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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Rol van weefsel Transglutaminase in gliacellen tijdens multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een ernstige chronische, inflammatoire aandoening van het 
centrale zenuwstelsel (CZS). Deze ziekte openbaart zich meestal bij jongvolwassenen en 
kenmerkt zich met name door motorische, sensorische en cognitieve stoornissen. In het 
ziekteproces van MS spelen meerdere neuropathologische processen een rol, waaronder de 
migratie van immuuncellen vanuit de bloedbaan naar het CZS, waar deze cellen betrokken 
zijn bij het verlies van myeline, de beschermlaag van de zenuwbanen (demyelinisatie). 
Ook de activatie van gliacellen, zoals astrocyten, die bijdragen aan littekenvorming 
in het CZS, en verminderde vorming van (nieuw) myeline door oligodendrocyten zijn 
kenmerkend voor MS. Deze processen staan herstel in de weg en dragen bij aan blijvend 
letsel aan het CZS met toenemende neurologische problemen tot gevolg. Het CZS 
bestaat uit witte en grijze stof hersengebieden. In de witte stof liggen vooral uitlopers 
(axonen) van zenuwcellen (neuronen). Het vettige myeline vormt een isolerende laag 
rondom de axonen. Deze isolatie beschermt de axonen en zorgt voor een snel transport 
van elektrische prikkels binnen het axon. De grijze stof bevat met name de cellichamen 
van de neuronen. Wanneer in het CZS de myeline is verdwenen, zoals bij MS, wordt 
gesproken van een laesie. MS laesies worden ingedeeld op basis van demyelinisatie en de 
aanwezigheid van immuuncellen. Actieve laesies kenmerken zich door de aanwezigheid 
van myeline bevattende immuuncellen (macrofagen) en een actief demyelinisatieproces. 
Macrofagen zijn in staat om lichaamseigen dode en beschadigde cellen en celresten 
(zoals afgebroken myeline) op te nemen en om te zetten in intercellulair materiaal. In 
chronisch actieve laesies zijn deze macrofagen alleen nog zichtbaar langs de rand van de 
laesies waarbij het midden van de laesie gedemyeliniseerd is. Chronisch inactieve laesies 
vertonen geen tekenen meer van voortgaande demyelinisatie en inflammatie. De oorzaak 
van MS is onbekend. De aanwezigheid van immuuncellen in hersengebieden waar 
demyelinisatie zichtbaar is, lijkt erop te wijzen dat een ontstekingsproces een belangrijke 
bijdrage levert aan de schade in het CZS. De huidige medicatie is daarom primair gericht 
op het tegen gaan van ontsteking zodat voortgang en verergering van de ziekte geremd 
wordt. Genezing van MS is nog niet mogelijk. Bovendien hebben de huidige beschikbare 
medicijnen veel bijwerkingen. Het is daarom noodzakelijk om de neuropathologische 
processen die kenmerkend zijn voor MS verder te onderzoeken. Deze nieuwe kennis kan 
uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en betere medicatie voor MS.
In dit proefschrift hebben we middels diverse studies onderzocht wat de rol van 
het calcium-afhankelijke enzym weefsel Transglutaminase (TG2) is in verschillende 
neuropathologische processen die spelen bij MS. We hebben TG2 onderzocht in diverse 
gliacellen, met name in microgliacellen, de immuuncellen van het CZS, astrocyten 
die betrokken zijn bij littekenvorming en oligodendrocyten die myeline maken. TG2 is 
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namelijk een multifunctioneel enzym dat tot expressie komt in vele celtypen van het 
lichaam. Daarnaast is TG2 niet alleen aanwezig in de cellen, maar ook op het celoppervlak 
en extracellulair. TG2 katalyseert crosslinking tussen eiwitten. Hierdoor ontstaan zeer 
stabiele eiwit-eiwit interacties. TG2 is zo in staat om bijvoorbeeld extracellulaire matrix 
(ECM) eiwitten, zoals fibronectine, te crosslinken. De ECM is een structuur die zich buiten 
de cellen bevindt en onder andere stevigheid en structuur biedt aan weefsels. In nier- 
en longfibrose is een verhoogde crosslinkactiviteit van TG2 gevonden. Een toename 
van gecrosslinkt ECM resulteert hierbij in fibrose. TG2 bevordert ook de interactie tussen 
β-integrines, die zich op cellen bevinden, en ECM eiwitten, zoals fibronectine. Dit draagt 
bij aan cel-matrix interacties die van belang zijn bij celadhesie en celmigratie. TG2 is 
daarnaast betrokken bij andere processen zoals ontsteking en celdifferentiatie. Alle 
processen die hier boven beschreven zijn, spelen (deels) ook een rol bij de pathogenese 
van MS. Wij hebben daarom de hypothese gevormd dat TG2 een belangrijke rol speelt in 
(tenminste) drie neuropathologische processen die van belang zijn bij MS: (1) migratie van 
infiltrerende immuuncellen (monocyten); (2) crosslinken van het ECM eiwit fibronectine 
door astrocyten; (3) differentiatie van oligodendrocyten en myelinisatie. De studies 
waarmee wij deze hypothese getoetst hebben, staan beschreven in dit proefschrift. 
In deze studies hebben we de expressie en de rol van TG2 onderzocht in diverse dier- 
en celkweekmodellen die ontsteking, littekenvorming door geactiveerde astrocyten 
(astrogliose) en/of de- en remyelinisatie in MS nabootsen. Remyelinisatie is het herstel 
van myeline.
In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of TG2 een rol speelt bij de celmigratie en 
differentiatie van infiltrerende monocyten in witte stof en grijze stof pathologie. 
Monocyten zijn immuuncellen die zich afhankelijk van het weefsel kunnen differentiëren 
in macrofagen. Voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van het experimentele 
auto-immune encephalomyelitis (EAE) marmoset diermodel voor MS. We laten zien dat 
TG2 immunoreactiviteit aanwezig is in monocyten en op microglia lijkende MS-cellen in 
actieve witte stof EAE laesies en in actieve grijze stof laesies in dit diermodel. Microglia zijn 
gliacellen die een belangrijke rol spelen in de immuunreactie van het CZS. In chronisch 
actieve en inactieve witte stof EAE laesies vinden we nog steeds TG2 immuunreactiviteit, 
alhoewel het significant minder aanwezig is in inactieve laesies. We tonen aan dat 
immuunreactief TG2 in monocyten co-expressie laat zien met β1-integrine. Bovendien 
vinden we TG2 in de directe nabijheid van extracellulair fibronectine in witte stof EAE 
laesies. In grijze stof EAE laesies zien we co-localisatie van TG2 positieve microglia met 
β1-integrine. Fibronectine lijkt echter niet aanwezig in deze laesies. Onze data suggereren 
dat TG2 belangrijk is voor de adhesie, migratie en/of differentiatie van infiltrerende 
monocyten in het marmoset EAE diermodel en dus mogelijk ook in MS.
We hebben de rol van TG2 in de productie en depositie van fibronectine onderzocht 
tijdens demyelinisatie in hoofdstuk 3 en in de vorming van fibronectine fibrillen 
(draadvormige structuren) en aggregaten (gecrosslinkte fibrillen) tijdens ontsteking 

Nederlandse samenvatting



Appendices136 |

in hoofdstuk 4. De vorming van deze fibrillen en aggregaten is van belang tijdens de 
vorming van littekenweefsel in het CZS. Astrocyten zijn bekende producenten van ECM 
eiwitten zoals fibronectine. In hoofdstuk 3 maken we gebruik van een diermodel waarbij 
demyelinisatie is geïnduceerd door middel van het geven van cuprizon. We tonen aan dat 
TG2 expressie en activiteit is toegenomen in astrocyten tijdens cuprizon-geïnduceerde 
demyelinisatie. TG2 draagt bovendien direct bij aan de productie van fibronectine en 
speelt een rol bij depositie van fibronectine tijdens cuprizon-geïnduceerde demyelinisatie. 
In hoofdstuk 4 laten we in een in vitro setting zien dat toegevoegd TG2, dat van buitenaf 
afkomstig is, bijdraagt aan de aggregatie van fibronectine geproduceerd door astrocyten. 
Endogeen TG2, gemaakt door de astrocyten zelf, echter, draagt bij aan de vorming van 
fibronectine fibrillen, maar is niet betrokken bij de aggregatie van fibronectine onder 
invloed van verschillende inflammatoire condities. We concluderen op basis van de 
resultaten van hoofdstukken 3 en 4 dat TG2 gemaakt door astrocyten tijdens ontsteking 
en demyelinisatie kan bijdragen aan ECM crosslinking wat bijdraagt aan littekenvorming 
in het CZS. 
In hoofdstuk 5 hebben we de rol van TG2 bestudeerd in de differentiatie van 
oligodendrocyt voorloper cellen (oligodendrocyt progenitor cellen (OPCs)) en daarmee 
de rol van TG2 in het myelinisatie proces. We laten zien dat TG2, ongeacht of het endogeen 
tot expressie komt of exogeen toegevoegd wordt aan OPCs, de differentiatie van deze 
cellen tot myelinevormende cellen versnelt. Daarnaast tonen we middels onderzoek aan 
hersenweefsel aan dat TG2 aanwezig is in OPCs tijdens humane ontwikkeling van het 
CZS, maar niet in oligodendrocyten (zowel volwassen als voorloper cellen) in MS laesies. 
Gecombineerd met eerdere bevindingen dat TG2 activiteit noodzakelijk is voor OPC 
differentiatie en dat remyelinisatie vertraagd is in muizen die geen TG2 kunnen maken, 
duiden onze resultaten erop dat TG2 een regulerende rol speelt in de timing van OPC 
differentiatie. 
In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van de studies in dit proefschrift samengevat en 
bediscussieerd. Het onderzoek in dit proefschrift bevestigt dat TG2 functioneel betrokken 
is bij de drie hier onderzochte neuropathologische processen onderliggend aan MS. 
We tonen aan dat de rol van TG2 in deze neuropathologische processen mogelijk erg 
verschillend is afhankelijk van de fase van het ziekteproces. TG2 lijkt namelijk bij te dragen 
aan vroege OPC differentiatie en aan adhesie, migratie en differentiatie van infiltrerende 
monocyten in een vroege fase van MS en ook aan de vorming van littekenweefsel door 
astrocyten in een latere fase van het ziekteproces. Daarnaast lijkt het remmen van TG2 in 
infiltrerende monocyten en in geactiveerde astrocyten therapeutisch interessant, terwijl 
het faciliteren van een toename van TG2 in vroege OPC differentiatie ook een interessant 
aangrijpingspunt lijkt voor therapie van MS om zo remyelinisatie van de laesies te 
stimuleren. Manipulatie van de productie en activiteit van TG2 is daarom potentieel zeer 
interessant voor toekomstige therapieontwikkeling in MS. Hierbij dient echter rekening 
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gehouden te worden met het gegeven dat de gevolgen van manipulatie van TG2 
afhankelijk lijken te zijn van het celtype én van de fase van het ziekteproces.
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