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Samenvatting
Lang werd aangenomen dat astrocyten alleen dienden voor structurele ondersteuning en 

voeding van cerebrale neuronen en niet bijdroegen aan de neurale netwerk activiteit. Dit 

concept is de laatste decades drastisch veranderd. Astrocyten bleken talrijke belangrijke 

functies te hebben die nauw met de neuronale overdracht te maken hebben. Daarnaast zijn 

astrocyten een belangrijke bron van immunologisch relevante cytokinen en chemokinen. 

Ook reactive gliose, een activatie proces van astrocyten, is een pathologisch kenmerk bij 

verschillende vormen van refractaire focale epilepsie. De activatie van inflammatoire sig-

naleringsroutes en de daaruit volgende afgifte van ontstekingsmoleculen door astrocyten 

kan de gevoeligheid van neurale netwerk activiteit beïnvloeden. Dit via de inductie van ver-

schillende mechanismen met een directe of indirecte invloed op de functie van neuronen. 

In dit proefschrift onderzoeken wij de bijdrage van astrocyten aan epilepsie. Dit om meer 

begrip te krijgen van de verschillende eiwitsignaleringsroutes betrokken bij de etiopatho-

genese van deze ziekte. Het eerste hoofdstuk is verdeeld in twee delen. 1.1 betreft een alge-

mene introductie van de fysiologie van astrocyten en de afwijkingen optredend bij epilepsie. 

In	1.2	geven we een overzicht over de rol van de astrocyten in de zogenaamde aangeboren 

immuunreactie bij epilepsie. In hoofdstuk 2.0 worden de inflammatoire eiwitsignaalroutes 

beschreven die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op epilepsie. In 2.1	wordt 

aangetoond dat de weefsel plasminogeenactivator (tPA), de urokinase plasminogeenactiva-

tor (uPA) en de uPA receptor geactiveerd zijn in hippocampale sclerose (HS) monsters van 

patiënten met temporale lob-epilepsie (TLE) en bij een experimenteel model van TLE bij de 

rat. In 2.2 wordt aangetoond dat Focale Corticale Dysplasie (FCD) I en II, hoewel zij een kli-

nisch vergelijkbare vorm van epilepsie geven, gekarakteriseerd worden door verschillende 

vormen van activatie van het ontstekingsproces. Dit toont aan dat er een specifieke rol is 

weggelegd voor het ontstekingsproces bij de opwekking van epilepsie en dat het geen con-

sequentie is van de epileptische activiteit op zich. In 2.3	tonen we dat de eiwitsignalering-

sroutes, HMGB1-TLR/RAGE, betrokken bij epilepsie, geactiveerd is in weefsel van patiënten 

met verschillende vormen van epilepsie geassocieerde malformatie van de corticale ontwik-

keling (MCD). In 2.4	beschrijven wij een pro-epileptisch effect van de ontstekingsmoleculen 

HMGB1 en IL-1β in een epilepsiemodel vervaardigd van verse plakken rattenhersenweefsel. 

Daarnaast tonen wij aan, 2.5, dat chronische blootstelling aan IL-1β een expressie vermind-

ering geeft van Kir 4.1 in gekweekte astrocyten.

In hoofdstuk 3 bestuderen we een ontstekingsreguleringsmechanisme, optredend in astro-

cyten bij epilepsiepatiënten en in TLE bij de rat. In 3.1	tonen we aan dat er een sterke acti-

vatie plaatsvindt van miR146 in de astrocyten van zowel weefsel van epilepsiepatiënten als 

in TLE bij de rat. Daarna verlegden wij onze aandacht naar een in vitro systeem van in kweek 
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gebrachte astrocyten waarin de expressie van miR146 gewijzigd kan worden. Hiermee 

konden wij aantonen dat opregulatie van miR146 leidt tot een verminderde IL-1β signaler-

ing en van een vermindering van de ontstekingseiwitten IL6 en COX2 (3.2). In hoofdstuk 4 

tonen we aan dat verschillende eiwitsignaleringroutes zijn betrokken in de astrocyten geme-

dieerde signalering in relatie tot epilepsie. Met name in 4.1	wordt het distributiepatroon 

van cannabinoide receptoren (CBR) tijdens de normale cerebrale ontwikkeling bestudeerd. 

Daarnaast tonen we een sterke opregulatie aan van beide CBR receptoren in verschillende 

cellulaire typen bij MCD geassocieerd met epilepsie.

In 4.2 werd aangetoond dat de adenosine kinase (ADK) niveaus een sterke opregulatie 

tonen in weefsel van patiënten met epilepsie alsmede in weefsel van het experimenteel TLE 

rattenmodel. Daarnaast tonen we in 4.3 aan dat astrocyten in met epilepsie geassocieerde 

cerebrale tumoren een toename van expressie tonen van ADK t.o.v. cerebrale tumoren 

zonder epilepsie.

In het laatste deel, hoofdstuk	5, bediscussiëren wij onze bevindingen in patiëntgebonden 

studies en in experimentele modellen waarbij de stelling geponeerd wordt dat specifieke 

eiwitsignaleringroutes in astrocyten, betrokken bij ontsteking, bijdragen aan neuronale ac-

tiviteit en synchronisatie in het neurale netwerk en zodoende een bijdrage leveren aan de 

epileptische activiteit.
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