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EEN NIEUW GENEESMIDDEL BEWIJST ZIJN
EFFICIËNTIE TEGEN DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER !
Een nieuw geneesmiddel dat op een klein aantal patiënten uitgetest werd slaagde erin de ontwikkeling
van de zieke van Alzheimer af te remmen. En in tegenstelling tot andere geneesmiddelen die getest
werden is deze molecule niet toxisch voor de patiënt.
Een kleine studie die veel hoop schept. De ziekte van
Alzheimer is inderdaad de frequentst voorkomende
neurodegeneratieve ziekte van deze tijd. Zij treft
bijna 130.000 Belgen. En tegen 2030 zouden dat er
260.000 kunnen zijn; tegen 2050 zelfs bijna 400.000.
De geneesmiddelen die nu op de markt zijn dragen
bij tot een verlichting van de ziektesymptomen, maar
zij remmen de ontwikkeling van de ziekte zelf niet af.

Deze nieuwe studie die in het medische tijdschrift
Science Translational Medicine verscheen
laat evenwel hopen dat er binnen drie jaar een
geneesmiddel van een nieuw type op de markt kan
komen. De betrokken molecule heet « verubecestat »
en werd ontwikkeld door de Amerikaanse labo’s van
Merck.

Doel: een enzyme blokkeren.
Voor alle duidelijkheid: bij de ontwikkeling van de
ziekte van Alzheimer vormen de eiwitten plakken
die de werking van de neuronen verstoren en a
fortiori de cognitieve functies, zoals het geheugen.
Om dit mechanisme tegen te gaan proberen de
farmaceutische laboratoria moleculen te ontwikkelen
die in staat zijn om in te werken op de eiwitten.

Voor deze studie volgden de wetenschappers
32 vrijwilligers in een vroeg stadium van de ziekte
van Alzheimer. De resultaten van dit onderzoek
tonen aan dat de ontwikkelde molecule de
aanwezigheid van schadelijke beta-amyloïde eiwitten
in de hersenen vermindert. Hoe ? Door een enzym
genaamd BACE 1 te blokkeren.

Een geneesmiddel dat mogelijk over 3 jaar op de markt verschijnt
Maar in tegenstelling tot andere geneesmiddelen
die ontwikkeld werden blijkt de molecule niet toxisch
te zijn voor de patiënten. Met andere woorden, zij
veroorzaakt geen afwijkingen van het hartritme,
huiduitslag of andere neurologische bijwerkingen.

Na vaststelling van de positieve effecten op ratten
en muizen blijft de molecule dus haar nut bewijzen.
Op dit moment worden twee internationale klinische
studies doorgevoerd, die in juli 2017 afgerond
moeten zijn. Er nemen bijna 3.000 personen aan
deel. Indien de resultaten even beloftevol blijken te
zijn dan zou het geneesmiddel over drie jaar op de
markt kunnen verschijnen.
Besluit van de Stichting Alzheimer Onderzoek: wij zijn
heel blij en verrast door deze nieuwe studie en haar
beloftevolle resultaten. Maar tegelijkertijd moeten we
voorzichtig blijven want nadat een geneesmiddel op
punt gesteld werd moet het nog goedgekeurd worden
door verschillende instanties, en dat kan soms veel
tijd vergen.

Stichting Alzheimer Onderzoek financiert
11 onderzoeksprojecten voor 1.250.000 EUR
Standaard Projecten

Wim Annaert

150.000 EUR

Kristel Sleegers

150.000 EUR

Joost
Schymkowitz

150.000 EUR

2016

Regulation of Presenilin2mediated intracellular Aβ
accumulation and effects on
lysosomal biology.
Dit project bouwt verder op de
recente doorbraak binnen de groep
van Prof. Wim Annaert, waarbij het
specifieke enzyme complex werd
geïdentificeerd dat verantwoordelijk
is voor de opstapeling van toxische
amyloïde peptiden binnen in de
zenuwcel. Hierin worden nieuwe
zenuwcel- en muizenmodellen
ontwikkeld die specifiek gaan
toelaten de relevantie van deze
pool van intracellulair amyloid op de
neuropathogenese van Alzheimer uit
te testen.

A genotype-first approach to
determine the translational impact
of ABCA7 mutations in Alzheimer
dementia.
In het gen ABCA7 werden
genmutaties ontdekt die het risico
op Alzheimer dementie verhogen.
Dit project zal de rol van deze
mutaties in Alzheimer onderzoeken,
en vaststellen of en hoe het
bepalen van dragerschap toegepast
kan worden in de kliniek en in
stroomlijnen van medicijnonderzoek.

Amyloid-specific Aβ-protein
interactions in Alzheimer disease.
De ongewenste vorming van
zogeheten ‘amyloide fibrillen’
door het Alzheimer b-peptide is
één van de cruciale processen in
de hersenen die mislopen in de
hersenen van Alzheimer patienten.
Waarom dit zo slecht is voor de
functie van de neuronen is echter
niet geweten. In dit project gaan we
in op de interacties tussen de fibrillen
en andere neuronale eiwitten om
beter te begrijpen wat er mis loopt.

Lucia Chavez
Gutierrez

150.000 EUR

Matthew Holt

150.000 EUR

Adrian Ivanoiu

150.000 EUR (*)

Ƴ-Secretase conformational
plasticity, implications for
Alzheimer’s disease.
Familiaire ziekte van Alzheimer
biedt een uniek model om inzicht te
krijgen in het moleculair mechanisme
en de etiologie van de ziekte. Het
project probeert de pathologische
mechanismen te verklaren
onderliggend aan Familiaire
Alzheimer met het doel belangrijke
aanwijzingen te vinden die kunnen
leiden tot een therapie.

Spatial transcriptomic analysis of
amyloid-induced astrogliosis in
early Alzheimer’s disease.
Astrocytes zijn belangrijke
steuncellen in de hersenen, en deze
zijn essentieel voor de gezondheid
en het overleven van neuronen
(welke de cellen zijn die afsterven
tijdens de ziekte van Alzheimer).
In dit onderzoek proberen wij
te begrijpen of deze neuronen
inderdaad afsterven vanwege
verminderde astrocyte functie.
Door inzicht te krijgen in de rol
die Astrocytes spelen in de ziekte
van Alzheimer, hopen we nieuwe
geneesmiddelen te kunnen
ontwikkelen.

GABAergic neurotransmission in
Alzheimer’s disease.
dit project wordt mede gefinancierd
door de Koning Boudewijnstichting,
met name door het fonds Aline en het
fonds AB
(*)

De ziekte van Alzheimer zou
gepaard gaan met een vroegtijdige
verstoring van de remmende werking
van de GABA-neurotransmitter.
Aan de hand van muis- en
patiëntmodellen in vroege stadia
van de ziekte onderzoeken wij
deze hypothese op cellulair niveau
en op niveau van de elektrische
hersenactiviteit.

Pilot projecten (jonge onderzoekers)

Heather Rice

2016

Selective vulnerability of
interneurons in Alzheimer’s
disease.
Ik ga onderzoeken hoe hoge
concentraties van het Amyloid
Percursoreiwit in verstoorde
hersencellen bijdragen tot
opstapeling van plakken en het
verlies van het functioneren van
deze aangetaste hersencellen in een
met Alzheimer aangetast muismodel.

75.000 EUR

Elise Pepermans

75.000 EUR

Yannick
Vermeiren

75.000 EUR

Annerieke
Sierksma

75.000 EUR

The repercussions of the
inactivation of the PDZ binding
motif of Presenilin on Alzheimer’s
Disease.
In dit project worden
bindingspartners gezocht van het
gammasecretase complex, een
proteinecomplex dat verantwoordelijk
is voor de vorming van de amyloid
plaques in de hersenen van
Alzheimer patiënten. Een betere
kennis van de verschillende
bindingspartners en van de functies
van dit complex draagt bij tot de
ontwikkeling van geneesmiddelen
voor de behandeling van Alzheimer
met zo weinig mogelijk nefaste
neveneffecten.

Bernard
Hanseeuw

50.000 EUR

The role of miRNA dysregulation
in Alzheimer-related cognitive
impairment.
MicroRNAs kunnen een grote
invloed uitoefenen op de expressie
van genen die betrokken zijn bij
leer- en geheugenprocessen. In dit
onderzoek willen wij bestuderen
of een zestal geïdentificeerde
microRNAs daadwerkelijk bijdragen
aan de geheugendeficieten bij de
ziekte van Alzheimer.

Disentangling age and genetics
contributions to Alzheimer’s
pathology using novel PET
radiopharmaceuticals.
De belangrijkste risicofactoren voor
de ziekte van Alzheimer zijn leeftijd en
genetica. Twee belangrijke kenmerken
van de ziekte, nl. amyloid en tau,
kunnen nu in het levende organisme
worden gevisualiseerd door gebruik te
maken van een nieuwe PET-analyse.
We gaan deze nieuwe techniek nu
gebruiken om de respectievelijke
bijdrage van ouderdom en genetica
op de pathologie van de ziekte van
Alzheimer te onderzoeken, en dit
op klinisch normale ouderen en op
patiënten van de geheugenkliniek.

Elucidating monoaminergic and kynurenergic pathway
dysfunction in early-onset neurodegenerative disease.
Het onderzoeksproject beoogt de identificatie en
karakterisatie van neurochemische markers van
vroegoptredende en pathofysiologisch-verwante
neurodegeneratieve aandoeningen, meerbepaald
frontotemporale dementie en amyotrofe laterale sclerose.
Zowel monoamines (neurotransmitters) en metabolieten
van de kynurenine pathway (neuroinflammatie) zullen
onderzocht en gekwantificeerd worden in postmortaal
verkregen hersenweefsel, bloed- en lumbaalvochtstalen.
Deze pilootstudie zou belangrijke ziektespecifieke targets of
interest kunnen onthullen, wat op termijn kan bijdragen tot
de ontwikkeling van nieuwe farmacotherapieën voor deze
ongemeen fatale aandoeningen.

Stichting Alzheimer Onderzoek kiest er resoluut voor om onze jonge, beloftevolle onderzoekers ook een
kans te geven hun onderzoekspistes te kunnen uitwerken. Daarom financieren we in deze cyclus opnieuw
5 projecten van jonge onderzoekers, dit voor een totaal bedrag van 350.000 €. We zorgen er zo voor dat niet
alleen de toekomst van het onderzoek veilig gesteld wordt maar tevens ook dat deze jonge wetenschappers
niet vertrekken naar het buitenland.

SPRAKELOOS : de lang verwachte verfilming
van de succesroman van Tom Lanoye

Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn moeder
onverwachts een beroerte krijgt.
Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar spraak wordt herleid tot
jammerlijke kreten en brabbeltaal. Dit staat in schril contrast met haar verleden als gekende en gewaardeerde
actrice in het amateurtoneel.
Jan worstelt in deze moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe roman. De confrontatie die Jan moet
aangaan met zijn moeder dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.
Deze nieuwe film van en met Hilde Van Mieghem naar het boek “Sprakeloos” van Tom Lanoye komt vanaf
15 maart 2017 in de Belgische cinemazalen.
Het is dan ook een eer voor Stichting Alzheimer Onderzoek om deze ontroerend warme en mooie film mee
te mogen promoten.
Stichting Alzheimer Onderzoek heeft een eigen avant-première van ‘Sprakeloos’ op zondag 12 maart
om 14u30 in Kinepolis / Antwerpen.
Hiervoor hebben wij 50 x 2 vrijkaarten ter beschikking.
Maak iemand ‘sprakeloos’ en nodig haar/hem uit om samen met u naar de film te gaan, geef ons een seintje
wie u uitgenodigd hebt en win zo één van de 50 duo-kaarten voor deze avant-première.
Stuur ons een e-mail : info@sao-fra.be.
Wij zorgen ervoor dat u samen een onvergetelijke filmnamiddag meemaakt in aanwezigheid van Tom Lanoye,
Hilde Van Mieghem, Stany Crets en alle acteurs.

Al uw giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek
vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar!
Bezoek onze website:

Bel onze infolijn:

02 424 02 04

www.alzheimerstichting.be
Stuur ons een e-mail:

info@sao-fra.be

Om SAO te steunen:

IBAN: BE29 2300 0602 8164
CODE BIC: GEBABEBB
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