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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is een chronische inflammatoire aandoening van het centraal 
zenuwstelsel (CZS) die bij ongeveer 1 op de 1000 Nederlanders voorkomt. Letterlijk 
betekent MS ‘meerdere littekens’, wat refereert naar de laesies die ontstaan in de 
hersenen. De pathologie van MS wordt met name gekarakteriseerd door afbraak 
van myeline (demyelinisatie). Myeline is het isolerende membraan dat rondom 
zenuwuitlopers (axonen) gewikkeld zit en wordt geproduceerd door oligodendrocyten. 
Deze isolerende laag zorgt ervoor dat signalen van de zenuwcellen, efficiënt langs de 
zenuwuitlopers getransporteerd kunnen worden. Demyelinisatie is het gevolg van 
lokale ontstekingen waarbij T-cellen, microglia, macrofagen, maar ook astrocyten een 
rol spelen. Demyelinisatie is een van de belangrijkste oorzaken van de symptomen 
die gepaard gaan met MS. Veel voorkomende symptomen zijn verlies van motorische 
coördinatie, vermoeidheid en cognitieve achteruitgang. Deze symptomen kunnen 
zich al vroeg in de volwassenheid presenteren (tussen een leeftijd van 20 en 40 jaar). 
Daarmee is MS één van de belangrijkste oorzaken van niet-traumatische neurologische 
invaliditeit bij jongvolwassenen in de meeste westerse landen. MS kan zich presenteren 
in verschillende vormen. De meest voorkomende vorm van MS is relapse-remitting MS 
(RR-MS), deze vorm wordt gekenmerkt door periodes van neurologische achteruitgang, 
gevolgd door periodes van herstel. RR-MS gaat in veel gevallen over in een secondair 
progressieve vorm van MS (SPMS). Dit is een vorm van MS waarbij patiënten geen 
herstel meer vertonen. In een klein deel van de MS-patiënten is er geen RR-MS fase, 
deze patiënten lijden aan een vorm van MS die primair progressieve MS (PPMS) wordt 
genoemd. Histopathologisch zijn er verschillende MS-laesies te beschrijven. Dit verschil 
is gebaseerd op de locatie van de laesie (in de witte of grijze stof) en of er tekenen zijn 
van actieve ontsteking. 

Het overgrote deel van de therapeutische interventies die gebruikt worden bij de 
behandeling van MS zijn erop gericht om de ontstekingen te onderdrukken of te 
voorkomen dat ontstekingscellen de hersenen binnenkomen. Dit betekent dat in de 
progressieve fase van MS, die minder gekenmerkt wordt door ontstekingen, het aantal 
effectieve medicijnen beperkt is. Daarom is er een urgente behoefte aan het ontwikkelen 
van geneesmiddelen die ook tijdens de progressieve fase van MS effectief zijn. Om een 
eerste stap hierin te zetten is het van essentieel belang om het ziekteproces van MS 
beter te begrijpen. In dit proefschrift kijken we naar de rol van astrocyten en wat de 
bijdrage is van deze cellen in de pathogenese van MS.
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Astrocyten

Astrocyten zijn hersencellen met een stervormig uiterlijk. Met de lange uitlopers van 
de astrocyt kan deze een interactie aangaan met verschillende typen cellen van de 
hersenen, en zodoende een belangrijke rol vervullen in het CZS. Lange tijd is er, gedacht 
dat astrocyten alleen fysieke steun bieden aan de overige cellen van de hersenen. 
Ondertussen is het bekend dat astrocyten, naast het bieden van deze fysieke steun, ook 
betrokken zijn bij een breed scala van processen in het CZS. Zo zijn astrocyten in staat 
om verschillende voedingstoffen te produceren om het neuron te voorzien van energie, 
spelen ze een belangrijke rol in neuronale ontwikkeling en zijn ze belangrijk bij de 
regulatie van neuronale activiteit. Verder is er intensieve signalering tussen astrocyten, 
oligodendrocyten, microglia, endotheelcellen en neuronen via signaalstoffen zoals 
bijvoorbeeld cytokines.

Uit onderzoek blijkt dat astrocyten tijdens neuro-inflammatie een dubbele rol 
hebben; enerzijds produceren ze beschermende factoren (anti-inflammatoir), maar 
anderzijds kunnen ze ook een actieve bijdragen leveren aan de ontstekingsreactie (pro-
inflammatoir). In het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben wij de rol van 
astrocyten tijdens neuro-inflammatie onderzocht. 

Astrocyten en infiltratie van immuun cellen (hoofdstuk 2)

Immuun cellen kunnen niet zomaar een ontsteking veroorzaken in de hersenen. 
Disregulatie van de bloed-hersen barrière (blood-brain barrier, BBB) is een belangrijke 
stap in het ziekteproces van MS. Door de disregulatie van de BBB zijn immuun cellen 
in staat om de BBB te passeren, waardoor ze de vorming van een MS-laesie kunnen 
initiëren. Echter is de migratie over de BBB niet de enige barrière die immuuncellen 
moeten overwinnen om toegang te krijgen tot het CZS. Immuuncellen die migreren 
over het hersen endotheel en het bijbehorende basaalmembraan, komen terecht in 
de perivasculaire ruimte (PVS). Hier stuiten ze op een tweede barrière, de glial limitans 
(GL). Deze barrière wordt gevormd door astrocyten. Tot op heden is het nog niet volledig 
duidelijk welke mechanismen door immuuncellen worden toegepast om over de GL te 
migreren. Wel is duidelijk dat deze mechanismen anders zijn dan degene die nodig zijn 
voor de migratie over BBB-endotheel. Een recente studie toonde aan dat gedurende 
een ontstekingsreactie, astrocyten de tight junction-eiwitten claudin-4 (CLDN4), 
claudin-1 (CLDN1) en JAM-A in de GL tot expressie brengen. De functie van tight junction 
eiwitten in endotheelcellen is dat ze de cellen bij elkaar houden en zo voorkomen dat 
moleculen, ionen en cellen vanuit het bloed vrij de hersenen in kunnen diffunderen. 
Er wordt suggereert dat dit ook gebeurt in astrocyten om zo een tweede barrière 
te vormen, waardoor migratie van T-cellen uit de PVS in het CNS voorkomen wordt. 
Beschreven is dat de eindvoeten van astrocyten met elkaar in verbinding staan via de 
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tight junction-eiwitten om zo een ondoordringbare barrière te vormen. In hoofdstuk 
2 beschrijven wij echter dat de eindvoeten van astrocyten niet in direct contact staan 
met eindvoeten van andere astrocyten, maar dat de individuele uitlopers rechtstreeks 
in verbinding staan met de perivasculaire T-cellen. Deze interactie lijkt plaats te vinden 
via het tight junction-eiwit CLDN4, welke tot expressie wordt gebracht op astrocyten 
tijdens inflammatie, en via ß2-integrines, welke tot expressie komen op T-cellen. Het 
gevolg van deze interactie kan zijn dat de T-cellen niet meer uit de perivasculaire ruimte 
kunnen migreren, waardoor verdere infiltratie in het CNS voorkomen wordt. Gebaseerd 
op onze bevindingen postuleren we dat astrocyten de expressie van tight-junction-
eiwitten verhogen om de invoer van immuuncellen in het CZS verder te beperken.

Astrocyt interactie met macrofagen en microglia (hoofdstuk 3 en 4)

Astrocyten zijn in staat om het fenotype en de functie van macrofagen en microglia 
te moduleren. Zowel microglia als macrofagen kunnen verschillende fenotypen 
vertonen. Een versimpelde versie van deze fenotypische profielen beschrijft een pro-
inflammatoir fenotype, ook wel bekend als het M1-fenotype, en een anti-inflammatoir 
fenotype, dat ook wel het M2-fenotype wordt genoemd. Het M1-fenotype wordt 
geïnduceerd door ontstekingsfactoren, deze M1 microglia produceren zelf verschillende 
pro-inflammatoire cytokines zoals TNF-α, IL-1β en IL-6, maar ook superoxide, 
zuurstofradicalen en stikstofmonoxide. Het M2-fenotype genoemd, wordt geïnduceerd 
door ontstekingsremmende factoren. Cellen met een M2-fenotype bevorderen 
fagocytose van cel resten en bevorderen weefselherstel. In werkelijkheid zijn er ook veel 
tussenliggende fenotypes beschreven. In de pathogenese van MS spelen macrofagen 
en microglia, net als astrocyten, een dubbele rol. Zo dragen ze bij aan laesievorming en 
axonale schade, maar anderzijds bezitten ze ook reparatiemechanismen en zijn ze in staat 
om afval op te ruimen. Diermodellen van MS (experimentele allergische encefalomyelitis 
(EAE)) waarin macrofagen worden geëlimineerd, resulteert in verminderde axonale 
schade en minder klinische verschijnselen. Of microglia en macrofagen een nadelige of 
gunstige rol vervullen hangt gedeeltelijk af van de activeringsstatus/het fenotype. Zoals 
eerdergenoemd zijn astrocyten in staat omhet fenotype van microglia/macrofagen 
te beïnvloeden. Het begrijpen van de mechanismen die betrokken zijn bij dit proces 
kunnen nieuwe aangrijpingspunten bieden voor therapeutische toepassingen. Zo 
hebben verschillende onderzoeken de gunstige effecten van het neuropeptide 
α-melanocyt-stimulerend hormoon (α-MSH) op neuro-inflammatie laten zien en 
vermindert α-MSH de klinische symptomen van EAE muizen. In hoofdstuk 3 en 4 laten 
we zien dat activering van melanocortine receptor 4 (MC4R), één van de receptoren 
van α-MSH, met setmelanotide, een nieuwe en selectieve MC4R agonist, het reactief 
profiel van de astrocyten verlaagd en daarnaast de productie van interleukine (IL)-6 
en IL-11 verhoogd. Deze twee cytokinen zijn betrokken bij het induceren van het M2-
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fenotype. Naast een rol in het moduleren van het macrofaag en microglia fenotype, 
zijn astrocyten ook betrokken bij de regulatie van de specifieke cellulaire functies van 
deze microglia en macrofagen, zoals cel migratie en fagocytose. In actieve MS-laesies 
fagocyteren macrofagen en microglia myeline-resten, waarbij echter ook het intacte 
myeline wordt aangetast. Onlangs werd vastgesteld dat het enzym lipoproteïne lipase 
(LPL) een belangrijke rol speelt bij het verwijderen van myeline-resten. LPL is een enzym 
dat betrokken is bij de verwerking van lipiden en speelt een belangrijke rol tijdens de 
start van remyelinisatie. In het EAE-model is aangetoond dat dit enzym tot expressie 
komt op microglia en dat de activiteit van dit enzym significant is toegenomen op het 
moment dat de klinische symptomen verminderen. Dit suggereert dat fagocyten welke 
LPL tot expressie brengen, een bijdrage kunnen leveren aan remyelinisatie door het 
verwijderen en de heropname van (myeline)lipide-resten. In hoofdstuk 4 laten we zien 
dat de remmer van LPL, ANGPTL4, tot expressie komt op astrocyten en dat de expressie 
hiervan aanzienlijk verminderd is in actieve, inflammatoire MS-laesies. We laten verder 
zien dat de cellulaire communicatie tussen astrocyten en macrofagen verantwoordelijk 
is voor de verminderde expressie van ANGPTL4 op astrocyten. Als laatste tonen we aan 
dat ANGPTL4-gemedieerde remming van LPL-activiteit de opname van myeline-lipiden 
door microglia en macrofagen verminderd, zonder dat het fagocytose beïnvloed. 
Samengevat tonen deze bevindingen aan dat verminderde expressie van astrocytair 
ANGPTL4 in actieve demyeliniserende MS-laesies ervoor zorgt dat LPL-immunopositieve 
microglia en macrofagen, de myeline resten adequaat kunnen verwijderen.

Glial-littekenvorming (hoofdstuk 5)

Verminderde neuroregeneratie in MS-laesies is deels het gevolg van de aanwezigheid 
van een gliotisch litteken. Dit litteken wordt gemaakt door reactieve astrocyten en 
bestaat voor een groot gedeelte uit een ongeorganiseerd netwerk van astrocyt uitlopers 
die vergezeld worden door een overmatige hoeveelheid extracellulaire matrix (ECM) 
componenten. Ondanks dat dit proces de remyelinisatie en uitgroei van neuronen 
negatief beïnvloed, is er aangetoond dat de volledige verwijdering, of het voorkomen 
van, het gliale litteken juist leidt tot verergering van de ontstekingsreactie en een 
toename in weefselschade. Dit paradoxale effect komt onder andere doordat het gliale 
litteken een fysieke barrière vormt rondom de laesiegebieden en daardoor verdere 
verspreiding van weefselbeschadiging voorkomt. Omdat het gliale litteken zowel 
gunstige als ongunstige functies uitwerkingen heeft, is het ontleden van specifieke 
mechanismen en eigenschappen van deze astrocyt reactie daarom belangrijk. Een 
belangrijk onderdeel van het gliale litteken, waarvan bekend is dat het de uitgroei 
van neuronen negatief beïnvloedt, zijn chondroïtinesulfaat proteoglycanen (CSPG’s). 
Het farmacologisch remmen van CSPG’s wordt geassocieerd met verbeterde axonale 
regeneratie na trauma van het CZS. In hoofdstuk 5 beschrijven we een nieuwe speler 
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in de regulatie van gliotische littekenvorming. We laten zien dat astrocyten in MS-
laesies een verhoogde hoeveelheid van het transiënte receptor potentiaal kationkanaal 
subfamilie M lid 7 (TRPM7) tot expressie brengen. Genetische overexpressie van TRPM7 
in astrocyten resulteerde in een toename van de productie van CSPG’s. Vervolgens 
laten we zien dat neuronen minder goed uitgroeien op een voedingsbodem bestaande 
uit astrocyten met een verhoogde expressie van TRPM7, vergeleken met neuronen 
die groeien op controle astrocyten. Hiermee hebben we laten zien dat TRPM7 een 
belangrijke rol speelt in de formatie van het gliotische litteken.

Conclusies

Onze studies tonen aan dat astrocyten een belangrijke en veelzijdige rol spelen bij zowel 
de ontstekingsreactie, zowel pro- als anti-inflammatoir en bij neuronale uitgroei in MS. 
Zo zijn astrocyten betrokken bij de eerste stappen van de vorming van laesies, leveren 
ze mogelijk een bijdrage aan de progressie van MS, en lijken ze ook betrokken te zijn bij 
de resolutie van diezelfde laesies. De ontstekingsreactie, en de astrocytaire rol daarin, 
speelt een cruciale rol in de pathofysiologie van MS. Een dergelijke ontstekingsreactie is 
echter niet uniek voor MS, maar kan aanwezig zijn in vele andere aandoeningen van het 
CZS. De resultaten beschreven in dit dit proefschrift kunnen daarom ook relevant zijn 
voor het begrijpen van cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen 
aan andere aandoeningen van het CZS.


