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Nederlandse samenvatting

Achtergrond
In dit proefschrift zijn verschillende biomarkers onderzocht die te maken hebben met de 
ziekte Multiple Sclerosis. In deze samenvatting wordt uitgelegd wat de ziekte Multiple 
Sclerosis inhoudt en waarom er zogenaamde biomarkers nodig zijn om de ziekte beter te 
begrijpen. In elk hoofdstuk wordt een andere biomarker onderzocht die bij het bespreken 
van de resultaten steeds kort wordt geïntroduceerd. 

Wat is Multiple Sclerosis?
Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) 
en wordt gekenmerkt door ontstekingen. In Nederland treft MS ongeveer 17.000 mensen, 
wereldwijd zijn dat er meer dan 2 miljoen. De ziekte komt vooral voor bij jong volwassenen 
(20 tot 40 jaar) en uit zich twee keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen.

Op weefselniveau zie je bij MS dat het myeline, het witte vetachtige omhulsel dat de 
uitlopers van zenuwcellen bedekt als een soort isolatie laagje, wordt afgebroken. Het 
eigen afweersysteem valt het gezonde weefsel aan middels ontstekingsreacties. Waarom 
het afweersysteem zo overactief reageert is onbekend. Door de afbraak van myeline, 
demyelinisatie, neemt de werking van zenuwen af en kunnen patiënten neurologische 
klachten ervaren. Indien de ontstekingsreacties opvlammen en neurologische klachten 
geven spreken we van exacerbaties. 

Op MRI-scans kunnen we de ontstekingsgebieden, laesies, herkennen aan de typische 
kenmerken en lokalisatie. De klachten van de patiënt, de neurologische beoordeling en de 
MRI-beelden worden alle gebruikt om te bepalen of iemand MS heeft. Toch kan het stellen 
van een tijdige diagnose bij een klein deel van de patiënten ingewikkeld zijn. Daarnaast is 
het lastig te voorspellen of de patiënt veel of juist weinig ontstekingen, ziekteactiviteit, zal 
krijgen en in welke mate de patiënt lichamelijk geïnvalideerd, ziekteprogressie, zal raken. Er 
is dus een dringende behoefte aan biologische markers, biomakers, uit lichaamsvloeistoffen 
die de ziekteactiviteit en de ziekteprogressie weerspiegelen en voorspellen. Dergelijke 
biomarkers zijn cruciaal om geneeskunde op maat te kunnen leveren.

Doel van het proefschrift
Het doel van dit proefschrift is het vinden van biomarkers gerelateerd aan 1) de vroegtijdige 
diagnose van MS, 2) de ziekteactiviteit en ziekteprogressie en 3) het monitoren van de 
behandeling. 

Resultaten 
Deel 1. Diagnostische biomarkers
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Zoals hierboven beschreven is het in sommige gevallen lastig om de diagnose MS te stellen. 
In de eerste twee hoofdstukken ligt de aandacht bij twee biomarkers die hier mogelijk bij 
kunnen helpen: kappa free light chains en messengerRNA. Tot op heden zijn de oligoclonale 
banden (OCB) de enige lichaamseigen biomarkers die in de praktijk gebruikt worden voor het 
stellen van de diagnose MS. Deze bandjes, gevormd door immunoglobulinen (antilichamen) 
zijn in grote mate aanwezig in het hersenvocht van MS patiënten. Bij gezonde mensen 
worden deze specifieke banden niet aangetoond in het hersenvocht. De beoordeling van 
OCB in het laboratorium is echter arbeidsintensief, vereist geschoold personeel en de juiste 
beoordeling is sterk afhankelijk van de examinator en de methode. Dit deed de volgende 
vraag opkomen: ‘Is er een biomarker die kan worden gemeten met een geautomatiseerde 
en kwantificeerbare procedure?’

Immunoglobulinen bestaan uit twee ketens, light chains en heavy chains. Light chains zijn 
weer opgebouwd uit kappa- en lambdaketens. Light chains kunnen ook in ongebonden 
vorm vrij rond circuleren in het hersenvocht en het bloed. In hoofdstuk 1 hebben we kappa 
free light chains (KFLC) gevalideerd als diagnostische biomarker in MS en vergeleken met 
de OCB. 

Voor hoofdstuk 1 hebben we van 745 patiënten bloed en hersenvocht verzameld. Dit deden 
we in samenwerking met 18 andere MS centra in Europa. In deze samples hebben we KFLC 
en OCB gemeten. We definieerden cut-offs voor abnormale KFLC waarden en op basis van 
deze cut-offs werden de patiënten geclassificeerd als positief of negatief. Vervolgens hebben 
we gekeken welke test, OCB versus KFLC beter is in het diagnosticeren van de ziekte MS. We 
concludeerden dat KFLC beter zijn in het excluderen van de diagnose. De OCB blijven beter 
in het bevestigen van de ziekte MS. 

In hoofdstuk 2 is de potentie van messengerRNA (mRNA) van bloedplaatjes onderzocht als 
diagnostische marker. Tot dusver is geen enkele biomarker uit bloed overtuigend bevestigd 
als nuttig hulpmiddel bij het diagnostisch onderzoek van MS. Op bloed gebaseerde markers 
bieden duidelijke voordelen en recentelijk hebben studies laten zien dat bloedplaatjes als 
nieuwe bron voor het ontdekken van biomarkers bij verschillende ziekten zeer veel potentie 
hebben. De reden dat bloedplaatjes interessant zijn komt omdat ze een rijk mRNA repertoire 
bevatten. RNA is een transcript van DNA waarmee genetische informatie tot expressie 
wordt gebracht en gereguleerd. Het mRNA repertoire van bloedplaatjes is veranderlijk en 
biedt waardevolle informatie. 

Bloedplaatjes reageren op activerende signalen uit hun omgeving waardoor het mRNA 
zich kan splitsen. Daarnaast kunnen bloedplaatjes ook RNA opnemen uit verschillende 
celtypen, wat leidt tot een nog unieker RNA repertoire. Onze hypothese in hoofdstuk 2 is 
dat bloedplaatjes een MS specifieke mRNA signatuur bevatten. Dit unieke mRNA signatuur 
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zou daarmee potentie hebben als diagnostische biomarker in MS. In bloedsamples van 57 
MS patiënten uit het Amsterdam cohort ontdekten we 645 unieke mRNA signaturen die 
verhoogd aanwezig waren bij MS patiënten in vergelijking met bloedsamples van gezonde 
mensen. Deze mRNA’s werden vervolgens gebruikt als input voor de ontwikkeling van een 
diagnostische MS classificator die MS kon detecteren met meer dan 80% nauwkeurigheid.

Deel 2 Ziektebeloop biomarkers
In dit deel van het proefschrift hebben we biomarkers onderzocht die het ziektebeloop 
weerspiegelen, met daarbij de nadruk op de ziekteprogressie.

In hoofdstuk 3 onderzochten we de potentie van vrij circulerend mitochondrieel DNA 
(mtDNA) in het hersenvocht als biomarker voor het identificeren van patiënten met 
progressieve MS. 

Demyelinisatie leidt tot een toename van de energievraag in cellen. Bij een verhoogde 
energievraag kan de activiteit van mitochondriën, de organellen van de cel die energie 
produceren, in zenuwcellen toenemen. In tegenstelling tot andere organellen hebben 
mitochondriën hun eigen DNA (mitochondrieel DNA, afgekort: mtDNA). Mogelijk komt dit 
specifieke mtDNA vrij doordat de mitochondriën stress ervaren door de MS ontstekingen 
en is dit meetbaar in het hersenvocht van MS patiënten. In dit hoofdstuk hebben we vrij 
circulerend mtDNA gemeten in twee cohorten uit het Amsterdam cohort (120 MS patiënten) 
en uit een Zweeds cohort (42 MS patiënten). De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk 
is dat onze gegevens laten zien dat een verhoogde concentratie vrij circulerende mtDNA 
verband houdt met de ziekteactiviteit van MS en progressieve ziekte.

In hoofdstuk 4 onderzochten we het enzym acid sfingomyelinase (ASM). De hersenen 
bestaan voor een groot deel uit vetten, ook wel lipiden. Een specifiek soort, de sfingolipiden, 
hebben mogelijk een rol in de ziekteactiviteit van MS. Vanwege de activiteit van bepaalde 
enzymen die essentieel zijn bij het aanmaken van sfingolipiden kunnen ceramiden worden 
geproduceerd. Ceramiden hebben vervolgens weer een rol in allerlei processen van de 
cel. Een belangrijk enzym dat betrokken is bij dit proces is acid sfingomyelinase. De levels 
van ASM activiteit hebben we gemeten in het bloed van MS patiënten. De ASM activiteit 
verschilde niet tussen progressieve en niet progressieve MS patiënten. We vonden ook geen 
verband tussen ASM activiteit en het aantal exacerbaties op jaarbasis, ziekteactiviteit, MRI 
variabelen of lichamelijke invaliditeit.

In hoofdstuk 5 staat de Tissue Transglutaminase (TG2) centraal. Dit enzym heeft een 
belangrijke rol in gereguleerde celdood, bij membraantransport en bij het verstevigen 
van het celskelet. Er werd beoordeeld of de expressie van dit enzym veranderd is bij MS 
patiënten en of dit overeenkomt met de mate van de ziekteactiviteit en de ziekteprogressie. 
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We observeerden dat TG2 levels niet geassocieerd waren met de ziekteactiviteit maar wel 
met de ziekteprogressie.

Deel 3 Ziektebehandeling biomarkers
In dit laatste deel kijken we naar biomarkers die kunnen helpen bij het monitoren van de 
behandeling van MS. Er zijn medicijnen op de markt die het ziekteproces gedeeltelijk kunnen 
remmen. Deze medicijnen hebben verschillende bijwerkingen en kunnen zelfs ernstige 
complicaties geven. Het zijn namelijk medicijnen die ingrijpen op het immuunsysteem. 

Het werkzame effect van het medicijn kan men meten op basis van nieuwe laesies op 
de MRI en/of er nieuwe neurologische klachten ontstaan. Natalizumab is het eerste MS 
medicijn met een hoge effectiviteit waarbij exacerbaties en MRI afwijkingen grotendeels 
worden voorkomen. Dit middel wordt maandelijks toegediend via een infuus en voorkomt 
dat de witte bloedcellen, lymfocyten, zich naar het centrale zenuwstelsel verplaatsen. Het is 
zeer effectief en wordt goed getolereerd door patiënten. Het aantal aanvallen op de myeline 
neemt af door dit medicijn maar we zien bij een groot deel van de MS patiënten dat er toch 
mettertijd lichamelijke achteruitgang optreedt. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of er in het bloed van patiënten die natalizumab 
gebruiken en die op het moment van afname vrijwel geen ziekteactiviteit hebben, een 
biomarker aanwezig is die kan voorspellen of lichamelijke achteruitgang zal optreden. 
De hiervoor onderzochte biomarkers zijn neurofilamenten. Dit zijn afbraakproducten van 
zenuwuitlopers die bij schade aan de hersenen aanwezig kunnen zijn in het hersenvocht en 
het bloed. In een groep van 89 met natalizumab behandelde MS patiënten onderzochten 
we deze neurofilamenten in het bloed. Na drie maanden van de behandeling met 
natalizumab vonden we een afname van bijna 50%. Na twaalf maanden was de afname van 
neurofilamenten maximaal. 

We vonden geen verschil in concentraties neurofilamenten bij patiënten met en zonder 
lichamelijke achteruitgang. Tevens voorspelde de concentratie van neurofilamenten bij het 
starten van natalizumab niet of een patiënt later meer lichamelijke invaliditeit ontwikkelt. 

Natalizumab wordt goed getolereerd door MS patiënten. Er is echter wel een potentieel 
dodelijke complicatie: progressieve multifocale leukoencefalopathie (PML). Dit is een virale 
hersenontsteking veroorzaakt door het John Cunningham virus (JCV). Vanwege het risico 
op PML schakelt een aanzienlijk deel van de JCV positieve patiënten over op fingolimod. 
Fingolimod is een MS medicijn dat patiënten elke dag innemen in tabletvorm. Fingolimod 
zorgt ervoor dat lymfocyten niet uit de lymfeklieren kunnen treden en daardoor niet 
richting het centraal zenuwstelsel verplaatsten. De belangrijkste vraag bij het switchen van 
natalizumab naar fingolimod is: hoe lang moet je wachten tussen de twee behandelingen? 
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Eerdere studies laten een duidelijk voordeel zien wanneer de duur van deze periode, washout 
periode, niet langer dan 3 maanden is. Te lang wachten kan zorgen voor opvlamming van 
ziekteactiviteit maar te snel switchen brengt mogelijk ook complicaties met zich mee omdat 
er dan twee middelen in het lichaam zitten die beide effect hebben op het afweersysteem. 
Er bestaat geen duidelijkheid wat de optimale duur is van deze periode onder de 3 maanden. 
In hoofdstuk 7 vergeleken we de ziekteactiviteit van MS na verschillende washout perioden 
bij 52 patiënten die van natalizumab switchten naar fingolimod. Daarnaast hebben we 
verschillende factoren onderzocht die mogelijk van invloed zijn op het terugkeren van de 
ziekteactiviteit, waaronder de natalizumabconcentraties en het aantal lymfocyten in het 
bloed. Patiënten met een washout periode van langer dan 8 weken hadden een hogere kans 
op terugkomst van ziekteactiviteit vergeleken met patiënten met een washout periode van 
minder dan 6 weken. De natalizumabconcentraties en het aantal lymfocyten voorspelden 
geen terugkomst van ziekteactiviteit.

Wat opvallend is bij natalizumab is dat alle patiënten elke vier weken hetzelfde 
behandelschema van 300 mg krijgen, ondanks de verschillen in farmacokinetiek tussen 
individuele patiënten. Met deze dosering kunnen natalizumabconcentraties in het bloed 
tot 200 dagen na stopzetting van de therapie detecteerbaar blijven. Het zou erop kunnen 
wijzen dat dit ertoe leidt dat patiënten meer natalizumab krijgen dan nodig is. Het doel 
van de studie in hoofdstuk 8 was om de concentraties te meten en deze te correleren 
met ziekteactiviteit en mogelijke andere beïnvloedende factoren. We onderzochten of 
de natalizumabconcentratie potentie heeft als marker voor de behandelingsrespons. De 
serumconcentraties werden gemeten in het bloed van 80 MS patiënten onder behandeling 
met natalizumab. We maten hoge natalizumabconcentraties bij 94% van de patiënten. 
De spreiding in concentraties tussen patiënten was aanzienlijk en correleerde niet met 
ziekteactiviteit. We vonden een negatief verband tussen de concentratie natalizumab en 
het lichaamsgewicht.

Toekomstperspectief
Wereldwijd is er een behoefte aan MS biomarkers die kunnen helpen bij het stellen van een 
tijdige diagnose en die de ziekteactiviteit en de ziekteprogressie kunnen weerspiegelen en 
voorspellen. Dergelijke biomarkers zijn cruciaal om geneeskunde op maat te kunnen leveren. 
Dit proefschrift voegt nieuwe informatie toe aan de bestaande wetenschappelijke kennis 
over potentiele biomarkers. De daadwerkelijke klinische toepassing van MS biomarkers zal 
nog lang op zich wachten. Er is namelijk tijd en grondig onderzoek nodig. 




