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Nederlandse samenvatting

MS is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij 
jongvolwassenen en begint vaak tussen het 20e en 40e levensjaar. Het ziekteverloop 
kan sterk variëren, maar wordt in het algemeen ingedeeld in drie vormen. De meest 
voorkomende vorm is “relapsing-remitting” MS (RRMS). Ongeveer 80% van de MS-
patiënten krijgt deze diagnose wanneer ze voor het eerst naar de dokter gaat en 
deze diagnose komt twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. RRMS wordt 
gekarakteriseerd door perioden met neurologische klachten, zogenaamde schubs, 
en perioden van herstel. Typische neurologische klachten zijn eenzijdig gezichtsveld 
uitval, incontinentie, gevoelsstoornissen en verzwakte ledematen. Daarnaast krijgt 
45-55% van de patiënten cognitieve problemen zoals geheugenverlies, verminderde 
snelheid van denken en concentratiestoornissen.
 Ongeveer 65% van de RRMS patiënten ontwikkelt secondaire progressieve 
MS (SPMS) wat wordt gekarakteriseerd door een langzame neurologische 
achteruitgang. Deze SPMS patiënten krijgen vrijwel geen “schubs”. Tenslotte lijdt 
ongeveer 10% van alle patiënten aan primaire progressieve MS (PPMS). Deze vorm 
begint direct zoals SPMS en wordt dus ook gekarakteriseerd door een langzame 
neurologische achteruitgang zonder schubs.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, wat bestaat uit de hersenen en het 
ruggenmerg. Daarnaast is het centrale zenuwstelsel op te delen in witte en grijze 
stof.  De grijze stof bevat naast een hoop andere cellen voornamelijk zenuwcellen, 
zogenaamde neuronen. De witte stof bevat vrijwel alle uitlopers “axonen” van de 
zenuwcellen die zich in de grijze stof bevinden. 
 MS wordt gekarakteriseerd door focale gebieden van demyelinisatie, 
ontstekingen en verlies van hersencellen. Demyelinisatie is een proces waarbij 
de isolerende laag (myelineschede) rond de uitlopers van zenuwcellen kapot 
gaat en verwijderd wordt. Hierbij speelt het afweersysteem een belangrijke rol, 
want imuuncellen zijn actief betrokken bij het verwijderen van myelineschede. De 
demyelinisatie verhindert de signaalgeleiding tussen zenuwcellen en beperkt de 
communicatie tussen zenuwcellen en de aansturing van bijvoorbeeld spieren.  Vaak 
herstelt de myelineschede zich weer en vindt er remyelinisatie plaats. Helaas is na 
een verloop van tijd deze herstellende capaciteit op en vindt er littekenvorming 
plaats. Dit litteken wordt aangeduid als een sclerotische laesie of plaque. 
 
MS werd voor een lange tijde beschouwd als een typische witte stof ziekte, maar 
tegenwoordig weten we dat bij de ziekte ook de grijze stof is aangedaan. In 
tegenstelling tot de witte stof wordt de grijze stof pathologie gekenmerkt door een 
afwezigheid van immuuncellen. De grijze stof pathologie is prominent in MS en lijkt 
gedurende de ziekte zelfs disproportioneel toe te nemen ten opzichte van witte stof 
pathologie. Daarnaast wordt de grijze stof pathologie gekenmerkt door verlies van 
zenuwcellen, ook wel neurodegeneratie genoemd. 
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Witte stof laesies zijn goed zichtbaar op MRI als een hyper intens signaal op een 
T1 gewogen MRI beeld.  Mede doordat laesies duidelijk en betrouwbaar zijn te 
visualiseren, speelt MRI een belangrijke rol in het vaststellen van de diagnose 
MS. Ondanks dat MRI gebruikt kan worden om het verloop van de ziekte te 
visualiseren, komt de hoeveelheid witte stof laesies niet altijd overeen met de 
invaliditeit van de patiënt. Sommige patiënten met slechts enkele witte stof laesies  
hebben veel meer klachten dan patiënten die veel witte stof laesies hebben. Mede 
door deze klinisch-radiologisch paradox, zijn onderzoekers opzoek gegaan naar 
betere maten van MS pathologie, zoals grijze stof laesies. Grijze stof laesies komen 
al vanaf het  begin van de ziekte voor en lijken een goede correlatie te hebben met 
vooral de cognitieve klachten van MS patiënten. Echter, ze zijn slecht te detecteren 
met conventionele MRI. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals verstoring 
van het signaal door signaal van cerebrospinaal vloeistof (wat zich direct naast de grijze  
stof bevindt), maar ook een gebrek aan contrast. De grijze stof bevat van  
zichzelf namelijk weinig myeline waardoor demyelinisatie dan ook minder contrast 
zal opleveren dan in de witte stof. Ook is er weinig immuun activiteit (inflammatie)  
in de grijze stof, wat in de witte stof ook voor contrast zorgt. Om dit probleem op te 
lossen heeft men ingewikkelde MRI sequenties ontwikkeld en is men naar een hoger 
magnetisch veld sterkte gegaan (ultra high field MRI). Dit heeft voor een verbetering 
van contrast gezorgd, maar nog steeds mist men het overgrote deel van alle grijze 
stof laesies.  

Naast conventionele MRI maakt men ook gebruik van kwantitatieve MRI, zoals 
diffusion tensor imaging (DTI) wat de mogelijkheid biedt om MS pathologie 
op een microschaal te onderzoeken.  Deze techniek geeft informatie over de 
integriteit van het weefsel. Zo blijkt dat de organisatie/structuur van het weefsel in  
de witte stof afneemt wanneer de pathologie toeneemt (het weefsel wordt 
bij wijze van spreken minder georganiseerd/gestructureerd). Ook in de grijze  
stof verandert de integriteit van het weefsel. Vreemd genoeg lijkt het weefsel meer 
georganiseerd/gestructureerd te worden in grijze stof laesies vergeleken met 
normaal gemyeliniseerd grijze stof weefsel (normal appearing grey matter, NAGM). 
 
Tenslotte meet men ook met behulp van MRI het krimpen van de grijze stof. 
Het krimpen wordt atrofiëren genoemd en is een belangrijke maat voor het 
verloop van de ziekte. Door de mate van atrofie te meten kunnen met name de  
cognitieve problemen goed worden verklaard. Alhoewel het een belangrijke 
maat is, weten we niet precies wat atrofie is, maar aangenomen wordt dat het 
verklaard wordt door verlies van neuronen, axonen en glia (steuncellen). Een  
van de doelen in dit proefschrift was om te onderzoeken of atrofie echt een maat is 
voor neurodegeneratie. 

Doel en outline van dit proefschrift
Zoals hierboven beschreven, speelt MRI tegenwoordig een belangrijke rol in het 
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monitoren van het verloop van de ziekte MS. Grijze stof laesies, GM integriteit 
veranderingen en vooral grijze stof atrofie lijken belangrijk en correleren met 
het ziekteverloop. Echter is er vaak maar weinig bekend over de biologische/
pathologische processen die door MRI worden gereflecteerd. 
Een belangrijk doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was het 
onderzoeken van mogelijke weefsel veranderingen die ten grondslag liggen 
aan grijze stof atrofie en integriteit veranderingen. Deze studies zijn beschreven 
in hoofdstuk 2: Post mortem validation of GM atrophy and diffusion MRI. In 
hoofdstuk 2.1, onderzochten we de onderliggende pathologie van de toename van  
structuur/organisatie in grijze stof laesies ten opzichte van NAGM. Hoofdstuk 2.2 
onderzoekt wat grijze stof atrofie is op het gebied van weefsel veranderingen. 
Tenslotte valideer ik in hoofdstuk 2.3, drie veel gebruikte MRI methoden waarmee 
grijze stof volume kan worden gemeten. 
 Uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2.2 ontsprongen een aantal 
belangrijke vragen die we probeerden te beantwoorden in hoofdstuk 3 en 4. Uit 
de resultaten van hoofdstuk 2.2 blijkt dat grijze stof atrofie onafhankelijk is van 
lokale grijze stof demyelinisatie, maar is neurodegeneratie echt onafhankelijk van 
grijze stof demyelinisatie? We hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden 
in hoofdstuk 3. We onderzochten met behulp van immunohistochemie of 
subpial grijze stof laesies (wat de meest voorkomende laesies zijn) bijdragen aan  
significante neurodegeneratie. Daarnaast onderzochten we in hoofdstuk 4 wat de 
potentiële pathologische mechanismen zijn die bijdragen aan neurodegeneratie 
in MS. We onderzochten met behulp van qPCR arrays de expressie van genen 
die betrokken zijn bij neuronaal functioneren. Tenslotte worden de resultaten van 
hoofdstuk 2 tot en met 4 samengevat en bediscussieerd in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 
1 geeft een algemene inleiding van het onderwerp en de hoofdonderzoeksvragen 
van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek naar de onderliggende weefsel veranderingen 
die ten grondslag liggen aan verschillende MRI bevindingen. Zoals hierboven 
beschreven hebben grijze stof laesies een grotere integriteit dan NAGM. De 
hypothese bestaat dat dit komt doordat het aantal microglia/macrofagen 
(immuuncellen) toeneemt in grijze stof laesies. Deze hypothese hebben we getest 
in hoofdstuk 2.1. We scanden op 7T ultra high field MRI, 14 formaline gefixeerde 
hersenplakken grijze stof atrofie. Vervolgens bepaalden we de integriteit van de 
grijze stof met behulp van DTI. Het bleek inderdaad dat grijze stof laesies meer 
gestructureerd waren dan normaal gemyeliniseerde grijze stof. Vervolgens 
hebben we van de plakken coupes gesneden en deze coupes gekleurd voor 
myeline en geactiveerde macrofagen/microglia (immuuncellen). Het bleek dat het 
aantal microglia/macrofagen niet toenam in grijze stof laesies en het is dus ook 
onwaarschijnlijk dat een toename van microglia/macrofagen de toename in grijze 
stof integriteit kan verklaren. In hoofdstuk 2.2 hebben we de vraag  “wat is grijze 
stof atrofie, gemeten met MRI?” onderzocht. Aangezien het niet mogelijk is om een 
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levend persoon onder de microscoop te leggen hebben we het volgende gedaan: 
11 MS patiënten werden direct na overlijden gescand met een MRI scanner. De 
hersenen waren nog aanwezig in de schedel en nog omgeven door liquor. Hierdoor, 
maar ook door de korte tijd tussen overlijden en scannen (<7 uur), lijkt deze scan 
zoveel mogelijk op de levende situatie. Met behulp van de scan is het grijze stof 
volume bepaald. Vervolgens zijn in het mortuarium 5 standaard hersengebieden 
uitgenomen die onderzocht zijn met behulp van microscopie. Hieruit bleek dat 
atrofie gemeten met de MRI scan voornamelijk verklaart kan worden door het aantal 
zenuwcellen, de grootte van de zenuwcellen en het aantal uitlopers. Ondanks dat 
MS een demyeliniserende ziekte is, blijkt myeline een veel minder grote rol te spelen 
in het verklaren van atrofie. 

In hoofdstuk 2.3. onderzochten we vervolgens welk grijze stof volume meet-methode 
de beste schatting geeft van de ware grootte van de grijze stof. Hierbij hebben 
we wederom gebruik gemaakt van MRI scans van 16 MS patiënten, gemaakt direct 
na het overlijden van de patiënt. Met behulp van deze MRI scans hebben we met 
behulp van drie veel gebruikte methoden, namelijk SIENAX, FreeSurfer en SPM, 
het grijze stof volume bepaald. Deze methoden hebben we met geautomatiseerde 
instellingen en manual editing gedraaid. Vervolgens hebben we met behulp van 
microscopie de ware grootte van de grijze stof bepaald. Deze “microscopische” 
grootte wordt gezien als de goudstandaard. Tenslotte hebben berekend welke MRI 
methode een volume schat die het meest overeen komt met de grootte van de 
grijze stof gemeten met de microscoop. Hieruit blijkt dat bij gebruik van methoden 
met geautomatiseerde instellingen, de resultaten slecht correleren met de 
goudstandaard. Alleen door handmatig het resultaat van de grijze stof en witte stof 
segmentatie aan te passen (één van de stappen binnen het volume meet proces), 
correleren de resultaten met de goudstandaard. 

Uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 bleek dat atrofie voornamelijk 
wordt verklaard door neuronaal verlies, neuronale “krimp” en axonaal verlies. 
Myeline dichtheid bleek een veel minder grote rol te spelen. Dit suggereert dat 
neurodegeneratie wellicht onafhankelijk van lokale demyelinisatie in de grijze stof 
plaatsvindt. Echter, de vergelijking tussen neurodegeneratie in grijze stof laesies 
met neurodegeneratie in normaal gemyeliniseerde grijze stof (NAGM) hebben we 
hier nog niet gemaakt. 
 Hiermee zijn we verder gegaan in het onderzoek dat is beschreven 
in hoofdstuk 3. Hier hebben we neurodegeneratie onderzocht in de meest 
voorkomende grijze stof laesies, namelijk subpiale laesies. Deze typen laesies 
bevinden zich vlak onder het oppervlakte van de hersenen. We concludeerden dat er  
inderdaad geen significant verschil is in neurodegeneratie tussen subpiale laesies 
en NAGM. Wel blijkt er een groot verschil in neuronaal verlies, neuronale grootte 
en axonaal verlies tussen MS en hersenweefsel van hersendonoren zonder 
neurologische ziekten (controles).

Nederlandse samenvatting
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Hoofdstuk 4 beschrijft tenslotte het onderzoek naar mogelijk moleculaire 
mechanismen die een rol spelen in grijze stof pathologie. We hebben ons hierbij 
gericht op NAGM weefsel van MS patiënten. We verwachtten minder activiteit in 
laesies, omdat daar een groot deel van de schade al aangericht is. Daarnaast blijkt 
uit vorig onderzoek dat er al neurodegeneratie plaatsvindt in NAGM. We hebben 
ons gericht op genen die een rol spelen in het ontwikkelen van de contactpunten 
tussen zenuwcellen (synapse plasticity). Daarnaast richtten we ons op receptoren 
die noodzakelijk zijn voor het ontvangen van signalen tussen zenuwcellen (ion 
channels and transporters cluster) en op genen die coderen voor groeifactoren 
(neurotrophins and receptors). Uit het onderzoek bleek dat genen die betrokken 
zijn in het ontwikkelen van contacten tussen zenuwcellen, verminderd tot expressie 
kwamen in MS. Er werden geen genen in de “neurotrophins and receptors” cluster 
gereguleerd. Maar er gebeurde wel veel in “ion channel and transporters” cluster. 
Maarliefst vijf genen kwamen significant meer in MS patiënten tot expressie dan 
in niet-neurologische controles. Na een strikte statistische correctie bleven er 
uiteindelijk twee genen over. Deze genen coderen voor ionkanalen die een rol 
spelen in de activiteit van hersencellen en de hersencellen mogelijk kunnen 
beschermen wanneer ze in overmaat worden gestimuleerd, zoals in MS gebeurt. We 
hebben deze reactie op overstimulatie nagebootst in zenuwcellen die zijn gekweekt 
in het lab en het bleek dat zenuwcellen bij een overmatige stimulatie van glutamaat 
inderdaad deze ionkanalen meer tot expressie brachten.  

Concluderend
Onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft volgende aangetoond:
• MRI validatie studies (hoofdstuk 2.1-2.3):

• Een toename van organisatie/structuur in grijze stof laesies is niet 
geassocieerd met een toename van microglia/macrofagen.

• Grijze stof atrofie kan hoofdzakelijk worden verklaard door neuronaal 
verlies, neuronale krimp en axonaal verlies en niet door myeline verlies.

• Het handmatig aanpassen van witte en grijze stof segmentatie is belangrijk 
wanneer regionaal grijze stof volume wordt gemeten met behulp van FSL-
SIENAX of FreeSurfer.

• Neuropathologische studies (hoofdstuk 3 en 4):
• Neurodegeneratie vindt zowel in grijze stof laesies als in NAGM plaats. 
• In NAGM komen ionkanalen en transporters significant meer tot expressie 

dan in controle grijze stof. 


