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Een	 studie	 van	 zeldzame	 genetische	 ziekte	 die	 de	 belangrijkste	
mechanismen	van	de	hersenwaterbehandeling	onthult		
	
Het	 volwassen	 menselijke	 brein	 bestaat	 voor	 ongeveer	 70%	 water.	 De	 juiste	
inhoud	 en	 compartimentatie	 van	 hersenwater	 (of	 waterhomeostase)	 zijn	
fundamenteel	voor	het	normale	 functioneren	ervan.	 In	 tegenstelling	 tot	andere	
lichaamsweefsels,	wordt	de	hersenen	omringd	door	een	stijve	benige	schedel,	en	
zelfs	kleine	verhogingen	in	weefselvolume	produceren	significante	stijgingen	in	
intracraniale	 druk,	 waardoor	 druk	 op	 neuraal	 weefsel	 en	 schade	 wordt	
veroorzaakt.	Als	progressief	en	niet	succesvol	behandeld,	kan	de	hersenherni	en	
de	 dood	 volgen.	 Alleen	 bij	 zuigelingen,	 waar	 de	 schedelheilingen	 nog	 niet	 zijn	
afgesloten,	 kan	 vergoeding	 door	 abnormale	 toename	 van	 de	 hoofdgrootte	
optreden.	 Brain	 edeem,	 verhoogd	 weefselwatergehalte,	 kunnen	 verschillende	
compartimenten	omvatten:	extracellulaire,	intracellulaire	en	intramyeline.	Brain	
edeem	is	een	gevaarlijke	en	vaak	levensbedreigende	neurologische	complicatie,	
en	 is	 een	 belangrijk	 maar	 raadselachtig	 onderzoeksthema	 voor	 basisch	
wetenschappelijk	 onderzoek	 en	 klinisch	 geneeskunde.	 Klinische	 neurologen	
observeren	meestal	symptomatisch	hersen	oedeem	als	gevolg	van	hoofdletsel	en	
in	verband	met	cerebrale	 tumoren.	Daarentegen	worden	zeldzame	vormen	van	
chronisch	 intramyeline-hersen	 oedeem	 veroorzaakt	 door	 monogene	 defecten	
geassocieerd	met	meer	 subtiele	 klinische	 fenotypes	met	 langzamer	 progressie.	
Megalencephale	leukoencefalopathie	met	subcorticale	cysten	(MLC)	is	een	uniek	
voorbeeld	 van	 genetisch	 bepaalde	 witziekte	 die	 wordt	 gekenmerkt	 door	
chronisch	 intramyeline-hersen	oedeem.	 In	dit	proefschrift	heb	 ik	de	geldigheid	
van	 twee	 muismodellen	 voor	 MLC	 getest.	 Belangrijk	 heb	 ik	 deze	 MLC-muizen	
gebruikt	 om	 de	 fundamenten	 van	 hersenwaterbehandeling	 in	 een	 zieke	 en	
gezonde	 hersenen	 te	 onderzoeken.	 Ik	 heb	 meerdere	 sleutelmechanismen	
ontdekt	die	de	MLC	pathologie	kunnen	verklaren	en	ook	het	centrale	belang	van	
twee	eiwitten	in	het	waterbeheer	van	het	hersenen	markeren.	


