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Multiple sclerose
Multiple sclerose (MS) is een auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel (CZ) die 
leidt  tot  demyelinisatie en neurodegeneratie en gepaard gaat met chronische ontstekingen 
en dysfunctie van de bloed-hersenbarrière. Tijdens de pathogenese passeren autoreactive 
ontstekingscellen de ontstoken bloed-hersenbarrière en komen daardoor in het CZ, waar ze 
zorgen voor beschadiging aan het myeline. De leeftijd waarop de ziekte zich voor het eerst 
manifesteert ligt tussen de 20 en 50 jaar en MS komt drie maal meer voor bij vrouwen dan 
bij mannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie hoofdvormen van MS:  relapsing-
remitting MS (RR-MS), die zich voordoet bij ongeveer 85% van de MS patiënten, secondary 
progressieve MS, (SP-MS), en primary progressivee MS (PP-MS). MS wordt gediagnosticeerd 
door combinatie van neurologische en cognitieve evaluatie, de klinische geschiedenis van 
de patiënt, magnetic resonance imaging (MRI) en/of de aanwezigheid van biomarkers in 
de cerebrospinale vloeistof (CSF). Algemeen wordt aangenomen dat MS veroorzaakt wordt 
door een combinatie van genetische- en omgevingsfactoren en leefgewoonten. Echter, de 
achterliggende oorzakelijke factoren zijn nog steeds niet duidelijk. Momenteel is er geen 
genezing mogelijk, maar een aantal behandelingen kan worden ingezet om de frequentie 
van de periodieke terugkeer van de ziekte en de cumulatieve invaliderende effecten van 
RR-MS te reduceren. Ondanks de gematigde effectiviteit in RR-MS, hebben deze ziekte-
modificerende therapieën betrekkelijk  weinig invloed op progressieve MS en zijn er 
aanzienlijk bijeffecten. Derhalve blijft een urgente behoefte bestaan aan ontwikkeling van 
geneesmiddelen met een meer specifieke en veiliger werking waarmee de voortgang van de 
ziekte kan worden gemoduleerd. In dit proefschrift beschrijven we nieuwe mechanismen die 
een rol spelen in MS pathogenese en focussen op de potentiële therapeutische toepassing 
van onze vindingen. 

De bloed-hersenbarrière
De bloed-hersenbarrière is een selectieve barrière bestaande uit gespecialiseerde hersen 
endotheelcellen die onderling nauw verbonden zijn door een specifiek soort eiwitten. De 
belangrijkste functie van de bloed-hersenbarrière is het handhaven van homeostase in 
de hersenen door toevoer van nutriënten en het uitscheiden van afvalstoffen uit het CZ. 
Tevens beperkt de bloed-hersenbarrière het verkeer van cellen en moleculen vanuit de 
systemische circulatie naar het CZ en vice versa. Het verminderd functioneren van de bloed-
hersenbarrière is een belangrijk kenmerk van MS en treedt al op in een vroeg stadium van de 
ziekte. Tijdens inflammatie scheiden geactiveerde ontstekingscellen en cellen gelokaliseerd 
in het CZ pro-inflammatoire moleculen uit die de structuur en functie van de bloed-
hersenbarrière zodanig veranderen dat lymfocyten en monocyten het CZ kunnen infiltreren. 
In dit proefschrift beschrijven we onderzoek aan inflammatie-gedreven moleculaire 
mechanismen en signaaltransductie routes die betrokken zijn bij bloed-hersenbarrière 
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dysfunctie. Gedurende de ontwikkeling wordt het functioneren van de bloedvaten gestuurd 
door specifieke signalen, zoals de Notch signaaltransductie route. Deze evolutionair 
sterk geconserveerde route speelt een belangrijke rol in cel-cel communicatie tijdens de 
ontwikkeling van de vasculatuur. Echter, de rol van Notch signalering in de barrière functie 
van het hersenendotheel onder normale- en inflammatoire omstandigheden is tot op 
heden niet bestudeerd. In hoofdstuk 2 hebben we hier onderzoek aan gedaan en laten we 
zien dat inflammatoire condities de Notch signaaltransductie beïnvloeden, hetgeen leidt 
tot verstoring van de bloed-hersenbarrière. De resultaten tonen het belang aan van de 
geconserveerde Notch signaaltransductie route voor controle van de barrièrefunctie van 
het hersenendotheel onder normale- en pathologische condities. 
Om te kunnen voorzien in de behoeften van het hersenweefsel, is voor endotheelcellen 
van de bloed-hersenbarrière een stabiel fenotype en een constant functioneren vereist. Er 
is lange tijd verondersteld dat rijpe endotheelcellen niet in staat zijn te de-differentiëren, 
maar deze veronderstelling is onterecht gebleken. Zoals het geval is met embryonale 
endotheelcellen, hebben ook rijpe endotheelcellen het vermogen tot de-differentiatie 
tot een mesenchymaal celtype door middel van “endothelial-to-mesenchymal transition” 
(EndoMT). EndoMT wordt gekenmerkt door het verlies van endotheel-specifieke markers 
en het aannemen van mesenchymale een stamcel-achtige eigenschappen. In tegenstelling 
tot de goed gedocumenteerde rol van EndoMT in andere weefsels en ziekteprocessen, 
dateren de eerste beschrijvingen van EndoMT in de vasculatuur van het CZ tijdens 
bepaalde ziekteprocessen pas van 2013. Sindsdien is er in verscheidene publicaties melding 
gemaakt van EndoMT in hersen-gerelateerde aandoeningen zoals bacteriële meningitis en 
hersentumoren. Niettemin is de rol van EndoMT in de bloed-hersenbarrière gedurende MS-
geassocieerde neuro-inflammatie onduidelijk gebleven. In hoofdstuk 3 laten we zien dat 
chronische inflammatie van humaan hersen endotheel EndoMT  en disfunctioneren van de 
bloed-hersenbarrière bevordert. Bovendien namen we voor het eerst EndoMT kenmerken 
waar in bloedvaten in MS hersenweefsel, hetgeen wijst op een rol van EndoMT als nieuw 
pathologisch mechanisme dat betrokken is bij het ontstaan van dysfunctie van de bloed-
hersenbarrière tijdens MS pathogenese. Onze resultaten leiden tot een beter begrip van de 
moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan het disfunctioneren van de bloed-
hersenbarrière  gedurende neuro-inflammatie en laten mogelijkheden zien voor nieuwe, 
veelbelovende therapeutische strategieën gericht op de bloed-hersenbarrière in MS.   

Inflammatie en resolutie van inflammatie
Een goed gecontroleerde inflammatoire reactie speelt een belangrijke rol in de 
lichaamsresponse tegen beschadigde cellen en pathogenen. In gezonde individuen 
komt, in geval van een beginnende inflammatie, gelijktijdig een proces op gang dat moet 
leiden tot resolutie van het inflammatieproces, zodat chronische inflammatie wordt 
voorkomen en terugkeer naar een stabiele rustsituatie mogelijk wordt. Deze resolutiefase 
van inflammatoire processen wordt gemedieerd door recent ontdekte metabolieten, de 
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zogenaamde “specialized pro-resolving lipid mediators” (SPMs). Momenteel worden er vier 
klassen onderscheiden: lipoxins (LXs), resolvins (RVs), protectins (PDs) en maresins (MaRs). 
Het effect van SPMs bestaat uit het reduceren van de productie van pro-inflammatoire 
moleculen, het beperken van de mobilisatie en transmigratie van leukocyten en het 
bevorderen van de fagocytose van apoptotische cellen en cel debris. 
Hoewel het nodige bewijs voor handen is voor een afwijkend resolutieproces en een 
beschermend effect van SPM toediening in verscheidene chronisch inflammatoire ziekten, 
blijft het een open vraag of MS geassocieerd is met een slechte resolutie response, hetgeen 
ook van groot belang is voor mogelijke toekomstige klinische toepassing. Hiervan uitgaand, 
laten we in hoofdstuk 4 het eerste bewijs zien van perifere defecten in het resolutieproces 
in MS patiënten. Met name laten we zien dat elk MS subtype geassocieerd is met 
specifieke SPM profielen die significant gecorreleerd zijn met de ernst van de ziekte. Tevens 
beschrijven we de mogelijke rol van SPMs in het beperken van de activatie van monocyten 
van MS patiënten en het beperken van dysfunctie van de bloed-hersenbarrière en de 
daarmee gepaard gaande transmigratie van monocyten. Op grond van deze bevindingen 
veronderstellen we dat specifieke SPM profielen gebruikt kunnen worden als biomarkers 
voor MS diagnose  en het volgen van de progressie van de ziekte. 
Tot slot, in hoofdstuk 5, evalueren we of behandeling met de SPM LXA4 een nieuwe 
therapeutische strategie kan vormen bij het beperken van neuro-inflammatie in 
experimentele auto-immuun encefalomyelitis (EAE), een goed gedocumenteerd diermodel 
voor MS. We laten zien dat toediening van LXA4 leidt tot een afname van de ernst van de 
ziekte in LXA4 behandelde muizen en een sterke reductie van het inflammatoire profiel van 
humane geactiveerde cytotoxische T-cellen. Onze resultaten laten zien dat behandeling met 
SPMs een nieuwe optie is in het tegengaan van neuro-inflammatie en het inhiberen van 
T-cel effector functies.

Conclusies en perspectief
Chronische inflammatie en dysfunctie van de bloed-hersenbarrière spelen een cruciale rol 
tijdens MS door het bevorderen van de activatie van ontstekingscellen en infiltratie van het 
CZ. In het eerste deel van dit proefschrift tonen we de rol aan van verscheidene moleculaire 
mechanismen en signaaltransductie routes in het functioneren van de bloed-hersenbarrière 
tijdens neuro inflammatie. In het tweede gedeelte, laten we zien dat het resolutieproces 
in MS patiënten te kort schiet en beschrijven we het  gebruik van SPMs als biomarker voor 
MS diagnose en tevens de toepassing van SPMs in het reduceren van neuro-inflammatie in 
een MS diermodel, alsook het beperken van dysfunctie van de bloed-hersenbarrière en het 
mogelijk stoppen van MS progressie. We concluderen dat dit proefschrift weergeeft dat het 
inzicht in het disfunctioneren van de bloed-hersenbarrière en in de resolutie van MS nog volop 
evolueert. Dit werk draagt bij aan het verbreden van de kennis op beide onderzoeksterreinen, 
waarbij inflammatie de gemeenschappelijke deler vormt. Tot slot illustreert dit proefschrift 
hoe ingrijpen in de beschreven processen mogelijkheden biedt in de behandeling van MS. 


