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Samenvatting.

Nederlandse Samenvatting
In dit proefschrift beschrijven wij onderzoek  naar de rol van semaphorine 3A 

(SEMA3A) in de  neuromusculaire junctie (NMJ; de verbinding tussen een zenuw en 
spier) in de spierziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS). Tijdens de embryonale 
ontwikkeling van het zenuwstelsel worden zenuwvezels (axons) begeleid om uit 
te groeien naar de juiste doelcellen, om daar vervolgens functionele contacten 
te maken. In het geval van spieren gaat het hier om motorneuronen die via de 
NMJ contact moeten maken met spieren. Als het contact gelegd is kunnen de 
motorneuronen via de NMJ spiercontracties mogelijk maken. Het begeleiden van 
de motorneuronen tijdens ontwikkeling gebeurt door middel van zogenaamde 
axon-sturende eiwiten welke een attactieve of repulsieve werking hebben op de 
axons. 

SEMA3A is één van de eiwitten die hierbij een belangrijke repulsieve werking 
heeft. In een volwassen zenuwstelsel zijn alle motorneuronen uitgegroeid en 
hebben contact gemaakt met de plaats van bestemming. De aanwezigheid van de 
repulsieve en axon-sturende eiwiten, zoals SEMA3A, is daarom bij een volwassen 
zenuwstelsel sterk afgenomen. Voorafgaand onderzoek heeft aangetoond 
dat SEMA3A in een verhoogde concentratie aanwezig is in een volwassen 
zenuwstelsel bij een muismodel van de spierziekte ALS. Tevens hebben eerdere 
studies aangetoond dat andere repulsieve eiwiten, zoals NOGO-A of EPHA4, ook 
betrokken zijn bij de selectieve denervatie van de NMJ in ALS. Ook is aangetoont 
dat, in het serum en cerebrospinale vloeistof van patiënten met ALS, antilichamen 
aanweizg zijn gericht tegen SEMA3A. Deze bevindingen versterken het idee dat 
SEMA3A expressie geinduceerd wordt in ALS. Dit heeft geleid tot de hypothese dat 
bij ALS het eiwit SEMA3A , door de repulsieve eigenschappen, betrokken is bij het 
loskoppelen en terugtrekken van de zenuwvezels van de NMJ. Na ontkoppeling, 
of denervatie, kan spieractivatie via de NMJ niet meer plaats vinden waardoor 
de spieren niet meer functioneren. Omdat de motorneuronen hun signalen niet 
meer doorgeven aan de spiercellen sterven deze zenuwcellen af waardoor ALS 
een ernstige en progressieve ziekte is. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft een uitgebreid overzicht over hoe, 
gedurende de ziekte  ALS, veranderingen in de expressieniveaus van repulsieve 
moleculen, invloed kunnen hebben op het cytoskelet van motorneuronen bij de 
NMJ. Tevens wordt beschreven hoe dit proces kan leiden tot denervatie van de 
skeletspieren.

Om beter te kunnen begrijpen hoe SEMA3A (als repulsief eiwit) onderdeel uit 
zou kunnen maken van de pathofysiologie van ALS, hebben we drie benaderingen 
gebruikt om SEMA3A signaaloverdracht te manipuleren:
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1. MOLECULAIRE SCAVENGERS  (hoofdstuk 2 en 3)

Zenuwcellen kunnen reageren op de aanwezigheid van SEMA3A door 
signalering via de receptor neuropilin-1 (NRP1) op het celmembraam. Om het 
signaleringsproces via het celmembraamgebonden eiwit NRP1 tegen te gaan 
hebben we een, niet- membraamgebonden, en oplosbare, variant van neuropilin 
gecreeert genaamd NRP1-Fc. Deze wordt uitgescheiden door de cel en kan zich 
in de celomgeving binden met aanwezige SEMA3A om zo signalering met de 
celmembraamgebonden NRP1 tegen te gaan. Op deze wijze, zou NRP1-Fc dus 
kunnen functioneren als “scavenger” voor SEMA3A. Wij hebben getest of de 
oplosbare NRP1-Fc receptoren de interactie met SEMA3A kan voorkomen en 
dus de functie van SEMA3A zowel in vitro (hoofdstuk 2) en in vivo (hoofdstuk 3) 
kunnen remmen.

2. OVEREXPRESSIE (hoofdstuk 4)

Omdat SEMA3A verhoogt aanwezig is tijdens ALS, hebben we in hoofdstuk 4 
getest of het kunstmatig verhogen (door middel van virale vectoren) van SEMA3A 
concentraties in skeletspieren daadwerkelijk NMJ instabiliteit en motorische 
dysfunctie kan induceren.  

3. GENETISCHE MUTATIE (hoofdstuk 5)

We gebruikten een transgene muizenlijn met een mutatie in het SEMA3A gen 
waardoor de repulsieve eigenschappen van het eiwit vermindert zijn . We hebben 
gekeken naar de effecten van verminderde SEMA3A signalering op neuronale 
uitgroei, en plasticiteit bij de NMJ, na een verlamming of bij ALS-geïnduceerde 
motorische stoornissen.

Het manipuleren van de SEMA3A signalering met behulp van moleculaire 
scavengers

SEMA3A induceert repulsieve effecten door interactie met een membraan 
receptor complex dat uit neuropilin-1 (NRP1; het ligand-bindende component) en 
plexinA (PLXN-A; het signaaltransducerende component) bestaat. Verschillende 
in vitro studies hebben aangetoond dat manipulatie van de SEMA3A-NRP1 
interactie  de repulsieve eigenschappen van SEMA3A blokkeren, waardoor de 
groeiknop aan het uiteinde van een dorsale wortel ganglion (DRG) neuron niet in 
stort. We hebben oplosbare versies van de NRP1 receptor (NRP1-Fc) ontwikkeld 
om als scavenger te werken: de oplosbare receptoren binden aan SEMA3A en 
verhinderen dat SEMA3A aan het receptorcomplex bindt wat het repulsieve effect 
zou moeten voorkomen. Echter heeft NRP1 ook een interactie met het eiwit VEGF 
(vasculaire endotheliale groeifactor). VEGF verbeterd het overlevend vermogen 
van motorneuronen in ALS. Hierdoor was het zeer belangrijk om ook te controleren 
voor de mogelijke negatieve effecten van VEGF-scavenging door NRP1-Fc. Om 
dit te bestuderen hebben we een drietal mutanten van het oplosbare NRP1-Fc 
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eiwit gemaakt. De mutanten NRP1-VEGF-Fc, NRP1-Y297A-Fc en NRP1-T316R-Fc 1 
kunnen respectievelijk alleen binden met VEGF, alleen binden met SEMA3A , of 
met geen van beide eiwitten een binding aangaan.  

Als eerste, hebben we het functioneren van de oplosbare NRP1-Fc  receptor 
gevalideerd door gebruik te maken van een SEMA3A-gevoelige in vitro assay. De 
aanwezigheid van SEMA3A zorgt ervoor dat de groeiknoppen aan de uiteinden 
van een DRG neuron instorten en terugtrekken. Echter door de interactie tussen 
SEMA3A en NRP1 te blokkeren kan dit effect verhindert worden. In hoofdstuk 
2 tonen we aan dat oplosbare NRP1-Fc receptoren, die ontworpen zijn om zich 
te binden met SEMA3A (NRP1-Fc, NRP1-Y297A-Fc), de negatieve effecten op de 
groeiknoppen van DRG neuronen tegen kunnen gaan. NRP1-VEGF-Fc, de mutant die 
selectief zou moeten binden met VEGF maar niet met SEMA3A, kan deze effecten 
niet tegen gaan. Dit laat zien dat, in vitro, deze mutant niet als scavenger voor 
SEMA3A kan functioneren. Tegen verwachting in, liet de mutant die ontworpen 
was om niet te binden met SEMA3A of VEGF (NRP1-T316R-Fc) ook een reductie 
van de negatieve effecten op de groeiknoppen van DRGs zien. 

Vervolgens hebben we aangetoond dat adeno-geassocieerde virale vectoren 
van serotype 6 (AAV6) efficiënte vectoren zijn om de skeletspier van muizen te 
transduceren door directe intramusculaire injectie (hoofdstuk 3). Aangezien 
skeletspieren over het algemeen gemakkelijk toegankelijk zijn, en bestaan uit 
grote, zeer metabolisch actieve cellen (de spiervezels), zijn ze zeer geschikt voor 
het synthetiseren en afleveren van (oplosbare) therapeutische eiwitten aan de 
NMJ. Dit is ook een klinisch haalbare aanpak; het via skeletspieren toedienen van 
AAV-vectoren is tevens al succesvol gebruikt in klinische studies.

De volgende stap was om de AAV-vectoren te gebruiken om de verschillende 
NRP1-Fc mutanten in vivo af te leveren, en om te zien of deze SEMA3A konden 
neutraliseren bij de NMJ van ALS muizen (hoofdstuk 3). Verschillende resultaten 
laten zien dat het manipuleren van SEMA3A-signalering bij de NMJ de motorfunctie 
in ALS muizen verbeterd. We zagen dat bilaterale toediening van NRP1-Fc of 
NRP1-VEGF-Fc in gastrocnemius spieren van ALS muizen een verbetering van 
motorfunctie veroorzaakt. Deze verbetering begint al gedurende het vroege 
symptomatische stadium van de ziekte. De verbetering houdt echter niet aan tot 
de late stadia van de ziekte. Behandeling met NRP1-Y297A-Fc en NRP1-T316R-
Fc verslechterde onverwacht de motorfunctie.  Dus, we zien dat NRP mutanten 
die SEMA3A kunnen wegvangen (gebaseerd op in vitro bewijs in hoofdstuk 2) de 
motorfunctie van ALS muizen doet verslechteren. Om dit te verklaren, formuleren 
we een alternatieve hypothese voor het functioneren van de oplosbare NRP1 
receptoren. In plaats van dat deze oplosbare en uitgescheide receptoren zich 
alleen gedragen als scavengers, kunnen deze wellicht ook functioneren als dragers 
van SEMA3A welke vervolgens nog steeds gepresenteert kunnen worden aan de 
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membraangebonden receptor. Hierdoor kan potentieel de endogene en repulsieve 
signalering van SEMA3A versterkt kan worden. Dit kan ook de manier zijn waarop 
de VEGF-bindende mutant een verbetering van motorfunctie veroorzaakt. Het 
aanbieden van VEGF via de scavenger aan de receptor kan een gunstig effect 
hebben op de overleving van motorneuronen en zo dus de endogene werking van 
VEGF versterken. 

Het manipuleren van SEMA3A signalering met behulp van een 
overexpressie model

In het postnatale organisme, zijn vele moleculen met een belangrijke axon 
begeleidende rol niet meer nodig voor axon begeleiding omdat alle neuronen hun 
doelwit cellen bereikt en geïnnerveerd hebben. Maar sommige axon begeleiding 
moleculen, waaronder verschillende leden van de semaphorine familie, blijven 
na de geboorte, en in het volwassen zenuwstelsel, tot expressie komen. In het 
volwassen zenuwstelsel spelen repulsieve axon begeleiding moleculen een rol in 
stabilisatie van neuronale circuits of synapsen, of in verschillende andere vormen 
van neuroplasticiteit. In verschillende neurodegeneratieve aandoeningen wordt 
de expressie van axon begeleiding moleculen gereactiveerd als oorzaak of gevolg 
van de ziekte. De aanwezigheid van repulsieve moleculen kan een probleem 
zijn doordat deze moleculen de regeneratieve capaciteit van neuronen kunnen 
beperken door een remmend effect op axon uitgroei te veroorzaken. Om het 
belang van de verhoogde concentratie van SEMA3A bij de NMJ in ALS te begrijpen 
hebben we AAV6 vectoren gebruikt om SEMA3A in de intacte gastrocnemius 
spier van gezonde muizen tot overexpressie te laten komen (hoofdstuk 4). AAV6-
gemediëerde overexpressie van SEMA3A in de gastrocnemius spier resulteerde 
niet in een motor fenotype en er waren ook geen anatomische veranderingen 
die zouden doen vermoeden dat de integriteit van de NMJ is aangetast. Deze 
resultaten wijzen op de mogelijkheid dat SEMA3A niet betrokken is bij NMJ 
degeneratie, echter is het ook mogelijk dat de hoeveelheden van SEMA3A bij de 
NMJ onvoldoende waren om een distale axonopathie te induceren. Tevens is het 
belangrijk in acht te nemen dat er een specifieke spiergroep geïnjecteerd was; 
omdat hierdoor de rest van de skeletspieren niet blootstonden aan SEMA3A en 
dus een compenserende rol konden spelen. 

Het manipuleren van SEMA3A signalering met behulp van een genetisch 
mutatiemodel

Een andere manier om de effecten van SEMA3A op ALS pathofysiologie te 
bestuderen is d.m.v.  het induceren van een mutatie in het SEMA3A gen in ALS 
muizen. Traditionele SEMA3A knockout muizen konden hiervoor niet gebruikt 
worden omdat ze ernstige neuronale fenotypes ontwikkelen, en deze muizen 
zijn meestal niet levensvatbaar. Recent is een mutatie in het SEMA3A gen 
geidentificeerd (K108N) die de repulsieve activiteit van SEMA3A verstoord. De 
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K108N-SEMA3A muis heeft deze mutante vorm van SEMA3A en de homozygote 
K108N-SEMA3A muizen overleven in volwassenheid. Dit is belangrijk omdat we 
daarom in staat waren om de K108N-SEMA3A muis met de G93A-hSOD1 ALS muis 
te kruisen, met het idee dat dit het ALS motor fenotype zou verbeteren. Helaas, 
hebben we geen verandering in ALS-gerelateerde motorische achteruitgang 
geconstateerd, ondanks de aanwezigheid van de gemuteerde versie van SEMA3A 
(hoofdstuk 5). Wij speculeren dat dit komt doordat de mutatie K108N in het 
SEMA3A eiwit de repulsieve activiteit niet volledig wegneemt. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat een kleine hoeveelheid repulsieve SEMA3A-signalering genoeg is om 
NMJ instabiliteit te veroorzaken. Ook zou het zo kunnen zijn dat andere factoren 
betrokken zijn bij NMJ integriteit in ALS (b.v. NOGO-A en EPHA4) en dan vormt 
SEMA3A maar een klein onderdeel van een samenspel van moleculen die nodig 
zijn om de integriteit van NMJs of motorfunctie in ALS te kunnen veranderen. 

We hebben ook gekeken naar de effecten van K108N-SEMA3A expressie op 
de plasticiteit van NMJs na botulinetoxine A (BotoxA)-geïnduceerde verlamming 
van de skeletspieren (hoofdstuk 5). SEMA3A is opgereguleerd in de terminal 
Schwann cells (TSCs) van NMJs die geassocieerd zijn met TypeIIb spiervezels; 
deze opregulatie is gezien in presymptomatische ALS spieren en ook na BotoxA-
geïnduceerde verlamming. Deze synapsen zijn de eerste die gedenerveerd worden 
in ALS, en vertonen een beperkte plasticiteit na verwonding, misschien door de 
repulsieve eigenschappen van het opgereguleerde SEMA3A. Onze hypothese 
was dat de expressie van de gemuteerde SEMA3A (met verminderde signalering 
capaciteit) zou leiden tot meer sprouts op deze synapsen na BotoxA behandeling. 
De resultaten lieten twee dingen zien. Ten eerste, expressie van de gemuteerde 
SEMA3A in de “non-plastic” NMJs (op TypeIIb vezels) verandert het vermogen om 
te sprouten na  BotoxA-geïnduceerde verlamming niet. Ten tweede zagen we een 
duidelijke geslacht verschil in het sprouting gedrag van motorneuronen in wild-
type muizen: de plasticiteit van vrouwelijke motorneuronen op TypeIIb vezels 
hoger was dan verwacht. 

Conclusie
De belangrijkste gegevens in dit proefschrift suggereren dat de timing van, en 

de biologisch relevante locatie voor het verstoren van de SEMA3A-NRP1 pathway 
belangrijk zijn als we de effecten van deze manipulatie in vivo willen vaststellen. 
De literatuur ondersteunt het idee dat SEMA3A-signalering betrokken is bij de 
devervatie van de NMJ in ALS. Zo lieten Venkova en collega’s recent zien dat het 
blokkeren van SEMA3A signalering door middel van de injectie van een antilichaam 
tegen NRP1 in ALS muizen het leven van deze muizen verlengd. Onze resultaten 
met de SEMA3A neutralisatie-strategie (zie hoofdstuk 3) suggereren eveneens dat 
SEMA3A signalering in de spier het ziekteproces in ALS muizen kan beïnvloeden. 
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Een ander deel van onze resultaten suggereert dat er geen rol voor SEMA3A is in 
de denervatie van de NMJ (zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5). Dit kan te maken 
hebben met de experimentele benadering: acute versus chronische manipulatie 
van de pathway en/of lokale versus systemische targeting van de SEMA3A-NRP1 
signalering. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de ontwikkeling  
vaneen transgene muis met een specifieke knockout van SEMA3A in TSCs na 
activering van Cre-recombinase. Dit zou een manier zijn om te onderzoeken of de 
globale en acute supressie van SEMA3A in de TSCs van de NMJs de overleving van 
ALS muizen, en de motorfunctie, kan verbeteren.


