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Nederlandse samenvatting 
 
De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie, die op dit 
moment naar schatting meer dan 35 miljoen mensen wereldwijd treft. Het is bekend dat deze 
neurodegeneratieve aandoening de integriteit en het functioneren van de hersenen 
beïnvloedt, wat resulteert in een verslechtering van de cognitieve vermogens, waaronder 
sociale cognitie, geheugenstoornissen en persoonlijkheidsveranderingen. Deze 
veranderingen leiden al in de vroege stadia van de ziekte tot een aanzienlijk verlies van 
kwaliteit van leven. Op cellulair niveau wordt AD gekenmerkt door een progressieve 
disfunctie en uiteindelijk verlies van neuronen, wat cognitieve achteruitgang veroorzaakt. De 
neuronale schade bij AD is gerelateerd aan de afzetting van extracellulair amyloïde β (Aβ) -
eiwit (plaques) en de intracellulaire aggregatie van hypergefosforyleerd tau-eiwit. Echter, 
toenemend bewijs geeft aan dat neuroinflammatie en bloed-hersenbarrière disfunctie ook 
belangrijke pathologische kenmerken van AD zijn. Veranderde lipideproductie en -signalering, 
voornamelijk van de klassen van sfingolipiden en (oxy) sterolen, kan een gemeenschappelijke 
noemer zijn die neuroinflammatie en bloed-hersenbarrière disfunctie in AD verbindt. Daarom 
is het huidige proefschrift bedoeld om te definiëren hoe veranderingen in de sphingolipide 
balans en de verantwoordelijke enzymen worden geassocieerd met de pathologie van de 
ziekte van Alzheimer. Bovendien biedt ons onderzoek ook inzicht in de rol van nucleaire lever 
X-receptoren in de inflammatoire processen bij de bloed-hersen barrière. 
 

Hoofdstuk 2 en 3 zijn pathologische studies die de sphingolipide balans in 
verschillende neurodegeneratieve ziekten onderzoeken met behulp van post-mortem 
hersenweefsel. Sphingolipiden zijn sterk verrijkt in de hersenen en zijn essentieel voor de 
ontwikkeling en instandhouding van de functionele integriteit van het zenuwstelsel. Het 
sfingolipidemetabolisme bestaat uit een complex netwerk van sterk gereguleerde routes die 
bioactieve lipiden produceren waaronder ceramide, sfingosine en sfingosine 1-fosfaat (S1P). 
In de meeste celsoorten oefenen ceramide en S1P tegenstrijdige effecten uit op de overleving 
van cellen, waarbij voornamelijk ceramide betrokken is bij het bevorderen van cellulaire 
stress en celdood. Hoofdstuk 2 onderzoekt het sfingolipidenprofiel van AD-patiënten met 
capillaire cerebrale amyloïde angiopathie (capCAA) in vergelijking met AD-patiënten zonder 
capCAA. Omdat capCAA betrokken is bij het bevorderen van neuroinflammatie in AD, 
onderzochten we sfingolipiden en gerelateerde enzymen die gelinkt zijn aan de 
neuroinflammatoire respons. Onze resultaten laten een accumulatie van ceramide in 
astrocyten zien, terwijl microglia verhoogde expressie vertonen van het ceramide 
producerende enzym sfingomyelinase in capCAA-gevallen. Bovendien brengen de 
geactiveerde glia-cellen een verhoogd aantal S1P-receptoren tot expressie. Over het 
algemeen laten de hersenen van AD-patiënten met capCAA een toename in de hoeveelheid 
ceramides met lange ketens zien, terwijl ceramides met zeer lange ketens zijn verlaagd, wat 
duidt op een verschuiving naar een pro-apoptotische omgeving. Ten slotte is S1P verhoogd 
bij AD-patiënten met capCAA, wat een beschermend en mogelijk compenserend mechanisme 
zou kunnen zijn voor het verhoogde pro-apoptotische ceramide.  

 
Als vervolg op hoofdstuk 2, introduceert hoofdstuk 3 de hypothese dat een verhoogd 

ceramide gehalte in astrocyten een algemene noemer is van neuroinflammatie. We 
selecteerden hersenweefsel van verschillende subtypen dementie, die verschillen in de mate 
van neuroinflammatie. De hersenen van de verschillende subtypen dementie vertonen 



verhoogde concentraties van pro-apoptotisch ceramide, vergelijkbaar met wat we in AD-
patiënten met capCAA aantroffen. Met behulp van een beschrijvende benadering laten we 
zien dat reactieve astrocyten hun ceramide gehalte (wederom) verhogen in correlatie met de 
hoeveelheid neuroinflammatie. Daarnaast bleek uit onderzoek van de ceramide-
producerende enzymen dat het enzym ceramide synthase 5 mogelijk de initiator is van de 
toename in ceramide in astrocyten, waardoor de hypothese dat astrocyten verantwoordelijk 
zijn voor pro-apoptotische ceramide productie verder wordt versterkt. 
 

De neuroinflammatoire omgeving die AD kenmerkt, propageert de chronische 
gestoorde functie van de bloed-hersenbarrière. De bloed-hersenbarrière is onmisbaar voor 
het behoud van de homeostase van de hersenen en voor goed neuronaal functioneren. Het 
is samengesteld uit gespecialiseerde endotheelcellen, die een fysieke barrière vormen tussen 
het bloed en de hersenen. De sterk gedifferentieerde hersendodeotheelcellen worden aan 
elkaar verzegeld door middel van tight junctions (TJs), waardoor de paracellulaire uitwisseling 
van stoffen tussen cellen wordt beperkt. Daarnaast brengen hersenendotheelcellen 
gespecialiseerde transporters tot expressie, waardoor ze het bi-directionele transcellulaire 
transport van moleculen strak kunnen reguleren. Op deze manier beschermt de bloed-
hersenbarrière het centrale zenuwstelsel (CZS) tegen letsel en ziekte. Lever X receptoren 
(LXRs) kunnen de link vormen tussen afnemende hersenontsteking en beschermende 
effecten van de barrièrefunctie. LXRs behoren tot een grote familie van nucleaire receptoren 
die na activering gentranscriptie stimuleren. Er zijn twee LXR-isovormen bij zoogdieren, 
genaamd LXRa (NR1H3) en LXRb (NR1H2), die meer dan 75% aminozuursequentie delen. LXRs 
spelen een belangrijke rol bij het cholesterol- en lipide metabolisme. Het best beschreven 
proces met betrekking tot functie van LXRs is omgekeerd cholesteroltransport, waarbij LXRs 
de eliminatie van overmatig cholesterol vergemakkelijken. LXRs lijken echter betrokken te zijn 
in een veel breder spectrum van functies. 
 

Hoofdstuk 4 geeft een literatuuroverzicht van de LXRs als mogelijke link tussen 
neuroinflammatie en bloed-hersen barrière disfunctie. We onderzoeken de functie van LXRs 
die zijn beschreven in relatie tot de verschillende celtypen die de bloed-hersenbarrière 
beïnvloeden, zoals endotheelcellen, pericyten en astrocyten. Dit overzicht toont de anti-
inflammatoire effecten aan die LXRs in verschillende celtypen kunnen uitoefenen. Bovendien 
onthullen we de gunstige effecten van LXR-activering op de bloed-hersenbarrière en we 
bespreken hiaten in onze kennis tot nu toe. Een van deze hiaten is het gebrek aan onderscheid 
tussen de LXRa- en de LXRb-isovorm. Daarom zijn hoofdstuk 5 en 6 direct gericht op de rol 
van LXRs in de bloed-hersenbarrièrefunctie. Hoofdstuk 5 toont het belang van LXRa aan voor 
het behoud van de bloed-hersen-barrièrefunctie onder basale en neuroinflammatoire 
omstandigheden. In hoofdstuk 5 onderzoeken we of LXRa en LXRb verschillende functies 
hebben in de endotheelcellen van de bloed-hersenbarrière. Door in vitro experimenten met 
endotheelcellen uit te voeren, waarbij we knockdown van LXRa of LXRb induceerden, laten 
we zien dat voornamelijk LXRa belangrijk is voor het handhaven van bloed-hersenbarrière 
integriteit. We bevestigen onze in vitro bevindingen in vivo in een inflammatoir muismodel. 
Onder normale omstandigheden heeft de knock-out van LXRa in specifiek de endotheelcellen 
geen invloed op het fenotype van het dier. Echter, onder neuroinflammatoire 
omstandigheden vertonen de muizen die LXRa missen in hun endotheelcellen een hogere 
ziektescore vergeleken met controlemuizen. Immunohistochemische analyse onthulde een 



minder dichte barrière, verhoogde expressie van cel-adhesiemoleculen door de 
endotheelcellen en een groter aantal infiltrerende cellen in het ruggenmerg van de dieren.  

 
Hoofdstuk 6 richt zich op het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de rol van LXRa 

in de bloed-hersenbarrière. Deep sequencing-gegevens van LXRa-knockdown-cellen toonden 
een verschil in de adhesiekoppelingsroute vergeleken met controle-endotheelcellen. 
Specifiek verbinden we LXRa met een proces dat endotheel-naar-mesenchymale overgang 
wordt genoemd, waarbij de verminderde expressie van LXRa resulteert in de toename van 
SNAI2, waarop endotheelcellen gedeeltelijk hun fenotype verliezen en meer mesenchymaal 
worden. Bovendien is de verhoogde expressie van SNAI2 in LXRa-knockdowncellen 
gerelateerd aan een verstoorde NOTCH-signalering. Gezamenlijk suggereren onze 
bevindingen dat LXRa is gekoppeld aan de NOTCH-signaleringsroute via welke BBB-integriteit 
wordt gehandhaafd. 
 

Tot slot bespreekt hoofdstuk 7 de experimentele hoofdstukken en reflecteert daarbij 
op hun totale bijdrage aan kennis over lipidesignalering en metabolisme bij AD. Het 
overkoepelende doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of een gedereguleerde 
sphingolipide route van cruciaal belang is in het neuroinflammatoire proces waargenomen in 
AD. Ons onderzoek geeft ook inzicht in de rol van nucleaire receptoren in de 
ontstekingsprocessen die voorkomen bij de bloed-hersenbarrière. Door onze inzichten in de 
pathologische mechanismen die ten grondslag liggen aan AD te vergroten, d.w.z. 
neuroinflammatie en BBB-disfunctie, kunnen we nieuwe behandelingsmethoden 
identificeren of bestaande therapieën voor AD effectief hergebruiken. 
 


