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CHAPTER 11 

SUMMARY
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The work in this thesis explores the involvement of epigenetics in aging 
and Alzheimer’s disease (AD), using various techniques, animal models, 
and tissues.  
 

CHAPTER 2 presents a thorough overview of epigenetic regulation 
and its involvement in aging and neurodegeneration. It covers the 
various layers of the epigenetic apparatus, including the mechanisms 

operating at the DNA level, the chromatin level, and the RNA level. 
Following this is a critical literature review of investigations implicating 
epigenetic mechanisms in aging and the neurodegenerative diseases 

AD, Parkinson’s disease, and Huntington’s disease. From this review, 
it followed that epigenetic processes may be disturbed due to genetic 
variation, environmental exposures, or due to interactions with disease-
related pathology, in which case establishing causality remains a major 
challenge of the field. The implication of epigenetic processes in these 
neurodegenerative diseases provides novel therapeutic options that 

target these processes. While epigenetics-based treatments targeting 
specific disease-associated genes are still in their infancy, there are 
also investigations into the off-label use of existing drugs that have a 
widespread impact on epigenetic regulation. Furthermore, there are 
therapies being developed that aim to counteract certain symptoms, such 

as cognitive decline, but that do not necessarily target disease-related 
pathways, while other therapies directly aim to counter pathological 
cascades. Finally, the limitations of the field were discussed, such as 
the problem of causality in epigenetics research, and the challenge of 

replicating findings, complemented with suggestions for future studies, 
including the utilization of novel techniques and integration of multiple 

data modalities. 
 

In CHAPTER 3 a selection of the most used rodent models to study 

cognitive impairments are described. Various modes of achieving 
cognitive impairment are covered, including pharmacological models, 

models based on aging, and transgenic disease models, among which 
transgenic models of AD. 
 

The first experimental part of this thesis starts off with an investigation 
into epigenetic changes associated with normal aging in CHAPTER 4. 
For this study, global levels of DNA methylation and hydroxymethylation, 
two pivotal epigenetic markers, were determined at two ages in the 
nuclei of mouse cerebellar Purkinje cells. These cells are known for their 
vulnerability to age-related deterioration. Additionally, the impact on these 
epigenetic changes of caloric restriction and endogenous antioxidant 

overexpression, two strategies previously reported to extend the lifespan, 
were studied. It was observed that both global DNA methylation and 
hydroxymethylation increased with age in Purkinje cells, that caloric 
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restriction was able to reduce this age-related increase, but that 
antioxidant overexpression did not have a significant effect on age-related 
epigenetic changes. These observations suggest that the life-prolonging 
effects of caloric restriction may be mediated through epigenetic 

processes, the exact nature of which remains to be established. 
 

CHAPTER 5 covers a similar study as the previous chapter, but instead 

of healthy aging focuses on age-related epigenetic changes in models 
of AD. This study included three transgenic mouse models, expressing 
human mutant genes APP and PS1, associated with familial AD, or 
related to AD pathology in case of the tangle-inducing mutant MAPT 

gene. One model only expressed mutant APP (J20), another both APP 

and PS1 (APP/PS1dE9), and the third model expressed mutant APP, 

PS1 and MAPT (3xTg-AD). Additionally, Caribbean vervets, a non-human 
primate model which may naturally develop early AD-like pathology 
with age, were included in the study. Global levels of DNA methylation 
and hydroxymethylation, as well as DNA methyltransferase (DNMT) 
3A, responsible for de novo DNA methylation, were investigated in the 
hippocampus, a brain region related to memory heavily afflicted by 
AD. Curiously, the models showed divergent age-related changes in 
global DNA methylation levels; the J20 model exhibited decreases, the 
APP/PS1dE9 and vervets showed no changes, whereas the 3xTg-AD 
presented increases. Global DNA hydroxymethylation and DNMT3A 
levels, however, did not change significantly between ages in any of 
the models. Correlation analyses with plaque load, which, as expected, 
increased with age, detected a negative correlation with DNA methylation 
in the J20 model, and a positive correlation with DNA methylation in 
the 3xTg-AD model, while no significant correlations were observed for 
the other epigenetic markers. These results indicate that, on a global 
level, AD-related pathology mainly appears to be associated with DNA 
methylation, but that the choice of animal model may profoundly affect 

this association. It may thus be more insightful for future studies into the 
relationship between genetic mutations and epigenetic dysregulation to 
focus on specific disease-related genes and pathways to complement the 
observations on a global level. 
 

For CHAPTER 6, the impact of lowering amyloid-β (Aβ) levels through 
active immunotherapy on epigenetic DNA modifications was investigated. 
Global levels of DNA methylation, DNA hydroxymethylation and 
DNMT3A were determined in the hippocampus of APP/PS1dE9 mice, 
which were distributed between a vaccinated and a vehicle control 
group. Anti-Aβ immunotherapy was associated with lower levels of DNA 
hydroxymethylation and DNMT3A. Looking at correlations between 
the epigenetic markers and previously established markers of AD 

pathology, including behavioral outcomes related to cognition, indicated 
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that DNA hydroxymethylation and DNMT3A levels correlated with Aβ 
pathology and synaptic integrity. Interestingly, both DNA methylation 
and hydroxymethylation, both not DNMT3A levels, correlated with the 
behavioral scores. These results offer a first glimpse into the epigenetic 
component of anti-Aβ immunotherapy, although it remains to be 
elucidated whether the epigenetic differences stem from lowering Aβ level 
or from immunologic processes associated with active immunization. 
 

The second experimental part of this thesis focuses on human AD 

patients, and switches from global immunohistochemical enquiries to a 
genome-wide, and site-specific, microarray approach. For CHAPTER 
7 the methylome and hydroxymethylome were interrogated in the 
middle-temporal gyrus, a brain region affected by AD pathology. A 
novel approach integrating readings from bisulfite (BS)- and oxidative 
bisulfite (oxBS)-treated DNA was used to determine differences in 
the proportion of methylated, hydroxymethylated, and unmodified 
signals between AD patients and controls for each of the over 450,000 
investigated CpG sites. Correlations between nearby CpG sites 
were also investigated to determine differentially methylated regions 
associated with AD. This implicated several genes known to be 
associated with AD, including RHBDF2, ANK1, and C3, but also OXT, 

which was only very recently found in relation to AD. Interestingly, 
OXT showed hyperhydroxymethylation and hypomethylation with 
increasing Braak stages. These findings underpin the importance of 
separating the DNA methylation and hydroxymethylation signals when 
studying the epigenome of the brain, which is highly enriched in DNA 
hydroxymethylation. 
 

CHAPTER 8 can be seen as a more clinically oriented extension of 

the previous chapter, exploring the methylomic profile of AD in blood. 
For this study, the blood methylome was determined in AD patients, 
individuals with mild cognitive impairment (MCI), and a group of healthy 
controls. Sites associated with AD were also investigated in relation 
to other determinants of clinical AD dementia, such as mini-mental 
state examination (MMSE) scores, Aβ and phosphorylated tau in the 
cerebrospinal fluid, and hippocampal volume. Several differentially 
methylated positions (DMPs) and regions (DMRs) were observed in 
relation to AD, including some in AD risk gene HLA-DRB5, which was 
previously observed to also exhibit altered DNA methylation in the brain 
of AD patients. Implicated genes such as PCDHA1, CDH13, CLSTN2, 

NEFL, and MAD1L1, which already presented with altered methylation 
profiles in the MCI group or showed associations with other markers of 
AD dementia, may reflect disturbed pathways in the etiopathogenesis 
of AD and could be further investigated as early blood markers of AD 

dementia. 
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For CHAPTER 9 the pre-clinical methylome associated with conversion 
to AD dementia was determined. Using samples from a large aging 
cohort including only healthy subjects at baseline and monitoring their 
conversion to AD dementia, it was possible to compare the methylome 
of individuals converting to AD dementia after an interval of 4.5 years, 
with that of controls still cognitively sound after 4.5 years, at a stage both 
groups did not yet show signs of dementia. This comparison led to the 
identification of multiple DMPs and DMRs, including the AD risk gene 
HLA-DRB5 and, once more, OXT, which may represent prime candidates 
for the pre-clinical diagnosis of AD. Additionally, to gain insight into the 
differences in dynamic epigenetic regulation between converters and non-
converters, a group by time interaction analysis was performed. DMPs 
from this analysis were further investigated for time-related alterations 
in converters and non-converters separately to identify in which group 
they were significantly altered. Differences in methylation of top genes, 
such as DGKD, MRPL20, and ARHGAP12 from this analysis associated 

with converters may signify vulnerability to convert to AD dementia. 
Conversely, methylation levels of top genes associated with non-
converters, including GRAMD1C, SMNDC1, and ARHGAP1 may reflect 
resilience to AD dementia. 
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CHAPTER 12

SAMENVATTING
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Het werk in dit proefschrift verkent de rol van epigenetica in het 
verouderingsproces en de ziekte van Alzheimer (ZvA), en maakt hierbij 
gebruik van verschillende technieken, diermodellen en weefsels.

HOOFDSTUK 2 presenteert een gedetailleerd overzicht van 

epigenetische regulatie en de rol hiervan bij veroudering en 
neurodegeneratie. Het hoofdstuk omvat de verschillende lagen van 
het epigenetische systeem, inclusief de mechanismen die actief zijn 
op het DNA niveau, het chromatine niveau en het RNA niveau. Dit 
overzicht wordt gevolgd door een kritische evaluatie van de huidige 
literatuur omtrent de implicatie van epigenetische processen in de 

neurodegeneratieve ziektes van Alzheimer, Parkinson en Huntington. 
Hieruit blijkt dat epigenetische processen kunnen worden verstoord door 
genetische factoren en omgevingsfactoren, almede door interacties 

met ziekte-gerelateerde pathologie, waardoor causaliteit een van 
de grote uitdagingen van het onderzoeksveld is. De implicatie van 
epigenetische processen in deze ziektes kan leiden tot de ontwikkeling 
van nieuwe behandelingsstrategieën, die op deze processen inspelen. 
Momenteel staat de ontwikkeling van epigenetische behandelingen 
nog in de kinderschoenen, al wordt er ook onderzoek gedaan naar 
bestaande medicijnen die invloed kunnen hebben op epigenetische 
regulatie. Nieuwe behandelingen proberen symptomen zoals cognitieve 
achteruitgang tegen te gaan, of om direct pathologische cascades 

te onderbreken en zo ziekte te voorkomen. Als laatste worden de 
beperkingen van het huidige epigenetica onderzoek aan de tand gevoeld 

en worden suggesties gegeven voor toekomstige studies in dit veld. 
Bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technieken en de integratie van 
verschillende datatypes, zoals genetische en expressie data om de 

epigenetische data te complementeren.

In HOOFDSTUK 3 wordt een selectie van de meest gebruikte knaagdier-
modellen voor cognitieve stoornissen beschreven. Verschillende modellen 
worden behandeld, waaronder farmacologische modellen, modellen 
gebaseerd op natuurlijke veroudering en transgene modellen, waaronder 
modellen voor ZvA.

HOOFDSTUK 4, het eerste onderzoek in dit proefschrift, focust op 

epigenetische veranderingen tijdens normale veroudering. Voor deze 
studie werd het globale niveau van DNA methylatie en hydroxymethylatie, 
twee belangrijke epigenetische indicatoren, bepaald in de kernen van 
cerebellaire Purkinje cellen van twee lijftijdsgroepen muizen. Deze 
cellen staan bekent om hun gevoeligheid voor verouderingsprocessen. 
Ook was de invloed van calorische restrictie en overexpressie van 
endogene antioxidanten, twee strategieën waarvan men denkt 
dat deze de levensduur kunnen verlengen, op deze epigenetische 
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veranderingen onderzocht. Hieruit bleek dat globale DNA methylatie 
en hydroxymethylatie toeneemt met veroudering in Purkinje cellen, 
dat calorische restrictie deze toename tegengaat en dat antioxidant 

overexpressie geen significante invloed heeft op de geobserveerde 
epigenetische veranderingen. Deze observaties suggereren dat de 
levensduur-verlengende effecten van calorische restrictie gemedieerd 
worden door epigenetische processen. Het onderliggende mechanisme 
van deze mediatie zal nog verduidelijkt moeten worden in toekomstig 
onderzoek.

HOOFDSTUK 5 betreft een soortgelijk onderzoek als het vorige 
hoofdstuk, maar bestudeerd verouderings-gerelateerde epigenetische 
veranderingen in diermodellen van ZvA. In deze studie werd gebruik 
gemaakt van drie transgene muismodellen met transgenen die 

geassocieerd zijn met de familiale vorm van ZvA (APP en PS1) of 
pathologische kenmerken van ZvA (MAPT). Het eerste model (J20) 
was alleen gebaseerd op een gemuteerde variant van het APP gen, het 

tweede model (APP/PS1dE9) op mutanten van APP alsmede PS1 en het 

derde model (3xTgAD) bracht drie gemuteerde genen tot expressie; APP, 

PS1 en MAPT. Ook werd een non-humaan primaat model bestudeerd, 
de Caribische vervet, die van nature pathologie kan ontwikkelen die lijkt 
op de vroege stadia van ZvA. Het globale niveau van DNA methylatie 
en hydroxymethylatie, maar ook DNA methyltransferase (DNMT) 3A, 
het enzym verantwoordelijk voor de novo DNA methylatie, werd op 
verschillende leeftijden in de hippocampus bepaald. De hippocampus 
speelt een belangrijke rol bij het geheugen en is ernstig aangetast bij 
ZvA. Opmerkelijk was de observatie dat de modellen verschillende 
ouderdoms-gerelateerde veranderingen in DNA methylatie lieten zien; 
in het J20 model ging het methylatie niveau omlaag, bij de APP/PS1dE9 
muizen en de vervetten was er geen verandering en bij de 3xTgAD 
muizen ging de methylatie juist omhoog. Daarentegen lieten DNA 
hydroxymethylatie en DNMT3A geen significante veranderingen zien bij 
veroudering in alle modellen. De aanwezigheid van amyloïde plaques 
nam, zoals verwacht, toe met veroudering en deze liet een negatieve 
correlatie zien met DNA methylatie in het J20 model en een positieve 
correlatie in het 3xTg-AD model, maar correleerde niet met de andere 
epigenetische indicatoren. Deze resultaten lijken erop te wijzen dat, op 
een globaal niveau, Alzheimer pathologie vooral geassocieerd is met 

DNA methylatie, maar dat het gekozen diermodel een grote invloed kan 
hebben op deze associatie. Voor toekomstige onderzoeken naar de 
relatie tussen genetische mutaties en epigenetische misregulatie kan 

het dus gunstig zijn als globale metingen gecombineerd worden met 
relevante gen-specifieke observaties.
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Voor HOOFDSTUK 6 werd de impact van een vermindering van bèta-
amyloïd (Aβ) door middel van actieve immunotherapie op epigenetische 
DNA modificaties onderzocht. De globale aanwezigheid van DNA 
methylatie, DNA hydroxymethylatie en DNMT3A werd bepaald 
in de hippocampus van APP/PS1dE9 muizen, verdeeld over een 
gevaccineerde en een controle groep. Anti-Aβ immunotherapie werd 
geassocieerd met een vermindering van DNA hydroxymethylatie en 
DNMT3A. Met behulp van bestaande gegevens met betrekking tot 
Alzheimer pathologie en cognitie, werd een correlatie gevonden met 
Aβ pathologie en synaptische integriteit voor DNA hydroxymethylatie 
en DNMT3A. Verder correleerde DNA methylatie en hydroxymethylatie, 
maar niet DNMT3A, met gedragsscores. Deze resultaten bieden een 
eerst blik op de epigenetische component van anti-Aβ immunotherapie, 
al is vervolgonderzoek nodig om uit te wijzen of de epigenetische 
veranderingen een gevolg zijn een vermindering van Aβ, of van 
immunologische processen die onderdeel uitmaken van de actieve 

immunisatie.

Het overige experimentele deel van dit proefschrift verplaatst de 
focus van modellen van ZvA naar menselijke patiënten en van globale 
immunohistochemische epigenetische metingen naar genoomwijde, 
plaats specifieke, microarray bepalingen. Voor HOOFDSTUK 7 was 
het methyloom en hydroxymethyloom van de gyrus temporalis medius 
bepaald, een hersengebied aangetast door ZvA. Een nieuwe methode 
die metingen van bisulfiet (BS)- en oxidatief BS-behandeld DNA 
integreert werd gebruikt om verschillen in de proporties gemethyleerd, 
gehydroxymethyleerd en ongemodificeerd signaal te bepalen tussen 
patiënten met ZvA en controles voor meer dan 450.000 CpG plekken 
in het genoom. Correlaties tussen nabijgelegen CpG plekken werd ook 
onderzocht voor de bepaling van differentieel gemethyleerde regio’s 
(DGRs) geassocieerd met ZvA. Dit leidde tot de identificatie van enkele 
genen die geassocieerd zijn met ZvA, waaronder RHBDF2, ANK1 en 

C3, maar ook OXT, waarvan afwijkende epigenetische regulatie nog 
maar zeer recentelijk geïmpliceerd is in ZvA. OXT laat hypomethylatie 

en hyperhydroxymethylatie zien met toenemende Braak stadia. Deze 
bevindingen onderstrepen het belang van het scheiden van DNA 
methylatie en hydroxymethylatie signalen bij het bestuderen van het 
epigenoom van het brein, welke sterk verrijkt is met hydroxymethylatie.

HOOFDSTUK 8 kan gezien worden als een wat meer klinisch 
georiënteerde extensie van het vorige hoofdstuk, waarvoor het 
methylomische profiel van ZvA werd verkent in het bloed. Voor deze 
studie werd het methyloom van bloed bepaald voor patiënten met 
ZvA, personen met een milde cognitieve beperking (MCB) en gezonde 
controles. Posities in het methyloom die geassocieerd werden met 
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ZvA, werden vervolgens verder onderzocht in relatie tot indicatoren van 
Alzheimer dementie, zoals mini-mental state examination (MMSE) scores, 
Aβ en gefosforyleerd tau in de cerebrospinale vloeistof en hippocampaal 
volume. Verscheidene genen met differentieel gemethyleerde posities 
(DGPs) en/of DGRs werden gedetecteerd in verband met ZvA, waaronder 
het risico gen voor ZvA HLA-DRB5, waarvan in een andere studie de 
methylatie status in het brein van patiënten met ZvA ook anders was 
bevonden ten opzicht van gezonde controles. Andere genen zoals 
PCDHA1, CDH13, CLSTN2, NEFL en MAD1L1 toonden al differentiële 
methylatie in de MCB groep, of werden naast ZvA ook geassocieerd 
met andere indicatoren van dementie. Deze genen reflecteren mogelijk 
verstoorde processen die onderdeel zijn van de pathogenese van ZvA 
en die, na verder onderzoek, gebruikt zouden kunnen worden als vroege 
indicatoren van ZvA in het bloed.

Voor HOOFDSTUK 9 werd het preklinische methylomisch profiel 
bepaald, dat geassocieerd is met conversie naar Alzheimer dementie. 
Door gebruik te maken van DNA, geïsoleerd uit bloed van een groot 
verouderingscohort waarbij gezonde personen werden geincludeerd 
en waarvan conversie naar Alzheimer dementie werd bijgehouden, 
was het mogelijk om individuen te vergelijken die na 4,5 jaar Alzheimer 
dementie hadden ontwikkeld, met individuen die binnen deze tijd geen 
dementie ontwikkelden. Deze vergelijking leidde tot de identificatie van 
enkele DGPs en DGRs, waaronder ook weer HLA-DRB5 en OXT, die 

mogelijk gebruikt kunnen worden voor de preklinische diagnose van ZvA. 
Om inzicht te verkrijgen in verschillen in de dynamische epigenetische 
regulatie tussen geconverteerde en niet geconverteerde personen, was 
een interactie analyse uitgevoerd voor groep en tijd. De DGPs uit deze 
analyse waren vervolgens verder onderzocht voor veranderingen tussen 
de twee tijdpunten voor de geconverteerde en niet geconverteerde 
groep apart om te bepalen voor welke groep de verandering over tijd 
significant waren. Verschillen in methylatie in de geconverteerde groep, in 
genen zoals DGKD, MRPL20 en ARHGAP12, kunnen een teken zijn van 
conversie naar Alzheimer dementie. Anderzijds, in de niet geconverteerde 
groep, zouden verschillen in de methylatie van genen zoals GRAMD1C, 

SMNDC1 en ARHGAP1, juist een indicatie kunnen zijn van bescherming 
tegen conversie naar Alzheimer dementie.   


