
Chapter 11 
 

Nederlandse samenvatting  
en toekomstperspectief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapter 11 

 178 

INLEIDING 
 
Amyloïdose is de benaming van een groep ziekten die gekenmerkt wordt door 
afzetting van eiwitfibrillen (“vezeltjes”, die zichtbaar gemaakt kunnen worden onder 
de elektronenmicroscoop) waaraan een driedimensionale β-vouwbladstructuur ten 
grondslag ligt. Men veronderstelt dat deze β-vouwbladstructuur zich bindt aan 
congoroodkleurstof en tevens verantwoordelijk is voor de weerstand tegen 
eiwitafbraak. 
Het woord amyloïd is afkomstig van het Griekse woord amylum (zetmeel) en heeft 
als betekenis “zetmeelachtig”. Goede Nederlandse woorden voor amyloïd en 
amyloïdose ontbreken. Amyloïdose is de naam van de aandoening waarbij 
afzetting van amyloïd ziekteverschijnselen geeft. Afzetting van amyloïd kan 
gelokaliseerd zijn (beperkt tot slechts één enkel orgaan of type weefsel) of 
systemisch (waarbij afzetting door het gehele lichaam bestaat). Drie typen van 
systemische amyloïdose zijn voor de behandelend clinicus van belang om te 
herkennen: AA-, AL- en ATTR-amyloïdose. AA-amyloïdose wordt veroorzaakt door 
afzetting van het voorlopereiwit serumamyloïd A (SAA), een ontstekingseiwit, als 
amyloïdfibrillen. Die afzetting kan alleen plaats vinden als de concentratie van SAA 
chronisch verhoogd is, zoals in het bloed van patiënten die ernstige en langdurige 
ontstekingen doormaken. AL-amyloïdose wordt veroorzaakt door afzetting van een 
kappa of lambda vrije lichte keten, een onderdeel van een immunoglobuline 
(afweereiwit) dat geproduceerd wordt door een plasmacelkloon. ATTR-amyloïdose 
wordt veroorzaakt door afzetting van gemuteerd transthyretine (TTR, een 
transporteiwit) als gevolg van een overgeërfde puntmutatie, dan wel door afzetting 
van het normaal voorkomende transthyretine op zeer hoge leeftijd. De symptomen 
en verschijnselen verschillen sterk tussen de drie typen en de behandeling is 
compleet verschillend [1, 2]. 
 De diagnose amyloïd kan pas gesteld worden na weefselonderzoek, 
waarbij de aanwezigheid ervan bij microscopisch onderzoek kan worden 
aangetoond in een stukje weefsel dat gekleurd is met congoroodkleurstof. De 
onder gewone belichting rode amyloïdafzettingen veranderen in appelgroen als het 
microscopisch preparaat bekeken wordt in gepolariseerd licht (fenomeen van 
dubbelbreking). Het weefsel wordt verkregen door aspiratie (met een dikke naald 
opzuigen) van onderhuids buikvetweefsel, een uiterst eenvoudige, weinig 
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belastende en nuttige techniek om weefsel te verkrijgen voor het aantonen van 
amyloïd [1]. 
SAA, kappa en lambda vrije lichte ketens, en TTR zijn zogeheten voorlopereiwitten 
(precursors). Zo’n voorlopereiwit kenmerkt een bepaald type amyloïd. Met behulp 
van immunohistochemie (een kleuringtechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van 
antilichamen die slechts één bepaald type voorlopereiwit kunnen herkennen in een 
stukje weefsel) als routinebepaling kan het specifieke type amyloïd worden 
aangetoond in het onderzochte weefsel. Naast dit kenmerkende voorlopereiwit 
bevatten alle typen amyloïd een aantal andere gemeenschappelijke elementen, 
zoals glycosaminoglycanen (GAG’s, polymeren van suikermoleculen) en 
serumamyloïd P component (SAP). SAP is een pentraxine (een uit vijf identieke 
eiwitten bestaande ringvormige structuur die onder de elektronenmicroscoop te 
herkennen is aan de donutachtige vorm) die zich via een calciumafhankelijk 
mechanisme bindt aan alle amyloïdafzettingen [2]. Nadat het SAP gemerkt is met 
het isotoop jodium123 (“labelen”) kan het product gebruikt worden als spoorzoeker 
(“tracer”) om via een afbeeldende techniek (scintigrafie, een zogeheten 123I-SAP 
scan) amyloïd op te sporen en verder in kaart te brengen [3]. 
 Dit proefschrift richt zich op een tweetal diagnostische technieken die 
toegepast worden op het gebied van amyloïdose: Deel I. Dit betreft een volledig op 
monoklonale antilichamen gebaseerde sandwich ELISA-techniek (een techniek 
waarbij met behulp van antilichamen een eiwit uit een te onderzoeken monster 
wordt gevangen en met een tweede antilichaam wordt herkend en gemeten) voor 
het meten van de concentratie van het amyloïd A eiwit in vetweefsel. In de 
hoofdstukken 2 t/m 5 worden diagnostische studies beschreven waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de ELISA-bepaling om hiermee de concentratie van amyloïd A 
eiwit in vetweefsel te bepalen bij patiënten met systemische amyloïdose. Deel II. 
Met jodium123 gemerkt SAP (123I-SAP) wordt gebruikt voor het bepalen van 
betrokkenheid van organen bij de amyloïdose en voor het krijgen van een indruk 
van de hoeveelheid amyloïd in het lichaam (de “amyloïdmassa”). De hoofdstukken 
6 t/m 9 beschrijven diagnostische studies waarbij 123I-SAP gebruikt wordt zowel 
voor scintigrafie als voor meting van in het lichaam overgebleven SAP (retentie) op 
verschillende tijdstippen na inspuiting. 

De rest van dit hoofdstuk beslaat nog twee gedeelten: het eerste gedeelte 
(samenvatting) leidt de verschillende hoofdstukken in en beschrijft de meest 
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belangrijke resultaten en conclusies, het tweede gedeelte (toekomstperspectief) 
bespreekt een aantal klinische implicaties en toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Na een korte inleiding begint dit proefschrift in hoofdstuk 2 met de beschrijving 
van de ontwikkeling van een nieuwe, kwantitatieve, reproduceerbare en volledig 
monoklonale sandwich ELISA voor de meting van de concentratie van SAA. De 
ondergrens van de bepaling ligt op 8 μg/L, waardoor deze methode zich leent voor 
onderzoek van allerlei biologische vloeistoffen en voor in vitro studies. De 
bovengrens van de basale serumconcentratie bij gezonde controlepersonen is 4.3 
mg/L. C-reactieve proteïne (CRP) en SAA-waarden verschillen bij allerlei ziekten.  
SAA blijkt vaak relatief hoger te zijn dan CRP, vooral bij patiënten die behandeld 
worden met glucocorticoïden.  

In hoofdstuk 3 wordt de toepassing beschreven van de nieuwe ELISA 
voor de meting van de concentratie van amyloïd A eiwit in guanidine-extracten van 
geaspireerd onderhuids buikvetweefsel. De concentraties van amyloïd A eiwit in 24 
patiënten met zowel artritis als AA-amyloïdose waren hoger dan die van controles 
zonder artritis, van controles met artritis zonder amyloïdose en van controles met 
andere typen van systemische amyloïdose. De bovengrens van het 
referentiegebied van alle controles zonder AA-amyloïdose bleek 11.6 ng/mg 
vetweefsel te zijn.  Patiënten bij wie veel amyloïd in het vetweefsel werd gevonden, 
zoals weerspiegeld werd in semi-kwantitatief beoordeelde uitstrijkpreparaten van 
vetweefsel die met congorood gekleurd waren, hadden hogere amyloïd A 
eiwitconcentraties dan diegenen met slechts geringe afzetting van amyloïd.  
 In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek beschreven bij 112 Egyptische 
patiënten met langdurige reumatoïde artritis, die op de aanwezigheid van amyloïd 
werden gescreend met behulp van congorood gekleurde uitstrijkpreparaten van 
vetweefsel. Acht patiënten bleken amyloïd te hebben in hun vetweefsel, waardoor 
de prevalentie van amyloïd bij Egyptische patiënten met langdurige reumatoïde 
artritis uitkomt op circa 7%. Kwantificering van de amyloïd A eiwitconcentratie in 
vet met behulp van ELISA (gebruik makend van de bovengrens die gevonden was 
bij Nederlandse controles) leidde tot herkenning van 6 van de 8 patiënten met AA-
amyloïdose, terwijl bij geen van de resterende 104 patiënten een verhoogde 
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concentratie in het vetweefsel werd gevonden. In tegenstelling tot de verwachting 
bleek proteïnurie geen onderscheidend kenmerk te zijn van de 8 patiënten met AA-
amyloïdose, terwijl daarentegen een lange ziekteduur, obstipatie, 
bronchopulmonale symptomen en een laag normaal of verlaagd aantal 
circulerende rode bloedcellen juist wel behulpzaam leken te zijn om patiënten met 
amyloïd op te kunnen sporen in deze artritispopulatie.  
 In hoofdstuk 5 werd de diagnostische bruikbaarheid van de ELISA voor 
de kwantificering van amyloïd A eiwit in vetweefsel onderzocht bij 154 van 183 
patiënten met verschijnselen van AA-amyloïdose, alsmede bij 354 controles zonder 
AA-amyloïdose. De kwantificering van amyloïd A eiwit in vetweefsel bleek een 
sensitieve (84%) en specifieke (99%) opsporingsmethode. Voordelen zijn de 
onafhankelijkheid van de kwaliteit van weefselkleuring en van de ervarenheid van 
de beoordelaar, de directe bevestiging dat sprake is van het AA-type en de 
mogelijkheid om op kwantitatieve wijze de hoeveelheid amyloïd in weefsel in de 
loop van de tijd te kunnen vervolgen. Amyloïd A eiwitconcentratie in vetweefsel en 
semi-kwantitatieve beoordeling van de hoeveelheid amyloïd in datzelfde 
vetweefsel kwamen overeen. Mannen hadden lagere amyloïd A eiwitconcentraties 
dan vrouwen en patiënten met familiaire Mediterrane koorts (FMF) hadden lagere 
concentraties dan patiënten met artritis of andere ontstekingsziekten. Deze 
opmerkelijke verschillen tussen de beide geslachten en tussen de 
ontstekingsziekten onderling laten zich niet gemakkelijk verklaren. Zowel de 
mogelijkheid van vetcellen om SAA te produceren als de mechanismen die 
verantwoordelijk zijn voor de aanmaak en afzetting van amyloïd A fibrillen in 
vetweefsel worden mogelijk direct beïnvloed door geslachtshormonen en 
cytokines. Dit lijkt een veelbelovend gebied te zijn voor toekomstig fundamenteel 
onderzoek.  
 In hoofdstuk 6 werd SAP in een aantal procedures geïsoleerd uit bloed 
van gezonde donoren op een kolom van pyruvaatrijke agarose. De methode bleek 
effectief te zijn en de zuiverheid van het geïsoleerde SAP was hoog (>99%), zodat 
het SAP geschikt was voor gebruik in scintigrafische studies van patiënten met 
systemische amyloïdose. 

In hoofdstuk 7 werden kinetische verdwijningstudies verricht met 123I-SAP 
bij 49 patiënten met systemische amyloïdose van het AA- of AL- type. Systemische 
amyloïdose werd gekenmerkt door een versnelde initiële klaring van 123I-SAP uit 
het plasma en een toegenomen interstitiële uitwisselingssnelheid en 
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weefselretentie. Deze bevindingen weerspiegelen reversibele binding van het 
radioactief gemerkte SAP aan afzettingen van amyloïd en verschaffen daardoor 
nuttige informatie voor de diagnostiek, voor het vervolgen van het effect van 
behandeling en voor het inschatten van de prognose van deze patiëntengroep. 
 In hoofdstuk 8 werd de diagnostische nauwkeurigheid en toegevoegde 
informatie van 123I-SAP scintigrafie bestudeerd bij 167 patiënten met systemische 
amyloïdose. De diagnostische sensitiviteit van SAP-scintigrafie voor systemische 
AA-, AL- en ATTR-amyloïdose was respectievelijk 90%, 90% en 48%, waarbij de 
specificiteit 93% was. Het verdelingspatroon van amyloïd, zoals zichtbaar gemaakt 
werd door de scan, was veel minder divers bij het AA-type dan bij het AL-type. 
Verhoogde opname in de hartspier werd bij geen enkele patiënt gezien. 
Miltopname werd frequent waargenomen zowel bij AA- als bij AL-amyloïdose, maar 
klinische verschijnselen van deze miltbetrokkenheid werden slechts zelden 
gevonden. Verhoogde opname in lever en nieren correleerde respectievelijk met 
gestoorde functietesten van de lever en met de ernst van proteïnurie. Verhoogde 
opname in het beenmerg was specifiek voor AL-amyloïdose (bij 21%) en werd 
vaker gezien bij AL-kappa dan bij AL-lambda amyloïd. Gelokaliseerde amyloïdose 
werd niet zichtbaar op de SAP-scans. Concluderend kan men stellen dat SAP-
scintigrafie diagnostische waarde heeft voor het aantonen van amyloïd bij de 
meeste patiënten met AA- en AL- amyloïdose, hoewel deze waarde beperkt is bij 
patiënten met een erfelijke ATTR-amyloïdose. Dit laatste kan waarschijnlijk 
verklaard worden door onderlinge verschillen zowel in amyloïdmassa als in 
betrokkenheid van de organen. In het algemeen openbaart de SAP-scintigrafie een 
grotere en wijder verspreide orgaanbetrokkenheid dan met andere klinische 
middelen gevonden kan worden. Sommige verdelingspatronen van SAP-opname 
op de scan zijn kenmerkend voor bepaalde typen amyloïdose. 

In hoofdstuk 9 werd de diagnostische bruikbaarheid en prognostische 
waarde bestudeerd van EVR24, een eenvoudig af te leiden parameter die de 
weefselretentie 24 uur na inspuiting van 123I-SAP beschrijft. Deze studie betrof 
dezelfde patiënten als die beschreven zijn in hoofdstuk 8. De EVR24 bleek voor het 
opsporen van systemische amyloïdose geen toegevoegde waarde te hebben 
boven 123I-SAP scintigrafie. Bij patiënten met AL-amyloïdose bleek de EVR24 sterk 
geassocieerd te zijn met orgaanbetrokkenheid (zowel met het aantal organen als 
met de ernst van de betrokkenheid van de lever en de nier) en met de prognose.  
EVR24 lijkt daarom een bruikbare indicator van de amyloïdmassa van het lichaam. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEF 
 
Het uiteindelijke doel van deze studies was enerzijds het verbeteren van het 
gereedschap voor het diagnosticeren en typeren van systemische amyloïdose en 
anderzijds het verkrijgen van een beter begrip van de amyloïdmassa in het lichaam 
van patiënten met systemische amyloïdose. 
 Het meten van de concentratie van amyloïd A eiwit in vetweefsel met 
behulp van een ELISA blijkt zeer nauwkeurig te zijn voor het diagnosticeren van 
AA-amyloïdose. Daarom is deze op vetweefsel toegepaste amyloïd A eiwit ELISA 
betrouwbaar diagnostisch gereedschap om te gebruiken voor opsporing en 
typering van AA-amyloïdose. Immunochemische kwantificering van andere 
componenten van amyloïd zoals SAP, TTR, lichte ketens, laminine, entactine, 
collageen IV, apolipoproteïne E en glycosaminoglycanen of glycoproteïnes kan ook 
overwogen worden. Hierbij moet men wel in gedachten houden dat de 
extractiemethode om eiwitten uit amyloïdfibrillen te elueren met behulp van 
guanidine vormveranderingen van epitopen op de eiwitten kan veroorzaken, 
waardoor verminderde antigeenherkenning door de gebruikte antilichamen kan 
optreden. Indien immunochemische methoden onvoldoende behulpzaam blijken 
voor de detectie en kwantificering van bovengenoemde eiwitten kunnen andere 
specifiek chemische technieken worden overwogen, zoals tweedimensionale 
blotting in combinatie met massaspectroscopie [4]. Toepassing van deze laatste 
technieken op vetweefsel is op dit moment al nuttig gebleken en is zelfs 
veelbelovend voor de opsporing van veranderingen in de aminozuurvolgorde en 
-samenstelling, van specifieke mutaties en varianten en voor het bepalen van de 
onderlinge verhouding van gemuteerde en normale eiwitten in amyloïd. Een eerste 
doel van deze zogeheten “proteomic” studies in de nabije toekomst kan zijn het 
opsporen en met vrijwel volledige zekerheid typeren van een bepaald type 
amyloïd, waarbij dan tevens alle andere mogelijke typen amyloïd met dezelfde 
hoge waarschijnlijkheid kunnen worden uitgesloten. Een tweede doel kan zijn het 
ontrafelen van de rol van de normale eiwitten, van mogelijke subtypen, varianten 
en gemuteerde eiwitten, de rol van enzymatische klieving en andere modificaties 
van voorlopereiwitten en de rol van andere componenten van het amyloïd zoals 
SAP, laminine, entactine, collageen IV en glycosaminoglycanen bij de vorming van 
amyloïdfibrillen [5, 6]. 
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Vetweefsel kan gemakkelijk op geregelde tijdstippen worden verkregen voor 
analyse om op deze wijze het feitelijk beloop van amyloïdafzetting op 
weefselniveau te vervolgen. Dit vervolgen van amyloïd in vetweefsel kan nuttig zijn 
bij AL- en ATTR-amyloïdose omdat vetweefsel bij deze ziekten niet actief 
betrokken is bij de productie van het voorlopereiwit. Vetweefsel bij AA-amyloïdose 
kan zich echter in dit opzicht anders gedragen vanwege de actieve productie van 
SAA door adipocyten in het vetweefsel [7-9]. Een in vitro monocytair 
celkweekmodel van amyloïdogenese is ontwikkeld voor de muis [10, 11]. Een 
celkweeksysteem voor bestudering van de amyloïdogenese van volledig 
menselijke origine is nog niet beschikbaar [12]. Vetweefselkweken kunnen mogelijk 
de middelen gaan leveren om een beter inzicht te krijgen in de regulatie van de 
SAA-synthese alsmede de verdere verwerking van SAA tot AA-amyloïdfibrillen in 
de menselijke situatie, maar ook in mechanismen van fibrildepositie, toxiciteit van 
amyloïd in weefsel en de rol van andere amyloïdcomponenten zoals SAP. 
 123I-SAP-scintigrafie blijkt een zeer nuttige techniek te zijn voor het 
diagnosticeren van systemische AA- en AL-amyloïdose en in het bijzonder voor het 
aantonen van betrokkenheid van een aantal specifieke organen, zoals de lever, 
milt, nieren, bijnieren, beenmerg en gewrichten [3]. Het patroon van 
orgaanbetrokkenheid zoals dat met deze techniek zichtbaar wordt in patiënten met 
AA-amyloïdose toont opmerkelijke gelijkenis met het bekende muizenmodel van 
AA-amyloïdogenese. In dat model is de milt het eerst betrokken bij de afzetting van 
amyloïd, gevolgd door de nieren en andere organen zoals de lever [13]. 123I-SAP-
scintigrafie is op dit moment de beste methode om orgaanbetrokkenheid van lever 
en milt aan te tonen, voordat andere klinische verschijnselen zoals 
orgaanvergroting en abnormale functietesten van de lever zichtbaar zijn. Deze 
kennis, alsmede het aangetoonde nut van serum NT-proBNP (het N-terminale pro-
eiwit van B-type natriuretisch peptide) voor de betrokkenheid van het hart [14], zijn 
in ons ziekenhuis toegevoegd aan de huidige consensuscriteria voor 
betrokkenheid van organen en weefsels [15]. De EVR24, een eenvoudige 
parameter waarmee weefselretentie na 24 uur kan worden gemeten, lijkt een 
nuttige maat te zijn voor de omvang van de amyloïdmassa in patiënten met 
systemische AL-amyloïdose. Deze parameter lijkt mogelijk ook nuttig om de risico’s 
van intensieve chemotherapie in te schatten bij patiënten met AL-amyloïdose bij 
wie het hart betrokken is. 
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Voorafgaand aan de introductie van de 123I-SAP scintigrafie werd afname van de 
amyloïdose af en toe gesuggereerd in beschrijvingen van individuele patiënten op 
grond van vervolgbiopten, maar overtuigend bewijs van amyloïdafbraak ontbrak. 
Een werkelijke doorbraak van 123I-SAP-scintigrafie is dat deze techniek 
onmiskenbaar aangetoond heeft dat afname van de amyloïdmassa inderdaad 
mogelijk is en een realistisch behandelingsdoel behoort te worden. De 
amyloïdmassa van het lichaam is echter nog steeds meer een theoretisch begrip 
dan een praktisch meetbare grootheid. Om een beter begrip te krijgen van de 
dynamiek van de amyloïdafzetting en de uitgangspunten van therapie, kan het 
nuttig zijn om een model te maken dat de totale amyloïdmassa van het lichaam 
beschrijft. Het zogeheten “gootsteen” model – zoals een ieder dat wel kent uit het 
dagelijks leven – zou zo’n manier kunnen zijn om te kijken naar de amyloïdmassa 
(Figuur 11.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11.1. Het “gootsteen” model van totale amyloïdmassa van het lichaam in patiënten met 
systemische amyloïdose. De kraan representeert de productie van voorlopereiwitten, A de groei van 
amyloïd, B de afbraak van amyloïd en C (de hoeveelheid vloeistof in de bak) de amyloïdmassa. 
 
Dit uiterst simpele model van amyloïdose kan de dynamiek van afzetting van 
amyloïd illustreren voor het gehele lichaam, maar ook voor de afzonderlijke 
organen. Variabele A, amyloïdgroei, kan voorgesteld worden als een product van 
de toegenomen concentratie van het voorlopereiwit in het bloed en de snelheid van 
afzetting. Variabele B, amyloïdafbraak, wordt veroorzaakt door een tot nu toe 
volstrekt onbekend mechanisme en lijkt sterk te verschillen tussen de patiënten 
onderling, maar waarschijnlijk ook per orgaan. Variabele C, de amyloïdmassa, 
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wordt weerspiegeld in de klachten en verschijnselen van de amyloïdose. Het 
huidige behandeldoel is het reduceren van C, de amyloïdmassa. Dit zou in de 
eerste plaats moeten gebeuren door volledige eliminatie van A (terugbrengen naar 
nul) of in de tweede plaats door het zodanig verminderen van A of vergroten van B, 
dat A kleiner wordt dan B, niet slechts voor het lichaam als geheel, maar ook voor 
elk orgaan dat bij de ziekte betrokken is. Als aanvullende benadering behoort de 
behandeling zich ook te richten op de reductie van C door het behandelen van de 
klachten en verschijnselen en wel zodanig dat het lijden als gevolg van de 
amyloïdmassa hierdoor zal afnemen. Een voordeel van zo’n model is dat het helpt 
om toekomstig onderzoek te richten op het bestuderen van de dynamiek van 
achterliggende mechanismen, zoals de productiesnelheid van voorlopereiwitten en 
zowel de afzettingssnelheid als de afbraaksnelheid van amyloïd. 
 Hoewel 123I-SAP-scintigrafie en meting van de EVR24 nuttige technieken 
lijken te zijn voor de klinische praktijk, dient te worden gezocht naar verdere 
verbeteringen omdat jodium123 duur is en omdat SAP geïsoleerd en gezuiverd 
moet worden uit bloed van gezonde donoren. Tot nu toe is het gebruik van andere 
isotopen niet succesvol gebleken om jodium123 bij deze techniek te kunnen 
vervangen. Daarnaast is SAP een relatief groot eiwit van 127 kD en heeft door dit 
hoge moleculaire gewicht een verminderd vermogen om de basaalmembraan van 
bloedvaatwanden in hartweefsel en de intacte bloed-hersenbarrière te 
doordringen. Kleinere moleculen dan SAP met vergelijkbare binding aan amyloïd 
zijn interessant omdat die waarschijnlijk de huidige opbrengst van scintigrafie in 
systemische amyloïdose kunnen verbeteren, vooral voor de detectie van 
betrokkenheid van het hart. Als dergelijke moleculen inderdaad worden ontwikkeld, 
kunnen zij als tracer worden vergeleken met 123I-SAP-scintigrafie, de huidige 
goudstandaard. 
 Het moet hier worden gezegd dat de vooruitzichten voor veel patiënten met 
systemische amyloïdose nog steeds somber zijn, ondanks de aanzienlijke 
vooruitgang die bij sommige patiënten is behaald:  bijvoorbeeld de introductie van 
intensieve chemotherapie met teruggave van eigen stamcellen in een 
geselecteerde groep van patiënten met AL-amyloïdose [16], de introductie van 
levertransplantatie in een geselecteerde groep van patiënten met ATTR-
amyloïdose [17] en het effect van volledige onderdrukking van chronische 
ontsteking in patiënten met AA-amyloïdose [18, 19]. Nieuwe ontwikkelingen zijn 
onderweg, zoals de introductie van lenalidomide bij AL-amyloïdose [20], de recent 
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gestarte klinische trial met diflunisal bij ATTR-amyloïdose [21], en de GAG-achtige 
stof eprodisate bij AA-amyloïdose [22]. Ook andere mogelijk nuttige medicijnen 
dienen hier genoemd te worden, zoals IDOX [23], CPHPC [24] en doxycycline [25]. 
Van groot belang in dit verband is de ontwikkeling van een set nauwkeurige criteria 
om progressie, stabiliteit en afname van zowel de amyloïdose, als van het 
achterliggende ziekteproces vast te stellen. De kwantificering van de 
serumconcentratie van voorlopereiwitten zoals SAA bij AA-amyloïdose en de 
immunoglobuline vrije lichte ketens bij AL-amyloïdose zijn zeer behulpzaam voor 
het vervolgen en bepalen van de activiteit van het achterliggende ziekteproces [18, 
19, 26]. Een eerste set van klinische criteria om de orgaanbetrokkenheid bij (AL-) 
amyloïdose te bepalen is reeds opgesteld door een internationaal Consensus 
Comité in Tours in 2004 [15]. Daarnaast valt ook veel te zeggen voor het direct 
bestuderen en daarna vervolgen van de feitelijke afzetting van amyloïd in weefsel. 
In dit opzicht kan analyse van vetweefsel op gezette tijden, in combinatie met SAP-
scintigrafie, mogelijk belangrijke informatie opleveren over afzetting van amyloïd op 
zowel het microscopische als het macroscopische niveau. Deze directe bepaling 
van de afzetting van amyloïd zal waarschijnlijk in belang toenemen bij de verdere 
ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden. Juist in die omstandigheden 
waar de andere criteria niet behulpzaam zijn, zoals vroege opsporing van 
progressie van de amyloïdose bij een onvolledige respons van de achterliggende 
ziekte, kan een directe vaststelling van veranderingen in de feitelijke afzetting van 
amyloïd een sleutelpositie gaan innemen. 
 Tot slot nog een drietal opmerkingen. Allereerst wil ik zowel het UMCG, het 
Reumafonds als de Jan Kornelis de Cock Stichting bedanken voor de cruciale rol 
die zij hebben gespeeld bij het realiseren van dit moeilijk te financieren onderzoek 
naar amyloïdose. In de tweede plaats wil ik benadrukken dat research met 
betrekking tot amyloïdose een werkelijk fascinerend en veelbelovend 
onderzoeksgebied is. Tenslotte hoop ik dat effectieve behandelingsmogelijkheden 
voor het tot stilstand brengen en beheersen van deze slopende ziekten in de nabije 
toekomst ontwikkeld zullen worden, leidend tot betere vooruitzichten. Betere 
vooruitzichten niet slechts voor een selectieve minderheid, maar juist voor alle 
patiënten met amyloïdose. En dat is waar het om gaat. 
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