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Aanleiding: Eiwit aggregatie en verkeerd gevouwen

eiwitten (fig. hieronder) zijn de belangrijkste

ziektemechanismen in ALS en dus geschikte doelwitten

voor therapeutische interventie.

Uitdagingen bij ALS onderzoek: Door het gebrek aan
geschikte ziektemodellen is het noodzakelijk dat onderzoekers

kunnen beschikken over humaan hersenweefsel dat na overlijden

van een donor verkregen wordt. Al ongeveer 30 jaar wordt er in

het AMC en UMCU hersenmateriaal verzameld van ALS

patiënten.

Doel: Het beschikbaar stellen van klinisch en gekarakteriseerd

pathologisch weefsel, verzameld in het AMC en UMCU, voor

(wereldwijd) ALS onderzoek.

Methode: Gestandaardiseerde macroscopische en

microscopische protocollen en de integratie van klinische,

genetische en neuropathologische gegevens.

Resultaten: ALS obductie materiaal is van groot belang

voor onderzoek. Door het gebruik van dit weefsel konden

verschillende belangrijke ontdekkingen worden gedaan.

Titel

Conclusie: In de afgelopen jaren is onze kennis over ALS

toegenomen, er werden nieuwe dingen ontdekt. We blijven

weefsel verzamelen voor verder onderzoek.

Caroline Mijnsbergen: cmijnsbergen@amc.uva.nl

Anand Goswami: agoswami@ukaachen.de

1) Department of (Neuro) pathology Academic Medical Centre (AMC), Amsterdam, The Netherlands 2) Institute of Neuropathology, RWTH Aachen University Medical School, Aachen, Germany  3) Dept. Clinical Genetics, 

Leiden University Medical Center , Leiden 4) Department of Neurology, AMC, Amsterdam, The Netherlands, 5) Department of Neuropathology University Medical Center Utrecht (UMCU)

Anand Goswami2, Caroline Mijnsbergen1 ,  Alfred Yamoah2, Jasper Anink1, Dirk Troost1, Frank Baas3, Marianne de Visser4, Anneke Van der Kooi4, 
Wim Spliet5, Marianna Bugiani1, Joachim Weis2, Eleonora Aronica1
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A- Accumulation of ER chaperone SigR1 in ALS; B- Accumulation of NaK- ATPase in ALS; C-
Defective autophgy due to loss of SigR1; D- Increased ER chaperones in ALS atrophic muscle fibres ;

E- Defective autophgy due to loss of SigR1; F- Increased levels of neuroprotective SIL1 protein in

resistent MNs; G- Increased Matrin 3 levels in ALS:

Toekomstige mogelijkheden

Met humaan hersenweefsel kon een brug worden geslagen tussen de dierexperimenten en het  ALS-onderzoek in de kliniek. 

We verwachten dat het wereldwijde ALS onderzoek zal profiteren van de kennis die dit onderzoek met zich mee zal brengen.


