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De waarde van genotypering bij de diagnostiek 
van de ziekte van Alzheimer

t .  a l b r o n d a ,  j . e .  k o o t s t r a - r o s ,  m . g .  v o l l e m a ,  j .  v a n  d e r  
w e i d e ,  g .  k l a v e r w i j d e n †

achtergrond  Ante mortem wordt de diagnose ziekte van Alzheimer gesteld op basis van 
het klinisch beeld aan de hand van uiteenlopende criteria. De criteria van de National Institute 
of Neurological and Communicative Disorder and Stroke-Alzheimers’s Disease and Related 
Disorder Association (nincds-adrda) worden hierbij gezien als ‘gouden standaard’. Deze 
methode is echter zeer arbeidsintensief en in veel ziekenhuizen niet uitvoerbaar. Bij het onderzoek 
naar de ziekte van Alzheimer wordt door ons vaak gebruikgemaakt van de Mini Mental State 
Examination (mmse) of de het cognitieve deel van de Cambridge Examination for Mental 
Disorders of the Elderly (camcog).
doel  Onderzoeken of de voorspellende waarde van de mmse  dan wel camcog  ten opzichte 
van de nincds-adrda-criteria verhoogd kon worden door toevoeging van genotypering van 
de aan Alzheimer gerelateerde genen apolipoproteïne-E, α

1
-antichymotrypsine, preseniline-1 en 

tumornecrosefactor-α
methode  De onderzoekspopulatie bestond uit 223 patiënten en 100 controlepersonen. Op 
grond van de nincds-adrda-criteria leden 84 patiënten aan de ziekte van Alzheimer. Naast 
psychometrische testen werd van alle personen het genotype van mogelijke markers voor de ziekte 
van Alzheimer bepaald.
resultaten  Ten opzichte van de classificatie volgens de nincds-adrda-criteria 
hadden leeftijd, mmse  en camcog  samen een voorspellende waarde van 76%, de mmse  had 
hier de grootste bijdrage aan. Toevoegen van genetische markers leidde niet tot een verbetering van 
de voorspellende waarde.
conclusie  De genetische markers hadden in dit onderzoek voor de klinische diagnose ziekte 
van Alzheimer geen toegevoegde voorspellende waarde. Vooralsnog lijkt het niet zinvol in een 
klinische setting een genotypering uit te voeren.
[tijdschrift voor psychiatrie 47(2005)4, 199-208]

trefwoorden  Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly, 
genotype, mini mental state examination, ziekte van Alzheimer

De etiologie van het ‘dementieel syndroom’ is zeer 
divers. In circa 70% van de gevallen is er sprake van 
de ziekte van Alzheimer (ad) (Ott e.a. 1996). Het 
onderscheid met andere dementiesyndromen kan 
echter lastig zijn. Hoewel de ziekte van Alzheimer 

een vrij karakteristiek beeld heeft, gekenmerkt 
door een geleidelijke en irreversibele achteruit-
gang van cognitieve functies en veranderingen in 
gedrag en persoonlijkheid, kan een diagnose tot 
dusver alleen post mortem met 100% zekerheid 
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worden vastgesteld.
Vroege herkenning van deze ziekte is echter 

van groot belang aangezien het een aandoening 
betreft met ingrijpende gevolgen voor de patiënt 
en zijn directe omgeving. De kwaliteit van leven 
voor de patiënt is niet alleen afhankelijk van optre-
dende comorbiditeit, maar ook van de psychosoci-
ale interventies die worden toegepast (Van der 
Plaats 1994). Met het oog op het instellen van een 
farmacologische behandeling is vroege detectie 
eveneens van groot belang aangezien deze farmaca 
in een vroeg stadium van de ziekte toegediend 
moeten worden, voordat uitgebreide en irreversi-
bele cerebrale beschadiging optreedt (Verhey e.a. 
1998).

Tot dusver worden bij het (ante mortem) on-
derzoek naar ad de criteria van de National Insti-
tute of Neurological and Communicative Disorder and 
Stroke-Alzheimers’s Disease and Related Disorder As-
sociation (nincds-adrda) als gouden standaard 
gehanteerd (McKhann e.a. 1984). Uit de literatuur 
blijkt dat op deze wijze bij 75-96% van de patiënten 
de diagnose juist gediagnosticeerd wordt (Storey 
e.a. 2002). Deze werkwijze leidt dus tot een redelijk 
betrouwbare diagnose, maar is erg arbeidsinten-
sief. Veel ziekenhuizen zijn daarnaast niet vol-
doende uitgerust om volgens deze richtlijnen te 
werken daar de faciliteiten (bv. computertomo-
grafie) ontbreken. Diagnosestelling volgens de 
nincds-adrda-criteria is daarom in veel psy-
chiatrische ziekenhuizen nauwelijks haalbaar.

Als alternatief wordt bij de diagnostiek routi-
nematig gebruikgemaakt van de Mini Mental State 
Examination (mmse, Folstein e.a. 1975) of de  
camcog, het cognitieve deel van de Cambridge 
Examination for Mental Disorders of the Elderly, Ne-
derlandse versie (camdex-n, Derix e.a. 1991). De 
camcog, als onderdeel van de camdex-n is een 
gevalideerd psychometrisch instrument (Linde-
boom e.a. 1993) dat van grote waarde is gebleken 
bij de detectie en gradering van het ‘dementieel 
syndroom’. Uit eerder onderzoek, waarbij de klini-
sche diagnose vergeleken werd met postmortem-
onderzoek, bleek dat 85% van de op grond van de 
camcog ad-positief (ad+) bevonden mensen 

daadwerkelijk ad-patiënt is. Echter, 48% van de 
mensen die ad- werden bevonden, bleek toch ad 
te hebben (Van der Weide & Steijns 1998).

Aanvullende markers om ad vast te stellen 
zouden hier van waarde kunnen zijn. Het inzicht 
in risicofactoren is de afgelopen jaren sterk ge-
groeid. Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en 
hoofdtrauma zijn bijvoorbeeld enkele factoren die 
worden beschouwd een predisponerende dan wel 
beschermende werking te hebben ten aanzien van 
de ontwikkeling van ad (Letenneur e.a. 1994; Le-
tenneur e.a. 1999; Swaab e.a. 1998).

Daarnaast zijn er genetische en biochemische 
markers beschreven die een verhoogd risico van 
ad aangeven (Mulder e.a. 2000). Zo is al geruime 
tijd bekend dat er een verband is tussen het optre-
den van ad en het apolipoproteïne-E-genotype 
(ApoE). Van het ApoE zijn 3 isovormen bekend, na-
melijk ApoE2, ApoE3 en ApoE4, die gecodeerd wor-
den door 3 codominante allelen (ε2, ε3 en ε4) op het 
ApoE-genlocus op chromosoom 19 (Mahley 1988; 
Utermann e.a. 1980). Het risico van het ontwikke-
len van ad neemt toe en de gemiddelde leeftijd 
waarop de symptomen beginnen neemt af bij een 
toenemend aantal ApoE-ε4-allelen (Corder e.a. 
1993). ApoE4 zou de verwijdering van β–amyloïde 
verlagen, dan wel de aggregatie tot plaques bevor-
deren (zie het review van Selkoe & Podlinsy 2002). 
Hoewel de aanwezigheid van een ApoE4–genotype 
niet per se leidt tot de ziekte, hebben mensen die 
heterozygoot of homozygoot zijn voor het ε4-allel 
een 3 tot 4 respectievelijk 8 tot11 keer verhoogde 
kans op het ontwikkelen van ad dan mensen zon-
der een ε4-allel (Corder e.a. 1993; Schellenberg e.a. 
2000).

Naast het ApoE-ε4-allel worden ook allelen 
van onder meer het α

1
-antichymotrypsinegen 

(act), het preseniline-1-gen (ps-1) en het tumor-
necrosefactor-α-gen (tnfα) geassocieerd met een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van ad.

Net als ApoE zou ook act het polymeriseren 
van β-amyloïde in amyloïde plaques stimuleren. 
Een veelvoorkomend polymorfisme voor act 
(Thr-15-Ala) zou een verhoogd risico van ad in-
houden. Kamboh e.a. (1995) vonden een frequentie 
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van 57% voor het act-A-allel bij ad+-patiënten. 
Anderen konden deze associatie echter niet herha-
len (Didierjaen e.a. 1997; Haines e.a. 1996).

Presenilines zijn betrokken bij de vorming en 
polymerisatie van β-amyloïde. Er zijn twee ps-ge-
nen bekend. Mutaties in het ps-1-gen zijn vooral 
geassocieerd met de early onset variant van ad. Een 
bepaald ps-1-polymorfisme zou echter geassoci-
eerd zijn met late onset ad. Het meest voorkomen-
de allel 1 (ps-1 1) verschilt van allel 2 (ps-1 2) door 
substitutie van een C door een A in het derde in-
tron van het gen. Hoewel eerder geconcludeerd 
werd dat een homozygoot ps-1 1-allel het risico 
van ad verdubbelt, is het effect van dit ps-1-poly-
morfisme niet eenduidig vastgesteld (Kehoe e.a. 
1996; Pérez-Tur e.a. 1996; Scott e.a. 1996; Scott e.a. 
1997; Wragg e.a. 1996).

Recentelijk is beschreven dat ook het hebben 
van het zogenoemde T-allel van een polymorfisme 
in het tnfα-gen (C-850T) de kans op dementie 
(ad dan wel vasculaire dementie) lijkt te verhogen 
(McCusker e.a. 2001). Daarnaast is beschreven dat 
combinaties van bovengenoemde allelen bij pa-
tiënten met ad in verhoogde frequentie voorko-
men (Kamboh e.a. 1995; McCusker e.a. 2001).

Het doel van dit onderzoek is na te gaan in 
hoeverre de mmse dan wel de camcog, aange-
vuld met genotypering voor ApoE, act, ps-1 en 
tnfα, alternatieven zijn voor onderzoek volgens 
de nincds-adrda-criteria voor het ante mor-
tem vaststellen van ad in de klinische setting van 
een ggz-instelling.

patiënten en methode

Patiënten   De onderzoeksgroep bestond uit 
alle patiënten die in de periode oktober 1999  
t/m april 2001 werden opgenomen op de afdeling 
Ouderenpsychiatrie van ggz Meerkanten, lo-
catie Veldwijk te Ermelo. Deze patiënten onder-
gingen een uitgebreid onderzoeksprogramma 
bestaande uit een volledig geriatrisch onderzoek 
(Van der Aa e.a. 1993), radiologisch onderzoek en 
laboratoriumonderzoek, inclusief genotypering 
en ecg. Elke patiënt onderging een uitgebreid 

neuropsychologisch onderzoek bestaande uit 
de Nederlandse Leestest voor Volwassenen, de  
Groninger Intelligentietest, de Wechsler Adult 
Intelligence Scale, de Groninger 15-woordentest, 
de Trail Making test, de Stroop-test, de Hooper  
Visual Organisation, en tekenopdrachten (meander,  
kubus, driedimensionaal huis) (Deelman 1990; 
Schmand e.a. 1992). Tevens werden de scores op 
de camcog dan wel mmse bepaald. Bij de  
camcog, waarbij een totale score van 107 pun-
ten gehaald kan worden, werd een afkappunt van 
79 aangehouden. Voor de mmse was de maxima-
le score 30 en het afkappunt 23 (Derix e.a. 1991).

De psychiatrische diagnose werd door de kli-
nisch geriater/gerontopsychiater geclassificeerd 
volgens de dsm-iv-criteria (American Psychiatric 
Association 1995) en vervolgens geverifieerd door 
de collega-gerontopsychiater/klinisch geriater. 
Hierbij werd gebruikgemaakt van geoperationali-
seerde vragenlijsten. De nincds-adrda-crite-
ria werden vervolgens gehanteerd voor het vast-
stellen van de ziekte van Alzheimer (McKhann e.a. 
1984), de ninds-airen-criteria (Association Inter-
nationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neu-
rosciences) voor vasculaire dementie (vd) (Roman 
e.a. 1993) en de Lund/Manchester-criteria voor 
frontaalkwabdementie (ftd) (Lund and Man-
chester Groups 1994). De Barthel-index for activities 
of daily living (adl) en de Global Deterioration Scale 
(gds) respectievelijk de Montgomery-Åsberg Depres-
sion Rating Scale (madrs) werden gebruikt ter be-
oordeling van zelfredzaamheid, ernst van het de-
mentieel syndroom en stemming (Mahoney & 
Barthel 1965; Montgomery & Åsberg 1979; Reisberg 
e.a. 1982). Op grond van de nincds-adrda-cri-
teria werden patiënten in de ad+- of de ad--groep 
ingedeeld.

Een controlegroep werd geformeerd uit cog-
nitief intacte ouderen, voornamelijk partners van 
opgenomen patiënten. De controlegroep had een 
blanco medische voorgeschiedenis voor wat be-
treft neurologische aandoeningen en was gene-
tisch niet verwant met de klinische populatie. Bij 
mensen in de controlegroep werd een camcog/
mmse afgenomen. Door zowel een klinisch geria-
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ter als een gerontopsychiater werden zij als cogni-
tief intact bevonden. Ook voor de controlegroep 
vond genotypering plaats.

Voor het onderzoek was toestemming ver-
leend door de regionale ethische commissie en het 
onderzoek vond alleen plaats indien informed con-
sent was verkregen van de patiënt en/of zijn wet-
telijke vertegenwoordiger. Exclusie vond plaats als 
de patiënt neuropsychologisch niet testbaar was 
(ernstige dementie, Global Deterioration Scale sta-
dium 6 of hoger) of overlijden plaatsvond tijdens 
de onderzoeksperiode.

Genotypering    Genotypering voor ApoE-, 
act-, ps-1- en tnfα-polymorfismen werd uit-
gevoerd volgens elders uitvoeriger beschreven 
methoden (Faber e.a. 1993; Kato e.a. 1999; Van der 
Weide e.a. 1996, Wragg e.a. 1996). Uit leukocyten in 
volbloed werd genomisch dna geïsoleerd, waar-
na met behulp van de polymerase chain reaction de 
gedeelten van het ApoE-, act-, ps-1- of tnfα-
gen die de polymorfe sequenties omvatten, ge-

amplificeerd werden. Het geamplificeerde dna 
werd vervolgens gedigesteerd met de restrictie-
enzymen HhaI, BstNI, BamHI of HincII, waarna de 
ontstane fragmenten door middel van elektrofo-
rese in een agarosegel gescheiden werden. Aan de 
hand van de verkregen restrictieprofielen konden 
de ApoE-, act-, ps-1- en tnfα-genotypen wor-
den vastgesteld.

Statistische analyse De resultaten werden 
statistisch geanalyseerd met behulp van spss 11.5 
(Statistical Package for the Social Sciences). De groepen 
werden vergeleken op leeftijd, aantal opleidings-
jaren en mmse- dan wel camcog-scores door 
middel van variantieanalyse (anova). De man/
vrouwverdelingen van de groepen werden verge-
leken met behulp van de χ2-toets. De madrs- en 
Barthel-adl-scores van ad+- en ad--patiënten 
werden met behulp van t-toetsen vergeleken. Om 
te onderzoeken welke variabelen (continue en ca-
tegoriale/discontinue) een voorspellende waarde 
hadden op het optreden van ad werd een stapsge-

TABEL 1 Vergelijking van de sociaal-demografisch kenmerken en de scores op de camcog, mmse, madrs  en 

Barthel-adl  van opgenomen patiënten met (84) of zonder (139) Alzheimer-diagnose en controlepersonen 

(100)

Patiënten Controlepersonen

(n=100)ad+ (n=84) ad- (n=139)

Bereik Bereik Bereik p

Leeftijd gemiddeld (sd) 79,9 (6,7) 64-94 75,0 (8,3) 60-93 76,0 (8,5) 61-93 <0,001* 

Sekse (%m/%v) 35/65 37/63 36/64 0,948

Opleiding gemiddeld aantal jaren (sd) 7,5 (2,5) 7,4 (2,3) 7,8 (2,5) 0,529

camcog-score gemiddeld (sd) 55 (16) 22-100 73 (16) 29-103 92 (6) 76-103 <0,001**

mmse-score gemiddeld (sd) 16 (3) 10-27 22 (5) 11-30 28 (2) 22-30 <0,001**

madrs-score gemiddeld (sd) 12 (9) 0-47 20 (13) 0-50 niet 

afgenomen

<0,001

Barthel-adl-score gemiddeld (sd) 13 (4) 3-20 15 (5) 2-20 niet 

afgenomen

<0,001

ad+ = Alzheimer-diagnose
ad- = geen Alzheimer-dagnose
sd = standaarddeviatie
camcog = Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly, cognitieve deel
mmse = Mini Mental State Examination
madrs = Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
adl = activities of daily living
Leeftijd, opleidingsduur, camcog- en mmse-scores: variantieanalyse (anova)
madrs- en Barthel-adl-scores van ad+ en ad- patiënten: t-toets
*ad+ significant verschillend van ad- en controlegroep
** Groepen onderling significant verschillend
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wijze logistische regressieanalyse uitgevoerd. 
Hierbij werd tevens gekeken naar mogelijk inter-
actie tussen de variabelen en naar de afzonderlijke 
bijdrage van de verschillende variabelen.

resultaten

Er werden 323 personen in het onderzoek ge-
includeerd (223 klinische patiënten, 100 controle-
personen). In de ad+-groep waren de diagnosen 
ad (74) en ad/vd (10). In de ad-groep werd bij 76 
patiënten de diagnose stemmingsstoornissen ge-
steld. Bij 32 patiënten werd de diagnose vd gesteld. 
Overige gestelde diagnosen waren psychose, per-
soonlijkheidstoornis, schizofrenie en Lewy body 
disease (totaal 31).

Tabel 1 laat de karakteristieken zien van de 
onderzochte populatie. ad-patiënten waren ge-
middeld 5 jaar ouder dan de overige patiënten en 
controlepersonen. Er bestond geen significant ver-
schil in opleidingsniveau of man/vrouwverhou-
ding tussen de groepen. Het cognitieve functione-

ren (mmse, camcog) van de ad+-patiënten was 
beduidend slechter dan dat van de ad- - patiënten 
(p < 0,001). Kijkend naar het bereik van de scores 
behaald op de mmse en camcog viel op dat bin-
nen de ad+-groep gescoord werd boven, en binnen 
de controlegroep onder het afkappunt van 23 
(mmse) en 79 (camcog). Een zeer hoog oplei-
dingsniveau dan wel een visuele handicap lijken 
hier debet aan te zijn. Achttien procent van de 
ad+-patiënten is matig tot ernstig hulpbehoe-
vend (adl-score resp. 10-14 en 5-9), 38 % is licht 
begeleidingsbehoeftig of zelfstandig (adl-score 
resp. 15-19 en 20), bij de ad-- patiënten bedragen 
deze percentages resp. 15% en 70%. Zoals te ver-
wachten is de gemiddelde madrs-score van de 
ad-- groep hoger dan die van de ad+- groep,  
bij hen wordt in 49% van de gevallen (n=68) een de-
pressief toestandsbeeld geconstateerd. In de ad+- 
groepen waren geen depressieve patiënten aanwe-
zig.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de 
gevonden genotypen voor ApoE, act, ps-1 en 

tabel 2 De genotypeverdeling en de frequentie van de genetische markers ApoE, act, ps-1 en tnfα bij opgenomen patiënten met (84) of 

zonder (139) Alzheimer-diagnose en controlepersonen (100)

Gen Genotype ad+ ad- Controle

(n=84) (n=139) (n=100)

ApoE ε2/ε2,ε2/ε3,ε3/ε3 44 (52%) 89 (64%) 69 (69%)

ε2/ε4,ε3/ε4 31 (37%) 48 (35%) 29 (29%)

ε4/ε4 9 (11%) 2 (1%) 2 (2%)

act aa 25 (30%) 37 (27%) 15 (15%)

at 39 (46%) 68 (49%) 55 (55%)

tt 20 (24%) 34 (24%) 30 (30%)

ps-1 11 27 (32%) 46 (33%) 42 (42%)

12 42 (50%) 79 (57%) 44 (44%)

22 15 (18%) 14 (10%) 14 (14%)

tnfα* cc 65 (77%) 118 (85%) 87 (87%)

ct 19 (23%) 16 (12%) 11 (11%)

tt 0 (0%) 4 (3%) 2 (2%)
ad+ = Alzheimer-diagnose
ad- = geen Alzheimer-dagnose
ApoE = apolipoproteïne-E
act = α

1
-antichymotrypsine

ps-1 = preseniline-1
tnfα = tumornecrosefactor-α-gen
* van 1 patiënt uit de ad—groep was de tnfα-genotypering niet bekend
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tnfα per onderzochte groep.
Vervolgens is gekeken welke predictieve 

waarde leeftijd, mmse en camcog hadden in het 
‘voorspellen’ van de afhankelijke variabele ‘Alzhei-
mer Dementie’ (Stap 1 in de logistische regressie-
analyse, zie tabel 3). Hierna zijn de genetische 
markers ApoE, act, ps-1 en tnfα aan de analyses 
toegevoegd (Stap 2 van de regressieanalyse, zie ta-
bel 4). Hierbij zijn de patiënten die op grond van de 
nincds-adrda-criteria ad+ waren, vergeleken 
met die patiënten die op grond van de nincds-
adrda-criteria ad- waren. Stap 1 van de logisti-
sche regressieanalyse liet zien dat er een of meer-
dere significante predictoren in deze analyse zijn 
(χ2 = 83,343; df = 3; p = 0,000). Uit tabel 3 blijken dit 
leeftijd en mmse-score te zijn, met een signifi-
cante Wald-statistiek. De camcog was geen sig-
nificante predictor. In stap 1 is het percentage 
juist-geclassificeerden met ‘Alzheimer Dementie’ 
67,9%, het totaal aantal juist-geclassificeerden is 

75,8%. Wanneer aan de predictoren in stap 1 de ge-
netische markers worden toegevoegd (stap 2), dan 
levert dat geen verbetering op van de voorspelling 
(χ2 = 2,864; df = 4; p = 0,581). Leeftijd en mmse blij-
ven de enige significante voorspellers. Het percen-
tage juist-geclassificeerde patiënten met de ziekte 
van Alzheimer is 66,7%, het totaal aantal juist-ge-
classificeerden is 76,2%. Toevoeging van de geneti-
sche markers heeft dus geen verbetering van de 
voorspelling tot gevolg.

Wanneer de ad+-groep vergeleken wordt met 
de controlegroep is het aantal juist-geclassificeer-
den op grond van leeftijd, mmse en camcog 
98,9%. De mmse is hier de enige significante voor-
speller. Toevoeging van genotyperingen kan dit 
percentage niet verder verhogen.

discussie en conclusie

In dit onderzoek is gekeken naar de aanvul-

tabel 3 De voorspellende waarde van leeftijd, mmse  en camcog  met betrekking tot de diagnose ‘Alzheimer Dementie’

Variabele B Wald df Significantie

Leeftijd -0,048 4,455 1 0,035

mmse 0,312 18,890 1 0,000

camcog -0,010 0,3190 1 0,572
Eerste stap van de logistische regressieanalyse met leeftijd, mmse en camcog als onafhankelijke variabelen en de diagnose ‘Alzheimer 
Dementie’ als de afhankelijke dichotome variabele
mmse = Mini Mental State Examination
camcog = Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly, cognitieve deel
df = aantal vrijheidsgraden

tabel 4 De voorspellende waarde van leeftijd, mmse  en camcog  met betrekking tot de diagnose ‘Alzheimer Dementie’ , aangevuld met 

Apo-E, act, ps-1 en tnfα 

Variabele B Wald df Significantie

Leeftijd -0,054 5,264 1 0,022

mmse 0,305 17,552 1 0,000

camcog -0,009 0,268 1 0,605

ApoE -0,234 1,730 1 0,188

act 0,154 0,423 1 0,515

ps-1 0,098 0,135 1 0,713

tnfα -0,279 0,483 1 0,487
Tweede stap van de logistische regressieanalyse met als onafhankelijke variabelen leeftijd, mmse en camcog, aangevuld met Apo-E, 
act, ps-1 en tnfα, en met de diagnose ‘Alzheimer Dementie’ als afhankelijke dichotome variabele.
mmse = Mini Mental State Examination
camcog = Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly, cognitieve deel
ApoE = apolipoproteïne-E
act = α1-antichymotrypsine
ps-1 = preseniline-1
tnfα = tumornecrosefactor-α-gen
df = aantal vrijheidsgraden
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lende waarde van genetische markers voor het 
vaststellen van ziekte van Alzheimer (ad). Er zijn 
al verschillende onderzoeken gepubliceerd over 
dit onderwerp, maar daarin werden ad+-patiën-
ten vaak vergeleken met een gezonde controle-
groep. In de dagelijkse praktijk moet echter ge-
tracht worden ad+-patiënten te onderscheiden 
van patiënten met andere dementiesyndromen. 
De atypische ziektepresentatie bij ouderen (Fried 
e.a. 1991), de aanwezigheid van ernstige cognitieve 
functiestoornissen en het voorkomen van meng-
beelden van syndromen bemoeilijken deze dia-
gnostiek. De ‘dementerende’ patiënten (n=127) in 
het nu beschreven onderzoek hadden in 61% van 
de gevallen forse cognitieve stoornissen (mmse < 
17),de niet-dementerende patiënten (n=96) in 6%. 
Patiënten werden in dit onderzoek ingedeeld vol-
gens de nincds-adrda-criteria, welke be-
schouwd worden als de gouden standaard ante 
mortem. Indeling volgens deze criteria is echter 
erg arbeidsintensief en in de praktijk vaak niet 
haalbaar. Binnen onze kliniek wordt daarom veel-
vuldig gebruikgemaakt van de mmse en de cam-
cog.

Uit de analyses blijkt dat van de variabelen 
mmse en camcog alleen de mmse een signifi-
cante voorspeller was van ad. Blijkbaar overlapt 
de mmse met de klinische diagnostiek volgens de 
nincds-adrda-criteria. Het voorspellende ver-
mogen van de totale set van variabelen nam niet 
toe na toevoegen van de genetische markers ApoE, 
act, ps-1 en tnfα. Dit is in tegenstelling met het 
onderzoek van Frisioni e.a., waar het toevoegen 
van ApoE-genotypering aan de mmse de voor-
spelbaarheid ten opzichte van de nincds-adr-
da-criteria verbeterde (Frisioni e.a. 1996). In dat 
onderzoek werden ad+-patiënten echter vergele-
ken met een gezonde controlegroep. Wanneer in 
het hier beschreven onderzoek de ad+-groep ver-
geleken wordt met de gezonde controlegroep, is 
het percentage juist-geclassificeerden op grond 
van leeftijd, mmse en camcog al zo hoog, 98,9%, 
dat aanvullende genotypering niet tot verbetering 
kan leiden.

Enerzijds valt te verwachten dat van (som-

mige) genetische markers de associatie met het 
ziektebeeld zo zwak is dat deze geen predictieve 
waarde zullen hebben. Anderzijds heeft misclas-
sificatie van patiënten mogelijk consequenties 
gehad voor de uitkomsten van dit onderzoek naar 
de voorspellende waarde van de variabelen. De 
nauwkeurigheid van de nincds-adrda-crite-
ria is in dit onderzoek niet vast te stellen, omdat 
deze niet gecorreleerd kan worden met een patho-
logisch-anatomische diagnose. Pas wanneer de 
precisie van de nincds-adrda bekend is, zal 
definitief vastgesteld kunnen worden of het afne-
men van de mmse of de camcog, mogelijk aan-
gevuld met een genotypering, een goed alternatief 
is voor de nincds-adrda-criteria.

De conclusie is dat in dit onderzoek de een-
voudig af te nemen mmse ten opzichte van de 
nincds-adrda de grootste voorspellende waar-
de had. Nader onderzoek is nodig naar de precisie 
van de klinische diagnose en naar de voorspellende 
waarde van genetische markers. Vooralsnog lijkt 
het niet zinvol in een klinische setting een genoty-
pering te doen.

v Onze dank gaat uit naar de Stichting tot steun vcvgz 

(Vereniging Bennekom): zonder de door hen verleende subsidie was 

dit onderzoek niet mogelijk geweest. Daarnaast danken wij M. van ‘t 

Wout, C. Pluciennik, M. Corbeek en H.A. Wouda voor hun bijdrage 

aan de screening van de patiënten en L.S.W. Steijns voor het uitvoeren 

van de genotyperingen.
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summary

Should genotyping be used in the diagnosis of Alzheimer’s disease? – T. Albronda, J.E. 
Kootstra-Ros, M.G. Vollema, J. Van der Weide, G. Klaverwijden† –
background  The ante mortem diagnosis of Alzheimer’s disease is based on the 
patients clinical symptoms and on various criteria. The National Institute of Neurological and 
Communicative Disorder and Stroke-Alzheimers’s Disease and Related Disorder Association 
criteria (nincds-adrda) are considered to be the gold standard. This method, however, is 
very labour-intensive and is simply not feasible in many hospitals. In our clinic we use the Mini 
Mental State Examination (mmse) or the cognitive part of the Cambridge Examination for 
Mental Disorders of the Elderly cognitive (camcog) for diagnosing possible cases of Alzheimer’s 
disease.
aim  To investigate whether the predictive value of the mmse/camcog  could be made 
to exceed that of the nincds/adrda  if we genotype the following Alzheimers-related genes: 
apolipoprotein E, α

1
-antichymotrypsin, presenilin-1 and tumour necrosis factor-α.

method  The study population consisted of 223 patients and 100 controls. On the basis of the 
nincds-adrda  criteria 84 patients were suffering from Alzheimer’s disease. Besides subjecting 
all patients to psychometric tests we identified in each patient the genotype of possible markers for 
Alzheimer’s disease.
results  Age, mmse  and camcog  together had a predictive value of 76%, to which 
mmse  contributed the most. Genotyping did not raise the predictive value of mmse/camcog  
above that of nincds/adrda.
conclusion  There is no clear relation between the genetic markers studied here and 
clinical diagnosis of Alzheimers disease based on the nincds-adrda  criteria. For the time 
being, therefore, there seems to be little or no justification for genotyping in a clinical setting.
[tijdschrift voor psychiatrie 47(2005)4, 199-208]

key words  Alzheimer disease, Cambridge Examination for Mental Disorders of 
the Elderly, genotype, mini mental state examination


