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Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van de hersenen, 
ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel), die zich over het 
algemeen openbaart tussen het 20

ste
 en 40

ste
 levensjaar. 

De frequentie waarin MS voorkomt verschilt per land en bevolkingsgroep, in 
Noord-Europa heeft bijna 1 op de 1000 personen MS terwijl de ziekte bijna afwezig 
is rond de evenaar. De precieze oorzaak van MS is onbekend, waarschijnlijk is dit 
een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. 

Multiple sclerose betekent letterlijk veel (multiple) littekens (sclerose), deze 
bevinden zich in het centrale zenuwstelsel en zijn kenmerkend voor MS. De 
littekens ontstaan door een ontsteking waarbij er schade ontstaat aan het myeline, 
de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwuitlopers. Myeline is noodzakelijk 
voor een optimale signaaloverdracht van impulsen van de zenuwen in de hersenen 
naar de rest van het lichaam, zodat essentiële functies kunnen worden uitgevoerd. 
Wanneer deze impulsgeleiding is verstoord, treden neurologische klachten op 
zoals krachtsverlies, verlamming,  problemen met voelen en een verminderd zicht. 
Welke klachten er precies ontstaan hangt af van de zenuwbaan die wordt 
aangedaan. Hierdoor zijn de symptomen die MS-patiënten ervaren heel 
verschillend per individu. In de eerste jaren komen de neurologische verschijnselen 
vaak in aanvallen voor doordat het centrale zenuwstelsel in staat is om de schade 
te herstellen. Een periode van toename van de klachten (relapses) wordt 
afgewisseld door herstel (remission), dit wordt ook wel relapsing-remitting MS 
(RRMS) genoemd. Echter, naarmate de ziekte vordert (10-15 jaar), wordt het 
herstel minder en is er sprake van een geleidelijke toename van klachten, 
secundair-progressieve MS (SPMS). Een minderheid van de mensen met MS 
presenteert zich direct vanaf het begin met een verslechtering, zonder tussentijds 
herstel, dit wordt beschreven als primair-progressieve MS (PPMS). In verhouding 
tot RRMS openbaart PPMS zich over het algemeen op een oudere leeftijd, een 
leeftijd die meer overeenkomt het moment waarop RRMS overgaat in SPMS. 
Hoewel er de afgelopen jaren verschillende nieuwe medicijnen op de markt zijn 
gekomen die de relapses kunnen controleren, is nog geen enkel middel er in 
geslaagd om de progressie te stoppen. Er is dus geen behandeling die MS kan 
genezen. 

In de zoektocht naar nieuwe medicijnen kan het onderzoeken van de aangedane 
gebieden, de laesies, in breinen van overleden MS-patiënten (post mortem-
onderzoek) nieuwe inzichten geven in de onderliggende mechanismen die voor de 
schade zorgen en dus nieuwe aanknopingspunten bieden voor geneesmiddelen. 
Neuropathologisch kunnen de laesies geclassificeerd worden op basis van de 
mate van ontsteking. Een gebied met myelineschade dat volledig gevuld is met 
ontstekingscellen wordt een actieve laesie genoemd. Chronisch actief refereert 
naar laesies waarbij er nog een actieve ontsteking aan de rand van het beschadigd 
gebied is, maar waar het centrum is uitgedoofd. Ten slotte is er nog een derde type 
laesie: hier is geen ontsteking meer te zien, enkel een litteken blijft achter. Dit is 
een inactieve laesie. Er wordt gedacht dat laesies de verschillende fases (actief en 
chronisch actief) doorlopen en dat de inactieve laesie het eindstadium is. Er kan 
herstel optreden, remyelinisatie, maar naarmate de ziekte vordert wordt dit minder 
en is de schade blijvend.  
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Hoe de ontstekingshaarden ontstaan is vooralsnog onbekend, maar het lijkt er op 
dat ze beginnen in het centrale zenuwstelsel zelf. Nog voor er tekenen zijn van 
myelineschade en er ontstekingscellen uit het bloed worden aangetroffen, zijn er 
subtiele afwijkingen te zien. Deze lokale veranderingen kunnen enkele maanden 
voor de aanwezigheid van een actieve laesie worden geobserveerd op een PET-
scan, wat suggereert dat deze afwijkingen het begin zijn van een nieuwe laesie. Bij 
post mortem-onderzoek zijn deze gebieden alleen zichtbaar onder de microscoop: 
kleine groepjes van geactiveerde microglia, de ontstekingscellen van het centrale 
zenuwstelsel, worden gezien in verder “normaal ogend” weefsel. Omdat er wordt 
aangenomen dat deze microgliaclusters het allereerste stadium zijn van 
laesieformatie worden ze preactieve laesies genoemd.  

In tweederde van de post mortem-onderzochte breinen van MS patiënten in het 
VU medisch centrum (Amsterdam) worden preactieve laesies aangetroffen. De 
aanwezigheid van preactieve laesies is onafhankelijk van het type MS (RRMS, 
SPMS en PPMS) of de duur van de ziekte. Het fascinerende aspect van deze 
laesies is dat de hoeveelheid preactieve laesies, ten opzichte van actieve laesies, 
vele malen hoger ligt, dit suggereert dat niet alle preactieve laesies zich zullen 
ontwikkelen tot actieve laesies met schade. Het centrale zenuwstelsel is dus in 
staat om in dit vroege stadium de schade te beperken en de lokale problemen op 
te lossen. Hoe het centrale zenuwstelsel dit controleert en wat er mis gaat indien 
een preactieve laesie zich toch ontwikkelt tot een actieve laesie is vooralsnog 
onbekend. Opheldering hierover zou aanwijzingen kunnen geven hoe we deze 
processen kunnen manipuleren en zo laesieformatie kunnen stoppen en dus 
schade kunnen voorkomen. Het doel van dit proefschrift is dan ook om meer 
inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die leiden tot de vorming van 
preactieve laesies en de switch naar actieve laesies.  
 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over multiple sclerose. De klinische 
aspecten, mogelijke oorzaken en ziektemechanismen worden besproken, evenals 
de therapieën die momenteel geregistreerd staan voor de behandeling van MS. 
Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende types MS-laesies en wordt er een 
overzicht gegeven van wat reeds bekend is over preactieve laesies. Deze data 
hebben geleid tot de vraagstellingen in dit proefschrift. 
 

Tot dusver zijn preactieve laesies enkel beschreven in humaan post mortem-
materiaal van MS- patiënten. Echter, post mortem-onderzoek kan enkel een beeld 
geven van de situatie zoals deze was op het moment van overlijden. Wanneer 
preactieve laesies precies ontstaan en wat de precieze relatie is tot de acute fases 
en herstel tijdens RRMS of tot de progressie van de ziekte is vooralsnog 
onbekend. De aanwezigheid van preactieve laesies in een diermodel zou hier 
antwoord op kunnen geven. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om in een 
experimentele setting te bestuderen of het manipuleren van preactieve laesies 
daadwerkelijk laesieformatie kan voorkomen.  

Het meest gebruikte diermodel voor MS is experimentele auto-immuun 
encefalomyelitis (EAE), wat kan geïnduceerd worden in verschillende diersoorten. 
In hoofdstuk 2 hebben we weefsel van Biozzi muizen met EAE bestudeerd om te 
zien of we preactieve laesies aantroffen. Opvallend was het verschil in EAE-beloop 
tussen jonge en oude muizen. Jonge muizen (8-12 weken oud) hebben 
symptomen die meer lijken op RRMS, dus met periodes van verslechtering en 
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herstel, dit noemen we relapsing-remitting EAE (RREAE). Na een paar maanden 
ontwikkelen deze muizen een progressief beeld, wat lijkt op SPMS, vandaar de 
naam secundair progressieve EAE (SPEAE). In tegenstelling tot de jonge muizen, 
tonen de oude muizen (1 jaar oud) meteen verslechtering vanaf het begin, 
progressieve EAE (PEAE). Dit beeld komt meer overeen met PPMS. Onderzoek 
van het verschillend weefsel heeft echter aangetoond dat preactieve laesies in de 
3 verschillende vormen van EAE in Biozzi muizen voorkomen. Dit komt overeen 
met de observaties dat preactieve laesies ook worden geobserveerd in de drie 
types MS. 
 

Preactieve laesies komen voor in een weefsel dat verder normaal oogt. Echter als 
we inzoomen op de preactieve laesies onder de microscoop zien we gestreste 
cellen. De cellen die stress vertonen zijn specifiek de oligodendrocyten, de 
myelineproducerende cellen in het centrale zenuwstelsel. Wanneer een cel stress 
heeft, gaat deze allerlei eiwitten produceren om te voorkomen dat de cel 
uiteindelijk doodgaat. Afhankelijk van de soort stress waar de cel onderhevig aan 
is, worden er verschillende eiwitten geproduceerd. De eiwitten die worden 
uitgescheiden door gestreste cellen kunnen dus informatie geven over de oorzaak 
van de stress. Eerder onderzoek heef aangetoond dat oligodendrocyten in 
preactieve laesies eiwit HSPB5 produceren. HSPB5 behoort tot een familie van 
stresseiwitten, small heat shock proteins, die in totaal uit 11 vergelijkbare eiwitten 
bestaat. In hoofdstuk 3  hebben we gekeken of oligodendrocyten in preactieve 
laesies vier  andere ’small heat shock proteins’ produceren: HSPB1, HSPB6, 
HSPB8 en HSPB11. Hoewel deze eiwitten worden aangetroffen in actieve laesies, 
worden ze niet gezien in preactieve laesies. De specifieke aanwezigheid van 
HSPB5 in oligodendrocyten lijkt dus kenmerkend te zijn voor preactieve laesies. 
 

De nauwe samenhang tussen geactiveerde microglia en gestreste 
oligodendrocyten in preactieve laesies suggereert dat deze cellen elkaar 
beïnvloeden. Echter, zijn het de geactiveerde microglia die stress induceren bij de 
oligodendrocyten of zijn het de gestreste oligodendrocyten die ervoor zorgen dat 
de microglia geactiveerd worden en een cluster vormen? In  hoofdstuk 4  geven 
we een overzicht van wat er reeds bekend is in de literatuur over de complexe 
interactie tussen oligodendrocyten en microglia. Terwijl er lang werd gedacht dat 
oligodendrocyten het slachtoffer waren van de geactiveerde immuuncellen in MS, 
bieden resultaten van de laatste jaren bewijs dat oligodendrocyten actief eiwitten 
produceren die het immuunsysteem kunnen beïnvloeden en dus de microglia 
kunnen activeren. Om het centraal zenuwstelsel optimaal te kunnen beschermen 
kunnen microglia verschillende activatie-statussen aannemen (fenotypen). Als 
microglia een pro-inflammatoir fenotype hebben, zijn ze schadelijk voor de 
oligodendrocyten. Echter, als ze een anti-inflammatoir fenotype hebben zijn ze 
beschermend en proberen ze de oligodendrocyten te helpen. Het fenotype wordt 
bepaald door de immuuneiwitten waaraan microglia blootgesteld worden. 
Aangezien oligodendrocyten dit soort eiwitten kunnen produceren, kunnen ze, in 
zekere zin, hun eigen lot bepalen. 
 

In hoofdstuk 5 wordt gefocust op de vraag waarom sommige preactieve laesies 
zich ontwikkelen tot een actieve laesie terwijl andere weer kunnen verdwijnen. Het 
antwoord zou kunnen liggen in het fenotype van de microglia. Zoals hierboven 
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beschreven kunnen microglia een activatiestatus aannemen die zowel schadelijk 
voor de omgeving is (het pro-inflammatoir fenotype, ook wel M1 microglia 
genoemd) als een die beschermende en herstellende functies heeft (anti-
inflammatoir fenotype of M2 microglia). Preactieve laesies die oplossen zouden 
dus uit anti-inflammatoire microglia kunnen bestaan, die er voor zorgen dat de 
gestreste oligodendrocyten herstellen en dat het weefsel weer normaal wordt. 
Wanneer dit niet lukt, zouden microglia kunnen veranderen in pro-inflammatoire 
microglia die de beschadigde cellen proberen op te ruimen, gepaard gaand met 
schade aan het omliggend weefsel en het aantrekken van immuuncellen uit het 
bloed (actieve laesie). Het bestuderen van de microglia in preactieve laesies laat 
echter zien dat ze zowel kenmerken vertonen van pro-inflammatoire als anti-
inflammatoire microglia. Dit geeft aan dat microglia in preactieve laesies dus niet 
de klassieke pro- of anti-inflammatoire activatiestatus aannemen, maar dat ze een 
ander fenotype hebben.  
 

Het stresseiwit HSPB5 zou kunnen bijdragen aan het fenotype van microglia in 
preactieve laesies. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat HSPB5 in staat is om 
microglia, in een experimentele setting, te activeren. Uitvoerige analyse van deze 
HSPB5-gestimuleerde microglia toont aan dat HSPB5 een beschermend fenotype 
induceert, maar niet zoals het klassieke anti-inflammatoir fenotype. Microglia die 
gestimuleerd zijn met HSPB5 produceren een heel scala aan eiwitten om deze 
beschermende functie uit te oefenen, waaronder de eiwitten PTX3 en IL-1β.  
PTX3 is een eiwit met immuuncontrolerende en beschermende functies. In 
hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de aanwezigheid van PTX3 in preactieve 
laesies en of PTX3 therapeutisch zou kunnen worden gebruikt. Onze data laten 
zien dat PTX3 aanwezig is in microglia in preactieve laesies, maar dat het 
toedienen van PTX3 in muizen met EAE niet resulteert in minder symptomen of 
een veranderd beloop. Als target voor een nieuw medicijn in MS lijkt PTX3 dus niet 
geschikt.  

In hoofdstuk 7 wordt de aanwezigheid van IL-1β in verschillende types MS- 
laesies beschreven en dit wordt vergeleken met laesies in resusapen (macaca 
mulatta) met EAE. In de post mortem-breinen van zowel MS-patiënten als de 
resusapen werd IL-1β expressie gevonden in de microglia. Dit suggereert dat de 
productie van IL-1β in het brein gebeurt. Echter niet alle geactiveerde microglia 
produceren IL-1β. Dit verschil was duidelijk te zien in preactieve laesies: slechts in 
een aantal preactieve laesies kon IL-1β worden aangetroffen. IL-1β speelt een 
belangrijke rol bij ontstekingen. De selectieve aanwezigheid van IL-1β in sommige 
preactieve laesies zou kunnen betekenen dat dit de preactieve laesies zijn die zich 
zullen ontwikkelen tot actieve laesies. Of dit daadwerkelijk zo is, zal in de toekomst 
moeten worden uitgezocht. 
 

Hoofdstuk 8 beschrijft dat de beschermende activatiestatus die microglia 
verwerven na stimulatie met HSPB5, in een experimentele setting, teniet wordt 
gedaan wanneer de microglia eerst worden blootgesteld aan het ontstekingseiwit 
interferon-gamma (IFNγ). IFNγ is in staat om de microglia te her-programmeren 
naar een fenotype met pro-inflammatoire schadelijke eigenschappen. Deze ge-
herprogrammeerde microglia worden aangetroffen in actieve laesies met 
myelineschade, maar niet in de preactieve laesies. Dit verschil impliceert dat IFNγ 
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een belangrijke rol speelt in het ontstaan van de schade die wordt aangetroffen in 
actieve laesies.  
 

De bovengenoemde bevindingen uit de verschillende hoofdstukken worden in 
hoofdstuk 9, de algemene discussie, in een breder kader geplaats en onze 
hypothese wordt op basis van de gepresenteerde resultaten opnieuw geëvalueerd.  
In dit proefschrift hebben we middels een multidisciplinaire aanpak verschillende 
facetten van preactieve laesies bestudeerd. Onze data suggereren dat gestreste 
oligodendrocyten, via HSPB5 een signaal uitzenden, naar microglia dat ze aan 
stress onderhevig zijn. De microglia worden geactiveerd om de situatie te 
herstellen. Echter, wanneer dit niet lukt worden de microglia geactiveerd om 
heviger, pro-inflammatoir, op te treden en immuuncellen aan te trekken vanuit het 
bloed. Door deze ontstekingsreactie ontstaat er schade aan het omliggend 
weefsel, een actieve laesie.  

De opgedane kennis over de onderliggende mechanismen van preactieve laesies 
biedt nieuwe veelbelovende opties om therapeutisch preactieve laesies te 
manipuleren en zo schade in MS te stoppen.  



 

 
 

  


