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Nederlandse samenvatting

Semaphorine 3A (Sema3A) is een axon-sturend eiwit met chemorepulsieve eigen-
schappen. Dat wil zeggen dat het een signaalmolecuul is dat groeiende axonen naar 
hun doelwit cel leidt door middel van een “repulsief” of afstotend mechanisme. Dit 
in samenspel met andere factoren die bijvoorbeeld een aantrekkend effect heb-
ben. Sema3A speelt een zeer belangrijke rol gedurende de embryonale ontwikkel-
ing van het zenuwstelsel. Muizen die het Sema3A gen missen sterven reeds in de 
baarmoeder. De enkele muizen die wel geboren worden vertonen afwijkingen in de 
ontwikkelende perifere motorische en sensorische zenuwprojecties. Sema3A is niet 
alleen aanwezig tijdens de ontwikkeling, maar ook in het volwassen zenuwstelsel. 
Bij beschadiging van het ruggenmerg wordt Sema3A expressie geïnduceerd in de 
kern van het littekenweefsel op de plek van beschadiging. In plaats van het geleiden 
van nieuw uitgroeiende axonen, zoals gedurende de embryonale ontwikkeling, in-
hibeert Sema3A in het volwassen centraal zenuwstelsel (CZS) juist de axonale re-
generatie na beschadiging. Er zijn meerdere neuropathologische aandoeningen aan 
zowel het CZS als het perifeer zenuwstelsel (PZS) waarbij Sema3A betrokken lijkt. 
De aanwezigheid van Sema3A in het volwassen zenuwstelsel en de inductie van de 
expressie in een aantal neuropathologieën zou erop kunnen duiden dat het een rol 
kan spelen by neuroplasticiteit en neurodegeneratie.

In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar de mogelijke rol van het eiwit 
Sema3A in de plasticiteit van de gezonde en aangedane zenuw-spierovergang (neu-
romusculaire junctie [NMJ]) in de motor neuron ziekte amyotrofe laterale sclerose 
(ALS). Hiervoor is gebruik gemaakt van een muis model voor deze ziekte. Tevens 
hebben we onderzoek gedaan naar de lokalisatie van Sema3A in het gezonde CZS, 
en tonen aan dat Sema3A een component is van de perineuronale netten (PNNs). 
Dit is een belangrijke structuur rond om zenuwcellen die betrokken lijkt bij neu-
roplasticiteit. Het was onverwacht dat het chemorepulsive eiwit Sema3A ook on-
derdeel is van PNNs. 

In het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 zal dieper worden ingegaan op de historie 
van neuroplasticiteit, de PNN en de moleculen die betrokken zijn bij neuroplas-
ticiteit. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 wordt uitgebreid stil gestaan bij de 
semaphorine familie, hun receptoren en wijze van signalering. Daarnaast wordt de 
rol van Sema3A in neurodegeratieve aandoeningen, waaronder ALS, samengevat. 

ALS is een neurodegeneratieve ziekte waarbij de (motor)neuronen die de spieren 
aansturen afsterven, met verlamming en uiteindelijk de dood tot gevolg. Bij on-
geveer 5–10% van de ALS patiënten wordt de ziekte veroorzaakt door een gene-
tische afwijking, ook wel familiaire ALS genoemd. Het eerste ALS-gen dat werd 
ontdekt is het superoxide dismutase 1 (SOD1)-gen. Ongeveer 20% van de familiaire 
ALS wordt veroorzaakt door mutaties in dit SOD1-gen. Een van deze genetische 
varianten wordt veroorzaakt door de G93A-hSOD1 mutatie. Door het G93A-hSOD1 
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gen in te brengen in een muis kon er een muismodel voor ALS worden ontwikkeld 
dat qua symptomen en ziekteprogressie grote gelijkenis vertoont met het ziekte-
verloop bij de mens. In dit G93A-hSOD1 muismodel degenereren de motor een-
heden vanaf ongeveer 7 weken na de geboorte. Significante motorneuronensterfte 
gaat gepaard met een ALS gelijkend fenotype, bestaande uit een wankele tred en 
uiteindelijk verlamming van de skeletspieren hetgeen te zien is bij ~12 weken oude 
muizen. De muizen sterven ~20 weken na de geboorte. 

De neuromusculaire overgang bestaat uit de synaps van het motor neuron op de 
spiercel; dit zenuw-spier contact wordt “afgedekt” door een aantal Schwann cel-
len, ook wel terminale Schwann cellen (TSCs) genoemd. In hoofdstuk 2 laten we 
zien dat de TSCs gelegen op één specifiek spiervezeltype (IIb/x) Sema3A mRNA 
tot expressie brengen zowel tijdens de normale postnatale ontwikkeling als ook na 
mechanische denervatie van de nervus ischiadicus, botuline toxine-geïnduceerde 
verlamming en in het G93A-hSOD1 muismodel voor ALS. Interessant genoeg komt 
Sema3A niet tot expressie in TSCs op de andere spiervezeltypen (I en IIa). 

In tegenstelling tot spiervezeltypen I en IIa vertonen de motorische uiteinden 
op spiervezeltype IIb/x in ALS geen plasticiteit. Men heeft gepostuleerd dat deze 
neuromusculaire synapsen daardoor kwetsbaarder zijn dan synapsen op spiervezel 
typen I en IIa. In het G93A-hSOD1 muismodel voor ALS laten we zien dat Sema3A 
mRNA tot expressie wordt gebracht door TSCs op spiervezeltype IIb/x. We vonden 
al zeer hoge Sema3A mRNA expressie bij 5 weken oude muizen, dus nog voor de-
nervatie van de spier (~7 weken) en voordat de, voor ALS zo karakteristieke, symp-
tomen zichtbaar zijn (~12 weken). Dit suggereert dat Sema3A zijn chemorepulsieve 
invloed kan uitoefenen op de motorische zenuwuiteinden op spiervezeltype IIb/x 
en zodoende de plasticiteit kan beperken en de integriteit van de NMJs op dit 
spiervezeltype zou kunnen aantasten. In hoofdstuk 4 hebben we de analyse uitge-
breid. We zien dat bij 3 weken jonge, pre-symptomatische, G93A-hSOD1 muizen de 
expressie van Sema3A mRNA zelfs nog hoger is dan bij 5 weken oude G93A-hSOD1 
muizen. Dit geeft aan dat de veranderde expressie van Sema3A reeds in een zeer 
vroege fase aanvangt. 

In hoofdstuk 3 bevestigen wij eerst dat Sema3A mRNA hoog tot expressie wordt 
gebracht door de TSCs op spiervezeltype IIb/x, na mechanische denervatie van 
de nervus ischiadicus. Vervolgens laten we zien dat ook het Sema3A eiwit tot ex-
pressie wordt gebracht bij een subpopulatie van NMJs. Aangezien Sema3A mRNA 
alleen door de TSCs op spiervezeltype IIb/x tot expressie wordt gebracht na mecha-
nische denervatie van de nervus ischiadicus is het aannemelijk dat ook deze cellen 
het Sema3A eiwit aanmaken. Het Sema3A eiwit is gedistribueerd in een patroon 
tegenover of aangrenzend aan het postsynaptische element van de NMJ, die gemar-
keerd is door acetylcholine esterase of door α-bungarotoxine.

Om de hypothese te toetsen dat Sema3A betrokken is in de pathogenese van ALS 
hebben wij in hoofdstuk 4 drievoudig transgene muizen gemaakt waarbij de neuro-
nale receptor component Npn-1, de bindingspartner van Sema3A, is uitgeschakeld 
in G93A-hSOD1 muizen. Door de deletie van de neuronale Npn-1 zullen de mot-
orneuron uiteinden niet meer gevoelig zijn voor de chemorepulsieve effecten van 
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Sema3A. Deze transgene muizen zijn onderworpen aan een reeks gedragstesten 
die vooral gericht zijn op het meten van de motorische prestatie en spierkracht. De 
transgene muizen met niet-functionele Sema3A signalering lieten een kleine maar 
significante verbetering zien ten opzichte van de controlemuizen. Dat wil zeggen 
dat de voor ALS zo karakteristieke afname in motorperformance zich in deze mui-
zen pas later in de tijd manifesteerde, namelijk ~1,5 week. Deze resultaten lijken 
onze aanname dat Sema3A-Npn-1 signalering op de neuromusculaire overgang een 
rol zou kunnen spelen in het ALS ziekteproces te bevestigen. Het feit dat de geob-
serveerde verbeteringen, relatief gezien, slechts klein zijn in deze transgene muizen 
kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en/of verklaard. Naast het 
voor de hand liggende gegeven dat er tal van andere ziektemechanismen betrokken 
zijn die niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van functioneel Npn-1, kan het 
geringe effect van de experimentele interventie ook worden toegeschreven aan een 
aantal specifieke technische en biologische oorzaken: 1) Door het gebruik van de 
NefH-Cre transgene muis wordt Npn-1 in ‘slechts’ ~75% van de motor neuronen 
uitgeschakeld. De andere 25% van de motor neuronen bezitten nog wel Npn-1 en 
zijn daardoor nog wel gevoelig voor de effecten van Sema3A. 2) Npn-1 is een co-
receptor voor zowel Sema3A als voor vasculaire endotheliale groei factor (VEGF). 
VEGF is niet alleen betrokken bij angiogenese maar heeft ook een trofisch en bes-
chermend effect op motor neuronen. Dus door Npn-1 uit te schakelen zijn de motor 
neuronen welliswaar niet meer gevoelig voor de ‘negatieve’ effecten van Sema3A 
maar ook niet meer voor de ‘positieve’ effecten van VEGF. 

Tot op heden was alleen bekend hoe de distributie is van Sema3A mRNA in het 
volwassen brein. Over de expressiepatronen op eiwit niveau was nog niets bekend, 
omdat er tot dusver geen bruikbare anti-Sema3A antilichamen of andere techniek-
en beschikbaar waren om het eiwit in situ aan te tonen. In hoofdstuk 5 laten we 
zien, met behulp van verscheidene nieuwe commerciële antilichamen gericht te-
gen verschillende regio’s van het Sema3A eiwit, dat Sema3A prominent aanwezig is 
in verschillende hersengebieden van volwassen ratten en muizen. De Sema3A ex-
pressie is uit te splitsen in 3 verschillende expressiepatronen; één daarvan vertoont 
een zeer grote gelijkenis met de PNN structuur. 

Het PNN is een gespecialiseerde extracellulaire matrix die mogelijk betrokken is 
bij neuroplasticiteit in de hersenen. Het PNN is opgebouwd uit verschillende com-
ponenten waaronder hyaluronan, chondroitin sulfaat proteoglycanen (CSPGs), te-
nascin-R (TN-R) en link proteinen (LPs). Tot op heden zijn er meerdere moleculen 
ontdekt die onderdeel uitmaken van de PNN en eveneens mogelijk betrokken zijn 
bij neuroplasticiteit. Enkelen daarvan zijn onderdeel van het PNN zelf, zoals TN-R, 
brevican (een CSPG) en LPs.

Met behulp van immunohistochemische technieken is in dit proefschrift aan-
getoond dat Sema3A-immunokleuring overlapt met met het typisch patroon van de 
PNNs. Verdere analyse liet zien dat Sema3A met specifieke CSPGs co-lokaliseert. 
Om te bevestigen dat Sema3A een bestanddeel is van de PNNs hebben wij in vivo 
injecties gedaan met het enzym chondroitinase ABC (ChABC). Dit is een enzym dat 
specifiek de CSPGs afbreekt. Na behandeling met ChABC blijkt dat niet alleen de 
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PNNs zijn verdwenen maar ook Sema3A. Een ander sterk bewijsstuk voor een as-
sociatie van Sema3A met PNNs komt voort uit immunohistochemische kleuringen 
op LP-1 knockout muizen. In het laboraorium van James Fawcett in Cambridge was 
aangetoond dat in muizen zonder LP-1 de CSPGs niet binden aan hyaluronan met 
als gevolg dat de PNN structuur sterk ontwricht is. In deze muizen blijkt eveneens 
dat Sema3A niet meer in een PNN-achtig patroon te zien is. Door middel van twee 
experimenten met biochemische technieken laten we zien dat Sema3A met hoge 
affiniteit bindt aan PNNs. Deze resultaten te samen duiden aan dat het chemore-
pulsieve molecuul Sema3A gelocaliseerd is in PNNs. Gegeven de groei-inhibitoire 
eigenschappen is het zeer aannemelijk dat Sema3A in de PNNs de neuroplasticiteit 
kan beïnvloeden en/of beperken. 

Conclusies 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat Sema3A mRNA tot expressie wordt 
gebracht door de TSCs op spiervezeltype IIb/x maar niet op spiervezeltype I en IIa. 
Dit is aangetoond gedurende de postnatale ontwikkeling, na mechanische denerva-
tie van de nervus ischiadicus, na botuline toxine-geïnduceerde verlamming en in 
het G93A-hSOD1 muismodel voor ALS. Sema3A mRNA komt tot expressie ruim 
voordat de fenotypische ALS symptomen beginnen in het G93A-hSOD1 muismo-
del. De conditionele deletie van de neuronale Npn-1 in het G93A-hSOD1 muismo-
del leidt tot een kleine maar significante verbetering in de motorische prestatie, de 
overleving van deze Npn-1 gemanipuleerde muizen is echter gelijk aan de controle 
ALS muis. Sema3A kan zijn chemorepulsieve invloed uitoefenen op de motorische 
zenuwuiteinden op spiervezeltype IIb/x en kan zodoende de plasticiteit en de in-
tegriteit van de NMJs op dit spiervezeltype beperken. Bij elkaar genomen leidt de 
uitkomst van onze experimentele muizen studie tot de voorzichtige conclusie dat 
de vroege, en aanhoudende expressie van Sema3A bij de NMJs een bijdrage kan 
leveren aan de initiatie van de reeks van gebeurtenissen die uiteindelijke leiden tot 
de neuropathologische effecten in ALS. Het is duidelijk dat er vervolgexperiment-
en nodig zijn om deze theorie verder uit te werken, waarbij tevens een poging zal 
moeten worden gedaan om de expressie en mogelijke rol van Sema3A te evalueren 
in neuropathologische en/of klinische studies. 

In een aparte set experimenten is aangetoond dat Sema3A een bestanddeel is van 
de PNNs. Met zijn groei-inhibitoire eigenschappen kan Sema3A een rol spelen in de 
regulatie van de synaptische integriteit in het CZS. 

Alle resultaten in dit proefschrift tezamen wijzen op een mogelijke rol van 
Sema3A als regulator van neuroplasticiteit in zowel het PZS als het CZS.


