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Research Abstract
De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door stapeling van het zogenaamde amyloid-? (A?)
eiwit in de hersenen, doordat de afvoer uit de hersenen onvoldoende verloopt. Bij dit
afvoerproces is het uitgebreide netwerk van bloedvaten in de hersenen betrokken. Indien het

normale afvoerproces faalt, stapelt
het A? eiwit ook in de bloedvaten van de hersenen. Dit leidt
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tot vermindering van verstandelijke vermogens en tot kleine bloeduitstortingen in de hersenen.
Het A? eiwit kent vele varianten en het blijkt dat niet alle varianten zich in de bloedvaten
ophopen. Dit duidt op verschillen in de afvoer van deze A? varianten. Onze hypothese is dat de
afvoer van A? uit de hersenen naar het bloed sterk afhankelijk is van het type A? variant. Het
doel van onze studie is onderzoeken welke biologische mechanismen de afvoer van de A?
eiwitten bepaalt, en hoe het falen van dit systeem verklaard kan worden. Wij verwachten dat
resultaten uit deze studie op korte termijn meer inzicht geven in de kritische factoren die nodig
zijn voor een succesvolle afvoer van het A? peptide uit de hersenen, en dat deze studie
aanknopingspunten zal bieden voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën die een succesvolle
afvoer van het A? eiwit stimuleren.
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