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Nederlandse samenvatting

Het complement (C) systeem speelt een centrale rol binnen de aangeboren immuniteit 

en fungeert als brug tussen aangeboren en adaptieve immuunreacties. Een delicaat 

evenwicht tussen C activering en regulering medieert tussen elimineren van 

binnendringende pathogenen en beschermen van de gastheer tegen overmatige C 

afzetting op gezond weefsel. Wordt dit delicaat evenwicht verstoord, dan kan het C 

systeem letsel veroorzaken en bijdragen tot het ontstaan van diverse ziekten.

Eerder onderzoek heeft in perifere zenuwen plaatselijke synthese van C factoren en 

regulatoren 1,2 aangetoond, maar hun functie binnen het micromilieu van de zenuw 

bleef nog onbekend. Dit proefschrift bevat enige onderzoeken, gericht op het begrijpen 

van de rol van het C systeem in degeneratie, regeneratie en ziekte van het perifeer 

zenuwstelsel.

In hoofdstuk 1 worden beschreven de structuur van de perifere zenuw en de 

pathologische veranderingen tijdens de- en regeneratie. Een historisch overzicht wordt 

gegeven vanaf de ontdekking van het C systeem tot op de huidige kennis van zijn 

betekenis voor de aangeboren immuniteit, ontsteking en neurodegeneratie. De inhoud 

van het proefschrift wordt geschetst. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de huidige 

kennis van de plaatselijke productie en de fysiologische rol van C binnen de perifere 

zenuw, vestigt de aandacht op onopgeloste vragen over de betekenis van C tijdens 

letsel en ziekte van de perifere zenuw en duidt de plaats aan van het werk waarover dit 

proefschrift bericht. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat factoren in de bovenloop 

van de C cascade, onder andere C3 en C5, een hoofdrol spelen bij het aantrekken en 

activeren van macrofagen tijdens Wallerse degeneratie (WD) van de beschadigde 

zenuw. C3 en C5 hebben echter diverse functies als opwekkers van opsoninen, als 

chemoattractanten en als anker voor de assemblage van het Membraan Aanvals 

Complex (MAC). Welke van die functies de sleutel is van WD was nog onbekend. 

Dus blijft de vraag onbeantwoord of plaatselijke complementactivering tijdens WD 

zenuwregeneratie begunstigt. In hoofdstuk 3 maken wij gebruik van een rattenmodel 

waarin de terminale C component C6 ontbreekt, om deze vraag te beantwoorden. 

Omdat deze (C6-/-) ratten verder normale stroomopwaartse C componenten bezitten, 

boden zij ons de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen de werking van de 

stroomopwaartse C factoren en het cytolytisch effect van het MAC tijdens WD na 

crush van een perifere zenuw. We vonden dat MAC van essentiële betekenis is voor 

snelle WD. Drie dagen na het letsel toonden wildtype ratten uitgesproken WD, 

terwijl axonen en myeline van C6-/-dieren intact bleken. Macrofagenmobilisering 

en –activering waren in C6-/- ratten verminderd. Zeven dagen na het letsel bleek het 

distale deel van de C6-/- zenuwen gedegradeerd te zijn. Tengevolge van een vertraagde 



164

WD, waren er meer myelineafbraakproducten aanwezig dan in wildtype zenuwen. 

Wij concludeerden dat na een acuut perifeer zenuwlestel, MAC-afzetting essentieel 

is voor snelle WD en voor efficiënt opruimen van myeline. In hoofdstuk 4 wordt een 

onderzoek beschreven dat steun biedt aan de hypothese dat C activering een rol speelt 

bij het opruimen van myeline. We demonstreren de gevolgen van ontbreken van de 

complement CD59a regulator van het MAC op WD in muizen. In CD59a deficiënte 

muizen begon axondegradatie vroeger dan in wildtype dieren. Eén dag na het letsel 

was het aantal endoneurale macrofagen in CD59a-deficiënte muizen significant hoger 

dan in wildtype dieren. Deze bevindingen maken MAC in sterke mate medeplichtig 

aan axonschade tijdens WD, wat de resultaten van hoofdstuk 3 bevestigt. Hoofdstuk 

5 beschrijft de resultaten van een proef die de therapeutische relevantie onderzoekt 

van blokkering van de complementactivering tijdens WD. Hiertoe onderzochten wij 

de gevolgen van parenterale behandeling met recombinant vorm van de C receptor 

1 (sCR1), die alle complementcascades remt, of met de C1 remmer (C11NH, Cetor) 

die de klassieke en lectineafhankelijke paden blokkeert maar de alternatieve paden 

ongemoeid laat, van wildtype ratten waarin WD was opgewekt door crush van de 

n. ischiadicus. Dit onderzoek laat zien dat behandeling met sCR1 de systemische 

en de locale C activering blokkeerde. De zenuw bleek drie dagen na het letsel geheel 

beschermd tegen axon- en myelineverval, macrofageninfiltrering en –activering waren 

sterk verminderd. Dit onderzoek toont ook aan dat activering van de alternatieve 

cascade voldoende is om pathologie te veroorzaken, omdat remming van de klassieke 

en lectineafhankelijke paden door Cetor, de hoeveelheid in de zenuw afgezet MAC 

wel verminderd maar niet afgeschaft had. Cetor blokkerde myelineafbraak, remde 

macrofageninfiltratie en voorkwam hun activering 3 dagen na het letsel maar, anders 

dan na sCR1 behandeling, toonde de zenuw tekenen van vroege axondegradatie, wat 

MAC-afzetting koppelt aan axonschade. Dus beschermt sCR1 de zenuw voor vroege 

posttraumatische axonschade. In hoofdstuk 6 wordt histologisch en functioneel 

onderzoek gecombineerd om de rol van het C systeem te exploreren tijdens perifere 

zenuwregeneratie. Het functieherstel van beschadigde perifere axonen beloopt 

langzaam en blijft onvolledig. Het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek stoelt op de 

hypothese dat beïnvloeding van het proces van posttraumatische axondegeneratie de 

daaropvolgende regeneratie kan begunstigen.

Ontbreken van MAC-vorming voorkómt vroege axonschade en vertraagt de 

opruiming van myeline en axonen tijdens WD (zie hoofdstuk 3). Schade aan 

zenuwweefsel en opruiming van  neuronenresten zijn allebei sleutelfactoren voor 

regeneratie. Enerzijds zou schade aan zenuwmembranen, axolemma, lamina basalis 

en myeline, rechtstreeks via het MAC en indirect via matrix metalloproteinasen uit 

macrofagen, regeneratie nadelig kunnen beïnvloeden door het verbreken van de fysieke 

leidstructuur die axonen nodig hebben om hun bijbehorende spiervezels te bereiken; 
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anderzijds wordt effectieve opruiming van neuronenresten beschouwd als een 

voorwaarde tot slagen van regeneratie. Daarom werpen de gevolgen van C activering 

tijdens WD de vraag op, of zij een gunstige dan wel nadelige invloed hebben op de 

daaropvolgende zenuwregeneratie. Het onderzoek dat in dit hoofdstuk gepresenteerd 

wordt, poogt deze vraag te beantwoorden. Daartoe wordt het effect van C remming 

op regeneratie na een zenuwcrush onderzocht in C6-/- ratten en in ratten die een 

weeklang parenteraal zijn behandeld met sCR1. Herstel van de sensibele functie werd 

gemeten met behulp van de footflicktest, waarbij men een electrische prikkel aan de 

voetzool toedient. Men bepaalt de minimale stroomsterkte waarbij de rat zijn poot 

terugtrekt. De footflicktest werd wekelijks onderzocht, tot 5 weken na het letsel. 

Axonregeneratie werd gemeten door histologisch onderzoek van de n. tibialis 5 weken 

na het letsel en door retrograad merken van cellen in het dorsale ganglion 1 week na 

het letsel. Zowel de genetische als de farmacologische remming van C activering leidde 

tot sneller herstel van de sensibiliteit dan plaatsvond in controleratten, ingespoten 

met fosfaatgebufferd fysiologisch zout. Behandeling van C6-/- ratten met gezuiverd 

humaan C6 eiwit, reconstitueerde het wildtype. Neuropathologische analyse van 

de n. tibialis 5 weken na de crush liet zien dat C6 deficiëntie en sCR1 behandeling 

leidden tot betere regeneratie, gebleken uit axondiameters, myelinedikte en het 

aantal regeneratieclusters. Het aantal retrograad gelabelde dorsaleganglioncellen 

was in C6-/- beduidend groter dan in wildtype ratten. Dus versnelt remming van de 

posttraumatische C activering de axonregeneratie en het herstel van motorische en 

sensibele functies in een rattenmodel van n.ischiadicusletsel en kan deze behandeling 

misschien een nieuwe ingang opleveren tot functieherstel na zenuwletsels bij de 

mens.

In hoofdstuk 7 wordt de mogelijkheid onderzocht dat de C cascade betrokken is 

bij humane erfelijke motorische en sensibele neuropathieën (HMSN). Secundair 

axonenverlies is een belangrijke invaliditeitsfactor bij HMSNs. Of het C systeem 

betrokken is bij deze chronische ziekten was onbekend. Zenuwbiopten van patiënten 

en van een muizenmodel werden onderzocht op C activatie. Afzettingen van 

geactiveerde C componenten en van MAC werden aangetroffen in de humane en de 

muizenbiopten. Dus is C geactiveerd in een HMSN type en in een muizenmodel en 

kan het een rol spelen in de pathogenese.
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