
Summary

Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis–Dutch type (HCHWA-D) 
is an early onset hereditary form of Cerebral amyloid angiopathy (CAA) 
caused by a point mutation of the Amyloid Precursor protein (APP). CAA 
refers to the accumulation of Amyloid β (Aβ) peptide, resulting from APP 
protein cleavage,  in intracerebral vessels. CAA pathology is present in 
the majority of Alzheimer’s Disease (AD) brains and is associated with 
intracerebral hemorrhages in the elderly. The general aim of this thesis is 
to decipher the molecular pathogenesis of HCHWA-D. Since no proven 
therapeutic treatment exists to prevent or even delay the disease onset, the 
understanding of underlying pathomechanisms in HCHWA-D is important. 
It may help discovering new therapeutic targets and biomarkers that can be 
used to assess the efficacy of candidate drugs in treatment trials. 

Chapter 1 is a general introduction of HCHWA-D covering the 
clinicopathological and neuropathological aspects of the disease as well as 
the known pathogenesis and the importance of HCHWA-D studies for the 
CAA field. Chapter 2 reviews other hereditary APP mutations and describes 
how the Aβ mutation of HCHWA-D patients modifies Aβ properties 
regarding aggregation, binding to cerebral vessel wall cells, interplay with 
extracellular matrix, proteolysis, and clearance, and how these altered 
characteristics lead to HCHWA-D pathogenesis.

Former research in the CAA field indicates the existence of factors able 
to influence Aβ accumulation predominantly in vessels rather than in brain 
parenchyma, such as TGFβ. Identification of aggravating factors of CAA 
pathology  are therapeutic target of interest and therefore we explored in 
Chapter 3 the TGFβ pathway deregulation in HCHWA-D. We discovered 
that in HCHWA-D brain material TGFβ1, its receptors and TGFβ-induced 
genes are upregulated. Using histology and compared to sporadic CAA, the 
actual activation of the TGFβ signaling cascade in the hereditary form is 
confirmed by the accumulation of its activated transcription factor phospho-
SMAD2/3 (pSMAD2/3) in some angiopathic vessels which also correlates 
with the disease severity.

Understanding the underlying pathology of neuroimaging features in 
patients is essential for a precise diagnostic and follow-up of the disease.  
Therefore we investigated a recently described MRI neuroimaging feature 
of advanced disease stage in HCHWA-D. We used an histopathologic 
correlates in Chapter 4 to reveal that cerebrovascular iron accumulation 
and calcification are the cause of the in vivo observed MRI abnormalities. 
We identified calcifications as a novel MRI marker of interest for clinical 
CAA severity evaluation in hereditary as well as sporadic CAA patients.



Because calcifications are a feature of severe CAA pathology (chapter 4) and 
CAA severity is linked with TGFβ deregulation (Chapter 3), we investigated 
in Chapter 5 the calcified CAA vessels in HCHWA-D with a focus on 
TGFβ-related disease progression. Besides pSMAD2/3 immunomarker, we 
quantified in patients with different severity the presence of osteopontin 
(OPN) and collagen 1 (col1), potential modulators of vascular calcification 
responsive to TGFβ. We described an accumulation of OPN and pSMAD2/3 
in calcified CAA vessels as well as the association of col1 protein, a fibrotic 
protein with vascular amyloid load. Chapter 5 tightly link the TGFβ pathway 
deregulation to CAA progression and calcification in HCHWA-D.

Finally, Chapter 6 is an transcriptomic study in human post mortem 
brain to identify major deregulated pathways in HCHWA-D and broaden 
our comprehension of molecular pathogenesis. By comparing the changes 
that we found in the human transcriptome with the transcriptome of young 
APP-E693Q mice at the pathway level, we could identify an overlap in the 
upregulation of ECM-related pathways, which is in mice prior to the onset of 
CAA pathology and suggests an early TGFβ1-mediated fibrosis. In addition, 
we identified a mitochondrial dysfunction, a feature of neurodegenerative 
diseases not yet described in HCHWA-D.

The discussion in Chapter 7 summarizes the main finding of this 
thesis namely that TGFβ deregulation plays a central role in HCHWA-D 
pathogenesis.  Therefore the beneficial and detrimental aspects of TGFβ 
on the vascular and parenchymal brain components are reviewed and the 
possible causes of  TGFβ activation in HCHWA-D as well as its implication 
for future studies and therapeutic intervention are discussed. 



Nederlandse samenvatting

Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis (Dutch) (HCHWA-D) is 
een erfelijke vorm van cerebrale amyloid angiopathie (CAA) die relatief 
vroeg in het leven ontstaat en veroorzaakt wordt door een puntmutatie in het 
amyloid precursor eiwit (APP). Doordat APP door enzymen wordt geknipt, 
wordt het kleinere amyloid β (Aβ) eiwit gevormd. Bij CAA hoopt dit eiwit 
op in bloedvaten in de hersenen. Naast deze erfelijke vorm is CAA ook 
aanwezig in de meeste patiënten met de ziekte van Alzheimer. CAA wordt 
gezien als een belangrijke oorzaak van hersenbloedingen bij ouderen. Het 
doel van dit proefschrift is om de moleculaire pathogenese van CAA in 
HCHWA-D patiënten in kaart te brengen. Omdat er nog geen behandeling 
bestaat om deze ziekte te voorkomen of zelfs te vertragen, is het belangrijk 
om de onderliggende mechanismen van HCHWA-D te begrijpen. Deze 
kennis kan helpen om nieuwe therapeutische aangrijpingspunten te vinden 
en biomarkers te onderzoeken die gebruikt kunnen worden om de werking 
van mogelijke geneesmiddelen te bekijken.

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over HCHWA-D, waarin de 
klinische, pathologische en neuropathologische aspecten van de ziekte 
worden beschreven. Daarnaast is gekeken naar wat bekend is over de 
pathogenese en naar het belang van HCHWA-D studies voor onderzoek naar 
CAA in het algemeen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van andere erfelijke APP-mutaties en 
beschrijft hoe de mutatie van HCHWA-D-patiënten de Aβ-eigenschappen 
verandert met betrekking tot aggregatie, binding aan cerebrale bloedvaten, 
wisselwerking met extracellulaire matrix, proteolyse en klaring, en hoe deze 
veranderde kenmerken tot de HCHWA-D pathogenese leiden.

Uit eerder onderzoek naar CAA bleek al dat er factoren zijn die er 
voor zorgen dat Aβ hoofdzakelijk ophoopt in de bloedvaten en niet in het 
hersenparenchym. Een voorbeeld hiervan is TGFβ. Zulke factoren zijn 
interessante therapeutische targets en daarom hebben we in hoofdstuk 3 de 
deregulatie van de TGFβ cascade in HCHWA-D onderzocht. In HCHWA-D 
breinmateriaal hebben we gevonden dat TGFβ1, de receptoren hiervan 
en TGFβ-geïnduceerde genen zijn verhoogd. De activatie van de TGFβ 
cascade in erfelijke CAA blijkt ook uit de ophoping van de geactiveerde 
transcriptiefactor phospho-SMAD2/3 (pSMAD2/3) in sommige 
angiopathische bloedvaten, wat ook correleert met de ernst van de ziekte.

Het begrijpen van de onderliggende pathologie van kenmerkende 
verschijnselen op MRI beelden van patiënten zijn essentieel voor een goede 
diagnostiek en het volgen van de ziekte over de tijd. Daarom hebben we 
een recent beschreven MRI verschijnsel van een gevorderd stadium van 
de ziekte in HCHWA-D onderzocht. Hiervoor hebben we in hoofdstuk 4 



histopathologische correlaties gebruikt om aan te tonen dat cerebrovasculaire 
ijzerophoping en calcificatie de oorzaak zijn van veranderingen in de MRI-
beelden van patiënten. Hierdoor zijn calcificaties een nieuwe interessante 
MRI-marker voor evaluatie van de ernst van CAA in erfelijke, maar ook in 
sporadische CAA patiënten.

In hoofdstuk 5 hebben we de mechanismen onderzocht van de calcificatie 
van CAA vaten in HCHWA-D. In patiënten met verschillende stadia van 
CAA hebben we de aanwezigheid van osteopontin (OPN) en collageen 1 
(col1) gekwantificeerd. Dit zijn potentiële regelaars van calcificatie in de 
bloedvaten, bekend van perifere vasculaire calcificatie. De ophoping van 
OPN en col1 is sterk geassocieerd met pSMAD2/3 in gecalcificeerde CAA 
vaten, waardoor calcificatie nu gelinkt kan worden aan de eerder gevonden 
deregulatie van de TGFβ pathway.

Tenslotte hebben we in hoofdstuk 6 een transcriptoom studie gedaan 
om belangrijke ontregelingen van moleculaire routes in HCHWA-D te 
identificeren en de pathogenese beter te begrijpen. Door het menselijk 
transcriptoom te vergelijken met dat van jonge APP-E693Q muizen op het 
niveau van ontregelde moleculaire routes, konden we een overlap vinden 
in de activering van routes die gerelateerd zijn aan de extracellulaire 
matrix. In muizen zijn deze routes al bij het begin van de CAA pathologie 
afwijkend, wat suggereert dat TGFβ1-gemedieerde fibrose een vroeg 
proces is in het verloop van de ziekte. Daarnaast hebben we gezien dat 
mitochondriale disfunctie een belangrijk ziekteverschijnsel is, wat nog niet 
eerder beschreven was in HCHWA-D.

De discussie in hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen in dit proefschrift, namelijk dat TGFβ-verstoring een centrale 
rol speelt in de HCHWA-D pathogenese. Daarom worden de gunstige 
en nadelige aspecten van TGFβ op de vasculaire en parenchymale 
hersencomponenten besproken en worden de mogelijke oorzaken van 
TGFβ-activering in HCHWA-D en de implicatie daarvan voor toekomstige 
studies en therapeutische interventie besproken.


