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Nederlandse samenvatting

Vanishing White Matter (VWM) is een erfelijke (genetische) hersenziekte. Patiënten hebben 
neurologische problemen zoals moeite met lopen, coördinatieproblemen en spasticiteit. De 
symptomen worden over tijd steeds erger en uiteindelijk overlijden patiënten aan VWM. 
Alhoewel VWM op elke leeftijd tot uiting kan komen, hebben de meeste patiënten de eerste 
symptomen in de vroege kindertijd en overlijden binnen een variabel aantal jaren. Een 
latere start van de ziekte is gerelateerd aan een minder ernstig ziekteverloop en een langere 
overleving. Er is momenteel geen genezing mogelijk. Alle patiënten hebben mutaties in de 
genen die coderen voor het eiwitcomplex “eIF2B”. Dit eiwitcomplex speelt een belangrijke 
rol bij de productie van eiwitten (deze zogenaamde translatie zorgt voor het vertalen van 
een RNA code naar eiwit). RNA translatie en eiwit productie vormen een algemeen proces 
dat elke cel in het lichaam nodig heeft; het is daarom vooralsnog niet helemaal duidelijk 
waarom specifiek de hersenen zijn aangetast in VWM. In de hersenen zijn in het bijzonder 
de glia cellen aangedaan. 

De 2 voornaamste celtypes in de hersenen zijn neuronen, ook wel zenuwcellen genoemd, 
en glia cellen. Neuronen zorgen voor het doorgeven van signalen binnen de hersenen en 
naar de spieren. Voor een goed functionerende signaaloverdracht zijn glia cellen van belang. 
Drie belangrijke soorten glia cellen worden onderscheiden: astrocyten, oligodendrocyten en 
microglia. Astrocyten hebben een rol in alle hersenprocessen. Ze zijn bijvoorbeeld belangrijk 
voor de ontwikkeling van oligodendrocyten en in het weghalen van stoffen die een rol spelen 
in de signaaloverdracht tussen neuronen. Oligodendrocyten produceren “myeline”, een 
wittige substantie die om de neuronale uitlopers heen zit en daarmee de signaaloverdracht 
versneld, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de isolatie om een elektriciteitskabel. Microglia zijn 
de ontstekingscellen van de hersenen en belangrijk voor het opsporen van ziekteverwekkers 
en schade. Uit vorige studies weten we dat in VWM patiënten met name de astrocyten en 
oligodendrocyten, ook wel de macroglia cellen genoemd, zijn aangedaan. Beide celtypen 
zien er afwijkend uit en lijken niet uit te rijpen naar volwassen cellen.

Eerdere studies zijn met name uitgevoerd op hersenweefsel van overleden VWM patiënten, 
welke veel inzicht hebben gegeven in hoe de ziekte werkt. Deze onderzoeken kunnen echter 
alleen na overlijden uitgevoerd worden en zijn beperkt in hun bijdrage aan de bestudering 
van de ontwikkeling van de ziekte, en zijn ongeschikt om nieuwe behandelingsstrategieën te 
testen. In dit proefschrift hebben we dan ook 2 hoofddoelen gehad: (1) nieuwe ziektemodellen 
creëren voor VWM en (2) deze modellen gebruiken om mogelijke therapieën te testen.

Hoofdstuk 2 presenteert nieuwe muismodellen voor VWM. Deze muizen hebben genetische 
mutaties die in VWM patiënten een ernstig ziekteverloop geven. We hebben aangetoond 
dat deze VWM muizen vergelijkbare klinische symptomen hebben als patiënten: ze hebben 
problemen met lopen en overlijden vroegtijdig. Als we naar de hersenen van de VWM 
muizen kijken zien we dat ook de astrocyten en oligodendrocyten zijn aangedaan. Tijdens 
de ontwikkeling zien we dat astrocyten eerder zijn aangedaan dan de oligodendrocyten. 
Daarnaast hebben we astrocyten en oligodendrocyten samen gekweekt en laten zien dat 
astrocyten van VWM muizen factoren uitscheiden die de rijping van oligodendrocyten 
verminderen. Deze resultaten tonen aan dat astrocyten een belangrijke rol spelen in VWM.
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In hoofdstuk 3 hebben we cellen van VWM patiënten en muizen bestudeerd, om meer te 
weten te komen over ziekte mechanismen en om goede cel populaties voor cel therapie te 
ontwikkelen. We hebben hiervoor een nieuwe celkweek techniek gebruikt, waarmee we 
cellen van een patiënt, bijvoorbeeld huid of bloedcellen, om kunnen zetten naar vroege 
stamcellen. Deze vroege stamcellen, geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) genaamd, 
kunnen dan vervolgens differentiëren naar elk gewenst celtype; bijvoorbeeld astrocyten 
en oligodendrocyten. We hebben iPSCs gemaakt van VWM muizen en patiënten. Als iPSCs 
van VWM patiënten naar astrocyten worden gedifferentieerd, laten ze een vergelijkbaar 
negatief effect op oligodendrocyt rijping zien als de muis cellen in hoofdstuk 2. Dit toont 
aan dat iPSCs een goed model zijn voor VWM en dat de astrocyten van VWM muizen en 
patiënten op een vergelijkbare manier zijn aangedaan, wat belangrijk is als we VWM muizen 
willen gebruiken om therapieën te testen. Astrocyten zijn niet door de hele hersenen heen 
hetzelfde; astrocyten van gebieden met meer neuronale celkernen (“grijze stof”) hebben 
een andere morfologie en eiwitexpressie dan astrocyten in gebieden met meer neuronale 
uitlopers (“witte stof”). Eerdere studies suggereren dat in VWM vooral de witte stof 
astrocyten zijn aangedaan. We hebben protocollen ontwikkeld om iPSCs te differentiëren 
in grijze of witte stof astrocyten. VWM witte stof astrocyten hadden een negatief effect 
op rijping van oligodendrocyten in vergelijking met VWM grijze stof astrocyten of controle 
witte stof astrocyten. Dit bevestigt dat de witte stof astrocyten specifiek zijn aangedaan in 
VWM en laat zien dat de iPSCs kunnen worden gebruikt als een ziektemodel en mogelijk 
voor celtherapie in VWM.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 hebben we mogelijk therapieën voor VWM getest in de VWM 
muismodellen. Hoofdstuk 4 bespreekt het effect van Guanabenz. Guanabenz is een medicijn 
dat eerder gebruikt is om hoge bloeddruk te behandelen. Een paar jaar geleden is ontdekt 
dat Guanabenz ook een effect heeft op het cellulaire stress mechanisme, wat ook een rol 
speelt in VWM. We hebben VWM muizen langdurig behandeld met Guanabenz en gekeken 
naar het effect op de hersenen. Ook hebben we in dit hoofdstuk de VWM pathologie in de 
cerebellum, een specifiek gedeelte van de hersenen, verder bestudeerd. Bergman glia, een 
astrocyt populatie die alleen in het cerebellum voorkomt, zijn aangedaan in VWM patiënten. 
De celkernen zijn verplaatst naar een andere “laag” in het cerebellum, de moleculaire laag, 
en ze hebben een veranderde eiwitexpressie. In hoofdstuk 4 hebben we deze verplaatsing 
gekwantificeerd in VWM muizen en laten zien dat de verplaatsing gecorreleerd is aan de 
ernst van het ziektebeeld. Na behandeling met Guanabenz was de verplaatsing van de 
Bergmann glia verbeterd, en lieten ook de oligodendrocyten in het cerebellum verbetering 
zien. Daarentegen waren de astrocyten en oligodendrocyten in de cortex minder verbeterd. 
De resultaten van hoofdstuk 4 laten zien dat Guanabenz mogelijk tot verbetering van 
VWM symptomen kan leiden, maar meer onderzoek is nodig om te testen of dit ook in 
VWM patiënten het geval is. Aangezien Guanabenz al een goedgekeurd medicijn is voor 
de  behandeling van hoge bloeddruk, is er informatie beschikbaar over bijwerkingen en 
veiligheid van Guanabenz. Hierdoor kan Guanabenz al redelijk snel in de patiënten getest 
worden; er is momenteel een klinische studie in ontwikkeling om het effect van Guanabenz 
op VWM patiënten te testen.

Een andere potentiele behandeling voor VWM is stamceltherapie met gezonde glia-
voorlopercellen. Het idee achter deze therapie is dat de gezonde glia voorloper cellen 
kunnen integreren in de hersenen en de functie over kunnen nemen van  cellen van de 
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ontvanger (VWM muis of VWM patiënt) die zijn aangedaan door VWM mutaties. Om dit te 
testen hebben we, zoals beschreven in hoofdstuk 5, pasgeboren VWM muizen geïnjecteerd 
met gezonde glia voorloper cellen. De geïnjecteerde cellen waren in staat om te overleven, 
en differentiëren  naar astrocyten en oligodendrocyten in de hersenen van de VWM muizen. 
De motorische vaardigheden van een deel van de VWM muizen waren verbeterd na cel 
injectie in vergelijking tot controle VWM muizen (m.a.w. muizen die een injectie met een 
zoutoplossing gekregen hadden). In een deel van de muizen was er ook verbetering te 
zien in de hersenen. De verbeterde muizen vertoonde de geïnjecteerde celpopulatie meer 
differentiatie naar astrocyten. Deze resultaten bevestigen de resultaten uit hoofdstuk 2 en 
3 dat astrocyten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van VWM. Tevens is dit een 
eerst proof-of-concept studie die aangeeft  behandelingen voor VWM zich moeten richten 
op het verbeteren van het functioneren van astrocyten.

De studie uit hoofdstuk 5 is hoopgevend voor VWM patiënten, maar liet ook zien dat niet 
alle dieren verbeterd waren na transplantatie. We moeten deze behandeling dus nog verder 
optimaliseren. Een manier om dat te doen is om te kijken naar de “micro-omgeving”. Dit is 
de omgeving van een cel en bestaat uit andere cellen, de structuur van het hersenweefsel 
en factoren die uitgescheiden zijn door andere cellen of bijvoorbeeld uit het bloed komen. 
De micro-omgeving is vaak aangetast door ziektes en dit kan een negatief effect hebben op 
de overleving van getransplanteerde cellen. In VWM is er bijvoorbeeld een verhoging van de 
hoeveelheid hyaluronzuur in de hersenen. Hyaluronzuur is een belangrijk onderdeel van de 
“extracellulaire matrix”; weefsel wat buiten de cellen zit en structuur biedt aan de hersenen. 
Een verhoogd hyaluronzuur niveau kan een negatief effect hebben op de rijping van glia 
voorloper cellen. In hoofdstuk 6 hebben we getest of we de hoeveelheid hyaluronzuur in 
de hersenen konden verlagen en wat voor effect dit had op het klinische beeld van VWM 
muizen. Hiervoor zijn twee medicijnen getest: Vitrase en Dexamethasone. Vitrase is een 
hyaluronidase: een enzym dat hyaluronzuur afbreekt. Dexamethasone is een glucocorticoïd 
dat onder andere zorgt voor een lagere productie van hyaluronzuur. We hebben laten zien 
dat beide medicijnen een verlaging van de hoeveelheid hyaluronzuur in de hersenen gaven. 
Langdurige behandeling van Vitrase en Dexamethasone had geen nadelig effect op de VWM 
muizen, maar zorgde ook niet voor een verbetering van VWM symptomen. Toekomstige 
studies kunnen een behandeling van Vitrase of Dexamethasone met cel transplantatie 
combineren om te kijken of dit de rijping van getransplanteerde cellen verbetert.

In hoofdstuk 7 bespreken we het belang van de micro-omgeving voor cel transplantatie. 
Aangezien in de meeste hersenziektes de micro-omgeving veranderd is, is het belangrijk 
om hier rekening mee te houden bij de ontwikkeling van cel therapie. Dit kan bijvoorbeeld 
gedaan worden door te testen in modellen specifiek voor een bepaalde ziekte. In hoofdstuk 
8 worden alle resultaten uit de vorige hoofdstukken samengevat en besproken.

VWM is een ernstige ziekte en momenteel is er geen genezende behandeling. In dit 
proefschrift hebben we nieuwe ziektemodellen ontwikkeld en mogelijke behandelingen 
getest. Guanabenz en stamceltherapie hebben positieve effecten op VWM muizen. 
Alhoewel meer onderzoek nodig is, heeft dit proefschrift een genezende behandeling voor 
VWM patiënten een stapje dichterbij gebracht.
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