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Nederlandse samenvatting 

De rol van interferon-beta in multiple sclerosis 

Laura van der Voort 

 

Interferon-beta (IFN-β) is een veel gebruikte en was lange tijd de enige beschikbare 

behandeling voor Multiple Sclerose (MS). In de klinische praktijk wordt een opvallende 

variatie gezien in de individuele behandelrespons bij patiënten. Dit wordt deels verklaard door 

de natuurlijke variatie in het ziektebeloop, maar is voor een deel het gevolg van de 

ontwikkeling van neutraliserende antistoffen (NAb) die de biologische activiteit van IFN-β 

blokkeren. In dit proefschrift wordt de rol van MxA mRNA expressie als een biomarker voor 

behandelrespons gedemonstreerd. Een lage of afwezige expressie tijdens IFN-β behandeling 

duidt op de aanwezigheid van NAb en is geassocieerd met het optreden van exacerbaties. 

Recent onderzoek wijst uit dat de potentie van IFN-β om het ziektebeloop bij MS te 

beïnvloeden afhankelijk is van de activiteit van het type I interferon system bij aanvang van 

de behandeling. Waarschijnlijk zijn bij dit proces vele genen, genexpressie profielen en post-

translationele modificaties van genproducten betrokken. In dit proefschrift dragen we bij aan 

de suggestie dat endogeen IFN-β het ziektebeloop in elk geval bij een deel van de MS 

patiënten beïnvloed. Onze data ondersteunt een rol van het ‘interferon regulatory factor 5’ 

(IRF5) gen in de responsmodulatie van IFN-β behandeling, maar kan deze niet bevestigen van 

genetische variaties in de interleukine-7 receptor (IL7R). Verder onderzoek naar het type I 

IFN systeem is waardevol om bij te dragen aan een betere patiënt selectie voor de zich steeds 

meer uitbreidende therapeutische mogelijkheden bij MS.  

 


