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Nederlandse samenvatting

Zenuwcellen in de hersenen (neuronen) geven via lange uitlopers (axonen) 
hun instructies door aan het lichaam. Deze axonen vormen onder andere de 
zenuwbanen van het ruggenmerg waarlangs signalen van en naar de hersenen 
worden gestuurd. Zo worden er bijvoorbeeld vanuit de hersenen motorische 
instructies verstuurd voor de beweging van onze spieren, en wordt er sensorische 
informatie ontvangen over de omgeving. De banen van het zenuwstelsel worden 
tijdens de ontwikkeling gevormd met behulp van moleculen die de axonen 
aantrekken of afstoten (axon guidance moleculen). Deze moleculen zijn ervoor 
verantwoordelijk dat de groeiende axonen naar de juiste plaats worden gestuurd 
en deze moleculen zorgen er ook voor dat neuronen de juiste functionele 
contacten maken.

Door een dwarslaesie worden er zenuwbanen in het ruggenmerg onderbroken 
met het verlies van motorische en sensorische functie tot gevolg. De beschadigde 
zenuwbanen van het ruggenmerg kunnen niet regenereren, onder ander omdat 
er op de plaats van de laesie littekenweefsel wordt gevormd. Om het herstel na 
dwarslaesie te verbeteren, is het ontwikkelen van nieuwe strategieën die de 
groei van beschadigde zenuwbanen stimuleren noodzakelijk.

Het gebrek aan een regeneratieve response van het zenuwstelsel wordt voor 
een deel veroorzaakt door axon-groei remmende moleculen die aanwezig zijn 
in het beschadigde ruggenmerg: myeline-geassocieerde remmers (bekende 
voorbeelden zijn Nogo, MAG, OMgp), littekenweefsel geassocieerde remmers 
(chondriotine sulfaat proteoglycanen) en repulsieve axon guidance moleculen 
(slit, ephrins, RGMa, semaphorines, beschreven in hoofdstuk 1). Samen vormen 
deze moleculen een multi-moleculaire barrière voor uitgroeiende axonen en 
zijn mogelijke aangrijpingspunten voor nieuwe therapeutische strategieën ter 
verbetering van herstel na schade aan het ruggenmerg.

Klasse-3 semaphorines zijn gesecreteerde axon guidance eiwitten die tijdens 
de ontwikkeling de uitgroeiende axonen de weg wijzen om met de juiste cellen 
contact te maken. Deze semaphorinen worden na schade aan het ruggenmerg 
opnieuw tot expressie gebracht door de meningeale fibroblasten die zich bevinden 
in het centrum van het gevormde littekenweefsel. De beschadigde zenuwvezels 
zijn gevoelig voor deze repulsieve semaphorine signalen omdat ze de hiervoor 
benodigde receptoren (neuropilinen en plexinen) nog steeds tot expressie 
brengen. Deze observaties hebben geleid tot de hypothese dat semaphorinen een 
negatieve invloed hebben op de regeneratie van beschadigde ruggenmergvezels

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschift is om methoden te 
ontwikkelen die semaphorine signalen blokkeren om zo de rol van semaphorinen 
tijdens het herstel na schade aan het zenuwstelsel te onderzoeken.
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In hoofdstuk 2 tonen we aan dat semaphorine 3A (Sema3A), afkomstig 
van meningeale fibroblasten, bijdraagt aan de remmende werking van het 
littekenweefsel op de regeneratie van axonen. In experimenten met eiwitextracten 
van geweekte meningeale fibroblasten laten we eerst zien dat deze extracten 
in staat zijn om de groeikonen aan het eind van een sensorisch axon te laten 
collaberen. In aanwezigheid van een blokkerend antilichaam gericht tegen het 
Sema3A receptorcomponent neuropiline-1 (Npn-1), vind deze groeikoon-collaps 
niet meer plaats. Eiwitextracten van meningeale fibroblasten van Sema3A knock 
out (KO) muizen waarbij het gen voor Sema3A genetisch is uitgeschakeld zijn veel 
minder in staat om groeikonen te laten collaberen. Tenslotte is de uitgroei van 
sensorische axonen op een monolaag van gekweekte meningeale fibroblasten 
van Sema3A KO muizen verbeterd ten opzichte van de uitgroei op wild-type 
cellen. Deze resultaten laten zien dat Sema3A, dat tot expressie wordt gebracht 
door meningeale fibroblasten, een krachtige remmer is van axonale uitgroei in 
vitro.

Vervolgens hebben we twee strategieën ontwikkeld om de groei remmende 
semaphorine signalen in dwarlaesie-diermodellen te kunnen blokkeren. De 
eerste strategie is gebaseerd op het gebruik van zogenaamde short hairpin 
RNA’s (shRNAs) om de expressie van neuropilines, en daarmee de gevoeligheid 
voor semaphorinen, te verminderen. De tweede strategie maakt gebruik van 
genetisch gemodificeerde muizen waarbij het Npn-1 gen selectief in neuronen, of 
het Npn-2 gen in het gehele dier is uitgeschakeld. 

shRNAs kunnen in zenuwstelsel tot expressie worden gebracht met behulp 
van virale vectoren; gemodificeerde virussen die genetisch materiaal in een cel 
kunnen afleveren (transduceren). In hoofdstuk 3 hebben we eerst onderzocht 
hoe we DRG neuronen het meest efficiënt kunnen transduceren met virale 
vectoren. Uit onze experimenten bleek dat, van de acht geteste virale vectoren, 
adeno associated virus type-5 (AAV5) het effectiefst DRG neuronen transduceert. 
Uit een eerder vergelijkbaar onderzoek in ons laboratorium is gebleken dat 
rubrospinal neuronen het efficiëntst worden getransduceerd door AAV1.

Vervolgens brengen we in hoofdstuk 4 met deze virale vector technologie 
shRNAs tot expressie in de rubrospinal- en DRG neuronen. De expressie van 
shRNAs veroorzaakte onverwachts atrofie en celdood van rubrosinal neuronen. 
Deze toxische reactie kan worden toegeschreven aan de shRNA expressie, en 
niet aan de virale vector transductie zelf, omdat virusdeeltjes die alleen het 
groen fluorescente eiwit (GFP) tot expressie brengen deze nadelige effecten niet 
veroorzaken. Uit onze studie en uit recente studies van andere groepen blijkt dat 
de toxische gevolgen van shRNAs expressie afhankelijk is van de shRNA-dosis. 
Een grote hoeveelheid aan shRNAs veroorzaakt overbelasting van de endogene 
micro-RNA (miRNA) machinerie, een cellulair proces dat noodzakelijk is voor 
het normaal functioneren van een cel. Expressie van shRNAs in DRG neuronen 
veroorzaakte geen cellulaire toxiciteit. Hierdoor was het mogelijk om in DRGs 
met behulp van shRNAs de het aantal neuronen dat Npn-2 tot expressie brengt 
te verminderen. 
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Bij de tweede strategie om semaphorine signalen in diermodellen te kunnen 
blokkeren maken we gebruik van muizen waarbij één van de twee neuropiline 
genen is uitgeschakeld. In hoofdstuk 5 hebben we de regeneratie van de 
gelaedeerde corticospinale baan (CST) geanalyseerd in Npn-1 KO muizen 
waarbij het Npn-1 gen alleen in neuronen is uitgeschakeld. We hebben gevonden 
dat bij deze Npn-1 KO muizen, in vergelijking met normale (wild type) muizen, 
er geen verbeterde uitgroei is van beschadigde CST zenuwvezels. Ook laten 
vier verschillende motorische testen zien dat er geen verbeterd herstel van 
motorfunctie is in Npn-1 KO muizen. Npn-1 is de receptor voor Sema3a, echter 
CST neuronen brengen zowel Npn-1 als Npn-2 tot expressie. Onze experimenten 
laten zien dat het uitschakelen van één van de inhibitoire semahorine klasse-3 
signalen (Npn-1/Sema3a) niet voldoende is om regeneratie van de CST te 
stimuleren.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we de regeneratie van de rubrospinaalbaan 
(RST), die bestaat uit de axonen van de rubrospinal neuronen, in Npn-2 KO 
muizen. Omdat RST neuronen geen Npn-1 tot expressie brengen, bevatten 
deze neuronen van Npn-2 KO muizen geen neuropiline receptoren. Hierdoor 
zijn rubrospinaal axonen ongevoelig voor alle klasse-3 semaphorinen (behalve 
Sema3E, welke onafhankelijk van neuropiline zijn signaal overbrengt) en 
verwachtten we verbeterde regeneratieve response van beschadigde axonen 
in Npn-2 KO muizen. Echter, na unilaterale RST laesie was de RST regeneratie 
en motorfunctie van Npn-2 KO muizen niet verbeterd vergeleken met wild type 
muizen. Uit deze studies blijkt dat het uitschakelen van klasse-3 semaphorine 
signalen alleen, niet voldoende is om een regeneratieve response te induceren na 
CST en RST laesie.

Er zijn tenminste 3 mogelijk factoren die de bevindingen beschreven in 
hoofdstukken 3 tot en met 5 zouden kunnen verklaren. Ten eerste is er, zoals 
bediscussieerd in hoofdstuk 1, een grote diversiteit aan groei remmende 
moleculen die samen bijdragen aan het beperkte herstel van het beschadigde 
ruggenmerg. Het uitschakelen van alleen de klasse-3 semaphorine signalen is 
simpelweg niet genoeg om de groeiremmende barrière dermate te verminderen 
zodat axonale regeneratie mogelijk wordt. Ten tweede kan het verwijderen van 
Npn-2 invloed hebben op de ontwikkeling van littekenweefsel, wondheling en 
algemene neuronale functie. Deze effecten kunnen onbedoeld een eventueel  
positief effect tenietdoen. Ook kunnen mechanismen die compenseren voor het 
verlies van Npn-1 of Npn-2 het beoogde positieve effect hebben geneutraliseerd. 
Tot slot, Npn-1 en Npn-2 zijn niet alleen receptoren voor semaphorinen, maar ook 
voor splice-varianten van VEGF. VEGF kan neurotrofe- en protectivie effecten 
hebben. Het wegvallen van deze mogelijk positieve VEGF-signalen in Npn-1 en 
Npn-2 KO muizen kan hierdoor averechtse gevolgen hebben. 

Onze bevindingen tezamen met die van collega-onderzoekers onderstrepen 
de complexiteit van het arsenaal van remmende signalen die het herstel van 
schade aan het ruggenmerg bemoeilijken. Bovendien is het belangrijk ons te 
realiseren dat zijn er additionele factoren zijn die bijdragen aan de slechte 
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regeneratie na schade aan het zenuwstelsel. Naast de aanwezigheid van een 
verscheidenheid aan groei remmende signalen, hebben volwassen neuronen een 
beperkte intrinsieke capaciteit om opnieuw uit te groeien en is er een gebrek aan 
groei-ondersteunende moleculen. Een gecombineerde aanpak waarbij meerde 
obstakels tegelijk worden geëlimineerd, is een complexe maar logische volgende 
stap om te proberen het herstel na schade aan het zenuwstelsel te verbeteren. 
Om tot een succesvolle gecombineerde aanpak te komen is meer fundamenteel 
moleculair biologisch onderzoek nodig naar de factoren die een sleutelrol 
vervullen in het afremmen en bevorderen van neurale regeneratie processen. 


