit complex
belangrijk.
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Fig. 6
hypothetische
samenstelling van
het eiwitcomplex
γ-secretase.

Effecten
γ-secretase zorgt voor de splicing van de producten van α- en β-secretase. Het doet
dit op een ongebruikelijke wijze: door proteolyse in het midden van het
transmembraan domein, ook wel RIP genoemd (regulated intramembranal
proteolysis). Hoe het dit precies voor elkaar krijgt is nog grotendeels onbekend.42
Proteolyse zal in het geval van de α-secretase pathway zorgen voor vorming van het
eiwit p3 en sAPPα.In het geval van de β-secretase pathway, leidt splicing tot de
vorming van amyloid β. De splicing is heterogeen en kan zo leiden tot de
gebruikelijke Aβ40, of Aβ42, de vorm die het meest voorkomt in amyloid plaques en
neurotoxischer is doordat het sneller aggregeert.4 Als ‘rest’ blijft er het c-terminale
AICD (amyloid intracellular domain) fragment over, met mogelijke signaalfuncties die
pathways kan activeren betrokken by proliferatie of apoptose.42
Naast deze duidelijke en directe rol van γ-secretase in AD, lijkt er nog een indirecte
rol weggelegd voor dit enzym: NOTCH, een eiwit dat veel overeenkomsten met APP
vertoont, is ook afhankelijk van cleavage door γ-secretase (en TACE, een mogelijke
α-secretase, zie blz 15.). NOTCH heeft net zoals APP een rol in de ontwikkeling en
onderhoud van neuronen. Als γ-secretase een mutatie heeft die de activiteit
verhoogd zullen dus ook NOTCH en zijn pathways worden beinvloedt. Dit zou dan
meewerken in het veroorzaken van de neurodegeneratieve processen in de ziekte
van Alzheimer.26 Ook is het belangrijk om dit in gedachten te houden wanneer
modulatoren van y-secretase activiteit worden ingezet als behandeling van de ziekte.
Deze zouden dus meer dan alleen effecten op APP-splicing bewerkstelligen. Zo
hebben Figueroa en collega’s aangetoond dat inhibitie van γ-secretase leidt tot
veranderingen in NOTCH niveaus en neurietgroei in de tegenovergestelde richting
van wat wordt gezien in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer. Ze
trokken hieruit de conclusie dat γ-secretase inhibitors positieve effecten kunnen
bewerkstelligen op meer manieren dan alleen het verminderen van amyloid β.26
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Amyloid β
Identiteit
Amyloid β is een polypeptide dat 4 kDa groot is.1 Het wordt gevormd wanneer APP696 wordt geknipt aan de COOH-terminus, tussen aminozuren 596 en 597. Dit zorgt
voor een membraangebonden fragment dat vervolgens in subcellulaire
compartementen wordt geknipt tot Aβ.25
Effecten
De normale fysiologische rol van Aβ is niet helemaal duidelijk. Het is wel bekend dat
het correleert met de neurologische status: wanneer hersentraumapatienten genezen
neemt de extracellulaire Aβ concentratie toe.18,31 Verder is er de laatste jaren
onderzoek gedaan naar de werking van Aβ in nanomolair concentraties, zoals in
normaal fysiologische omstandigheden zou worden aangetroffen. Hieruit kwam naar
voren dat Aβ dan juist celsurvival kan promoten, mogelijk door een blokkade van
kaliumkanalen. Ook werd aangetoond dat het in nanomolaire concentraties
acetylcholine productie in cholinerge neuronen onderdrukt en zo een rol heeft in de
regulatie van de activiteit van deze neuronen.25 Is het mogelijk dat, waar APP een
rol lijkt te hebben in de groei van synapsen via activatie van α-secretase, de andere
pathway (via β-secretase) wordt geactiveerd om synapsgrootte te verminderen,
zodat een evenwicht tussen de twee pathways de synapsgrootte op het correcte
niveau houdt?
Aβ is uiteraard bekender om zijn pathofysiologische rol: Wanneer grote
hoeveelheden Aβ worden gevormd, kan het oligomeren gaan vormen en uiteindelijk
ook gaan aggregreren tot de welbekende amyloide plaques (zie fig. 7 en 8). De
laatste jaren is duidelijk geworden dat vooral de oligomeren neuronen gevoeliger
maken voor excitotoxiciteit.30

Fig. 7 en 8 aggregratie van Aβ, leidende tot de beruchte amyloid plaques.
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Dit zorgt uiteindelijk voor de celdood die wordt aangetroffen in Alzheimers. Het feit
dat oligomeren de boosdoeners zijn verklaard ook waarom vergrote productie van
Aβ42 ernstiger is dan Aβ40. Deze versie aggregeert sneller, vormt zo sneller
oligomeren en is daardoor dus toxischer. Overigens is gebleken dat de verschillende
vormen van amyloid β worden aangemaakt in aparte intracellulaire
compartimenten.27
Hoe zorgt Aβ nu voor deze gevoeligheid van neuronen? Er zijn hypotheses dat het
een aminozurensequentie heeft die kan binden met een aantal receptoren (SEC,
RAGE) en door middel van deze receptoren pathways kan activeren die voor dit
effect zorgen.3 Aangetoond is dat het zorgt voor verminderde werking van Na+/K+ en
Ca2+ ATPases. Hierdoor zal de calciumhomeostase van de cel verstoord worden, wat
leidt tot excitotoxiciteit.25,41 Verder zijn er aanwijzingen dat de Aβ aggregraties lipide
peroxidatie veroorzaken in de cel. Hierdoor is er meer oxidatieve stress.22 Dit zorgt
dan voor apoptose, wat leidt tot activatie van het immuunsysteem. Daarnaast lijkt
amyloid β ook een directer effect te hebben op het immuunsysteem door de werking
van microglia te beinvloeden.25 Deze acties zorgen er gezamenlijk voor dat het
immuunsysteem cytokines vrijgeeft. Het kan zo apoptose induceren in aangetaste
cellen, wat op zijn beurt weer leidt tot meer activatie van het immuunsysteem. Op
deze manier wordt er een vicieuze cirkel gevormd die hersendegeneratie tot gevolg
heeft. (zie fig.9)

Fig 9. Vorming van de vicieuze cirkel van immuunsysteemactivatie leidend tot
hersendegeneratie in de ziekte van Alzheimer.24
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De non-amyloidogene pathway
De non-amyloidogene pathway is uiteraard de tegenhanger van de amyloidogene
pathway. In plaats van β-secretase, wordt APP gecleaved door α-secretase. Dit leidt
tot activatie van een pathway met
neuroprotectieve eigenschappen. De hoop is
dat er in de nabije toekomst medicijnen
kunnen worden ontwikkeld die ervoor zorgen
dat deze pathway kan worden gestimuleerd
ten koste van de amyloidogene pathway en
de daarbij komende effecten zo kunnen
worden geactiveerd, met uiteraard als
einddoel herstel van de schadelijke gevolgen
van Aβ. Hieronder worden de
hoofdrolspelers van deze pathway (αsecretase en sAPPα) in meer detail bekeken.

α-secretase
Identiteit
α-secretase (zo genoemd omdat het de eerst ontdekte van de secretases was) zorgt
ervoor dat APP word geknipt in sAPPα, een eiwit dat vooral positieve invloeden lijkt
te hebben op synaptische plasticiteit. Aangezien dit enzym uiteindelijk zorgt voor
neuroprotectie, is het belangrijk om te weten hoe het zou kunnen worden
geupreguleerd. Dit zou dan kunnen worden toegepast in behandelingen. Echter, de
identiteit van α-secretase is nog niet zeker. Het heeft de eigenschappen van een zink
metalloproteinase.5 Er zijn veel kandidaten, vooral enzymen behorende tot de ADAM
familie voldoen aan de criteria. ADAM10 (ook wel Kuzbanian genoemd) is op dit
moment de meest waarschijnlijke kandidaat. Zo leidt overexpressie van dit enzym in
embryonale niercellen tot upregulatie van α-secretase activiteit.14 Daarnaast wordt
ook vaak TACE (ook wel bekend als ADAM17) genoemd als mogelijke α-secretase.
Het knipt bijvoorbeeld eiwitten als ze een cleavage site hebben die gelijk is aan die
van α-secretase in APP. Ook hebben TACE knockout muizen minder α-secretase
activiteit.7 Echter, experimenten met overexpressie of inhibitie van andere leden van
de ADAM familie hebben aangetoond dat ook deze enzymen α-secretase zouden
kunnen zijn. Het lijkt er dus op dat er niet één, maar meerdere α-secretases zijn.7
Verder bewijs hiervoor komt uit een onderzoek waar sAPPα productie geblokkeerd
konden worden door twee verschillende metalloproteinase-inhibitors.5, 20
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Effecten
Alpha-secretase knipt APP in de Aβ regio, hierdoor wordt sAPPα en een 83 cterminus membraangebonden fragment gevormd. Het membraangebonden fragment
wordt verder verwerkt door γ-secretase tot een peptide genaamd p3.4 α-secretase
lijkt APP voor een belangrijk deel te knippen aan het celoppervlak, aangetoond door
het feit dat α-secretase activiteit grotendeels teniet wordt gedaan door een inhibitor
die alleen in het membraan kan werken.6 Echter, niet alle activiteit ging verloren, dus
er moet nog een pathway bestaan (zie volgend hoofdstuk).
Het idee dat α-secretase belangrijk is in de ziekte van Alzheimer word onderstreept
door de effecten van inhibitie van dit eiwit. Zo zorgt Batimastat, een inhibitor van αsecretase, voor onderdrukking van het geheugen. Dit is aangetoond in mazeexperimenten met muizen. Het effect vond plaats binnen een uur na injectie. Echter,
er was ook een lange termijn effect: muizen die in de postnatale periode werden
geinjecteerd vertoonden nog steeds effecten op het geheugen tijdens
volwassenheid.8
α-secretase wordt geupreguleerd wanneer metabotrope glutamaat receptoren
worden gestimuleerd.4 Ook wanneer muscariene receptoren worden geactiveerd
vindt er meer α-secretase activiteit plaats en wordt er minder Aβ gevormd.2 Dit is in
vitro, maar ook in vivo aangetoond. De verhoogde activatie lijkt plaats te vinden door
complexe pathways, geinitieerd door influx van Ca2+.17 Deze bevindingen kunnen de
moleculaire basis zijn voor de observatie dat cognitieve stimulatie leidt tot preventie
van Alzheimers door vermindering van de hoeveelheid Aβ en activatie van de
neuroprotectieve sAPPα pathway.

sAPPα
Identiteit
De non-amyloidogene soluble vorm van APP, sAPPα, is één van de
cleavageproducten van α-secretase. Het bestaat uit een N-terminaal fragment van
APP en is 105-125 kDa groot.14
Effecten
sAPPa heeft proliferatieve, neurotrofe en neuroprotectieve effecten.16 Dit kan worden
aangetoond door het bijvoorbeeld in ratten tot overexpressie te laten brengen, zoals
Roch et al. hebben gedaan.45 Dit leidde tot verhoogde synaptogenese en betere
prestaties op geheugentaken. Dit, en andere experimenten geven aan dat sAPPα
een belangrijke rol speelt in synaptische plasticiteit. Deze plasticiteit is dus onder
andere zeer belangrijk in geheugenprocessen en geeft een zeer aannemelijke
verklaring waarom het geheugen één van de eerste cognitieve functies is die wordt
16

aangetast in de ziekte van Alzheimer; Aangezien de amyloidogene pathway meer
wordt geactiveerd, gaat dit ten koste van de aanmaak van sAPPα. Dit is ook de
reden dat er zo intensief gezocht wordt naar de cellulaire mechanismen die de
aanmaak en release van dit eiwit zouden kunnen upreguleren.
sAPPα zorgt waarschijnlijk voor neuroprotectieve effecten door verhoging van
cyclisch GMP. Dit leidt tot activatie van K+ kanalen en het zorgt zo voor
onderdrukking van de calciumrespons op glutamaat in hippocampale neuronen.10 Dit
komt overeen met de observatie dat maximale release van sAPPα in hippocampale
neuronen plaats vindt onder stimulatieomstandigheden die ook glutamaatrelease
induceren.44 Daarnaast wordt NFκβ geactiveerd door sAPPα, dit is een nucleaire
factor die zorgt voor transcriptie van genen die bekend staan om hun
neuroprotectieve eigenschappen, zoals stabilisatie van de calcium homeostase en
onderdrukking van vrije radicalen. 18 Het is niet duidelijk wat de receptor voor sAPPα
is, maar het moet intrinsieke guanylate cyclase activiteit hebben aangezien het zorgt
voor verhoging van cGMP, zelfs in geisoleerde membranen die behandeld zijn met
een NOS (nitric oxide synthase) inhibitor.18
sAPPα wordt constitutief gesecreteerd door cellen. Aanmaak ervan lijkt grotendeels
plaats te vinden aan het celoppervlak. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven knipt
α-secretase APP aan het celoppervlak en in een proces genaamd ectodomain
shedding zorgt dit voor secretie van het extracellulair domein. Dit is dus later in de
APP-processing dan β -secretase activiteit en formatie van Aβ.6 Hierdoor kan het niet
de (directe) oorzaak zijn van downregulatie van Aβ. Om deze reden is er door
onderzoekers voorgesteld dat er een strikt regelmechanisme moet zijn dat er voor
zorgt dat APP normaliter wordt geknipt door α- en niet β-secretase.6 Echter, er is
ook een gereguleerd pathway die voor meer sAPPα productie kan zorgen. Hier lijkt
de aanmaak plaats te vinden in het Golgi-apparaat.11 Dittweede pathway zou zo wel
rechtstreeks kunnen concurreren met de activiteit van β-secretase en Aβ formatie
kunnen voorkomen.
Een van de manieren waarop de gereguleerde pathway lijkt te worden geactiveerd is
door initiatie van de Protein Kinase C pathway.25 Deze pathway kan op zijn beurt
weer worden geactiveerd door stimulatie van een aantal receptoren. Recentelijk is er
onderzoek geweest naar upregulatie van sAPPα door activatie van 5-HT4 receptoren
in muizen. Deze activatie leidde tot significant meer aanmaak van sAPPα. Dit zou
kunnen betekenen dat 5-HT receptor agonisten de basis zouden kunnen vormen
voor nieuwe medicatie tegen AD.16
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Toepassingen/Toekomstbeeld
Momenteel
Op dit moment zijn de behandelingen voor de ziekte van Alzheimer compleet
ontoereikend. Cholinesterase inhibitors zoals Donezepil kunnen alleen symptomen
onderdrukken in de prodromale fase van de ziekte, maar lijken compleet ineffectief bij
behandeling van Alzheimer’s. Andere voorgestelde behandelingen zoals antiinflammatoire drugs, anti-oxidanten en statines hebben in klinische trials geen of mild
effect vertoont en deze trials zijn vaak gestopt om veiligheidsredenen.10
Veranderingen in gedrag van patienten lijkt wel effectief te zijn. Zo kan meer
beweging, een goed dieet en cognitieve stimulatie de kans op Alzheimers
verkleinen.2 Echter, in het algemeen hebben zulke therapiën een zeer laag
percentage therapietrouw.
Verbetering?
Gezien de (toename in) prevalentie van de ziekte van Alzheimer is er veel aan
gelegen om goedwerkende behandelingen te ontwikkelen. De laatste jaren is er veel
bekend geworden over de actieve sites van de APP-secretases en zijn selectieve
inhibitors ontwikkeld. Zo is er gebruik gemaakt van een aantal unieke sites in βsecretase om deze te inhiberen. Muizen die de β-secretase inhibitor Memapsin 2
kregen toegediend vertoonden een significante reductie in Aβ. Celculturen die een βsecretase inhibitor kregen toegediend vertoonden 50% reductie in Aβ niveaus.10
Echter, Er zijn veel gevaren en problemen die voorkomen moeten worden bij het
toepassen van deze inhibitors op mensen. De secretases kunnen ook een rol spelen
in andere pathways, waardoor inhibitie tot gevaarlijke bijwerkingen kan leiden. Ook
zouden de inhibitors homologe enzymen kunnen inhiberen met alle gevolgen van
dien. Verder onderzoek, o.a. met knock-out muizen moeten voor verduidelijking
zorgen.
Toekomst
Met de nieuwe kennis is er goede hoop dat er in de komende jaren de eerste
medicijnen worden ontwikkeld die op zijn minst de ziekte kunnen afremmen.
Afremmen is misschien niet het ultieme doel, maar het zou al een enorme stap
voorwaarts zijn: Als de aanvang van Alzheimer’s al met één jaar zou kunnen worden
vertraagd zou dat leiden tot 25% minder gevallen in de komende 50 jaar.10 Wat er in
de nabije toekomst mogelijk lijkt is het upreguleren van sAPPα om zo gebruik te
maken van de positieve effecten van dit eiwit. Hierbij zijn er twee categorien te
onderscheiden. Medicijnen zouden de pathway van sAPPα kunnen activeren, oftwel
indirect werken. Een voorbeeld hiervan is de stimulatie van 5-HT receptoren zoals
hierboven beschreven. Anderzijds zou sAPPα direct kunnen worden toegediend als
medicijn of zelfs door gentherapie kunnen worden geupreguleerd.18,22
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Conclusie

Het onderzoek dat de laatste jaren relevante cellulaire mechanismen heeft
blootgelegd plaveid de weg voor de toekomst. Met de nieuwe kennis lijken effectieve
behandelingen binnen handbereik. Zo zijn de positieve effecten van α-secretase en
de negatieve van β-secretase, met nieuwe kennis inzake hun werking en
samenstelling, te gebruiken voor deze behandelingen. Upregulators en inhibitors
kunnen worden ontwikkeld die de geprefereerde effecten teweeg brengen en
daarmee disregulatie van pathways in de ziekte van Alzheimer kunnen corrigeren:


Upregulatie van α-secretase zou kunnen leiden tot meer neuroprotectieve
sAPPα en tegelijk minder vorming van Aβ.



Downregulatie van β-secretase zou kunnen leiden tot minder Aβ-productie en
tegelijk meer APP over laten voor vorming van sAPPα.



Modulatie van γ-secretase activiteit zou kunnen leiden tot minder vorming van
Aβ en dan vooral de vorming van Aβ42.

Als drugs kunnen worden ontwikkeld die dit kunnen bewerkstelligen, zal er een grote
stap worden gezet op de weg naar een goede behandeling van AD. Echter, hiervoor
moeten er eerst een aantal grote obstakels nog worden overwonnen: Doordat de
secretases ook belangrijk zijn in andere pathways, zoals NOTCH, is de kans op
bijwerkingen bijzonder groot. Eerst zal dus duidelijk moeten worden welke interacties
ze precies ondergaan en waar beinvloeding hiervan toe leidt. Inhibitie van βsecretase lijkt de beste kans om dit probleem te omzeilen, aangezien deze de meest
specifieke rol lijkt te spelen en het is gebleken dat BACE1 knock-out muizen gezond
zijn. Daarnaast zal de identiteit van de secretases precies bekend moeten worden,
zodat zeer specifieke inhibitors kunnen worden ontwikkeld. Ook dit is nodig om
bijwerkingen te voorkomen, aangezien er veel enzymen zijn die homologie vertonen
met de secretases en zo zouden kunnen worden beinvloed. Verder zijn er dezelfde
problemen als veel andere farmaceutica, bijvoorbeeld moeilijkheden in het bereiken
van hun doel in het centraal zenuwstelsel.
Ondanks deze obstakels zijn er dus meerdere hoopvolle ontwikkelingen in het veld
die kunnen leiden tot de eerste echt succesvolle behandelingen in de nabije
toekomst. Echter, wat hierbij wel moet worden opgemerkt is dat deze
behandelmethoden geen genezing van Alzheimer’s opleveren, aangezien ze niet de
oorzaak van de disbalans aanpakken. Hier staat wel tegenover dat modulatie van
secretases, mits goed aangepakt, de balans van de pathways kan herstellen.
Daarom lijkt mij dat deze vorm van behandeling beter is dan sommige alternatieven
zoals immunisatie tegen Aβ, die dus veel minder specifiek werken met alle gevolgen
van dien.
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