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Immuniteit in de zenuwen – hoe beïnvloed het complement systeem zenuw schade en herstel? 

Na trauma of tijdens ziekte van het zenuwstelsel wordt het immuunsysteem geactiveerd, met als 
doel de beschadigde cellen en weefsels op te ruimen. Een onderdeel van het immuunsysteem 
dat hierbij betrokken is, is de aangeboren immuniteit, in het bijzonder het complementsysteem. 
Een cascade van zelfklievende en -regulerende eiwitten waarmee het cellen kan aantrekken en 
activeren de beschadigde cellen/weefsels opruimen, zogeheten fagocyten, waaronder 
macrofagen. Ook kan het de cellen en resten markeren, zodat de fagocyten deze kunnen 
herkennen en fagocyteren. Als laatste heeft het complementsysteem de functie om het 
membraanaanvalscomplex te vormen (“membrane attack complex”, MAC). Dit is een 
porievormende structuur, die gaten maakt in membranen, zodat cellen gaan lekken. 

Het complementsysteem kan ook fungeren als schakel tussen het aangeboren en verworven 
immuunsysteem, denk hierbij aan het aantrekken van specifieke immuuncellen zoals T- en B-
lymfocyten. 

Vorig onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer de activatie van het complementsysteem 
tijdens de degeneratie van de zenuw geremd wordt, de zenuw langzamer degenereert. Het 
herstel van de zenuw is daarentegen versneld.  

De vertraagde afbraak van de zenuw, als gevolg van de remming van complementactivatie, 
wordt gekenmerkt door een verminderde influx van fagocyten en minder morfologische schade. 
Het versnelde herstel is zowel functioneel, sensorisch en motorisch, als morfologisch. Hoe deze 
effecten tot stand komen is nog niet duidelijk, dit proefschrift bekijkt hoe het 
complementsysteem betrokken is bij de afbraak en het herstel van zenuwen tijdens de 
degeneratie en regeneratie in het perifere zenuwstelsel (PZS) en hoe het zich gedraagt in een 
neurodegeneratieve ziekte van het centraal zenuwstelsel, amyotrofische laterale sclerose (ALS).  

Voor de studies van het PZS hebben we een diermodel gebruikt waarbij we wild type (WT) 
ratten (complement sufficiënt) vergeleken hebben met ratten die deficiënt zijn voor 
complement component 6 (C6-/-), een eiwit dat noodzakelijk is om MAC te vormen. In de C6-/- 
ratten zijn alle vroege elementen en effector functies van het complement intact; evenals 
attractie van fagocyten en het aanmerken van structuren. Alléén de vorming van MAC is 
verstoord.  

In hoofdstuk 2, laten we WT zenuwen crushen in aan- en afwezigheid van hematogene 
macrofagen. Dit experiment laat zien dat de snelle afbraak van myeline in de gecrushte 
rattenzenuw primair verricht wordt door macrofagen. De axonale schade en het opruimen van 
structuren zijn niet afhankelijk van macrofagen. De hoeveelheid macrofagen lijkt wel de 
hoeveelheid MAC depositie te beïnvloeden, want hoe meer geactiveerde macrofagen er in de 
zenuw zijn, hoe meer MAC depositie er wordt gemeten.  

In hoofdstuk 3 kijken we naar de verschillen in genexpressie tussen de zenuwen en achterwortel 
ganglionen (AWGs) in WT en C6-/- dieren, vóór en 3 dagen na zenuwcrush. We hebben ons hier 
beperkt tot genen die geassocieerd zijn met het immuunsysteem en immuunsysteemactivatie, 
ook hebben we gekeken naar factoren die de uitgroei van neurieten kunnen beïnvloeden. We 
hebben juist hiervoor gekozen, omdat de verschillen tussen deze dieren in het 
complementsysteem en de activatie hiervan liggen, daarom verwachten we hier de effecten van 
de verschillen terug te vinden. We vinden inderdaad een verschil in reactie op schade tussen de 
twee diertypes die zich als volgt laat samenvatten. De WT laten markers zien die wijzen op een 
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primaire pro-inflammatoire macrofaagrespons: er worden markers gevondenvoor macrofagen 
en cytokines die hen kunnen activeren. Deze respons wordt versterkt/ in stand gehouden door 
de aanwezigheid van pro-inflammatoire cytokines uitgescheiden door Th1 cellen. In de C6-/- 
dieren worden wel macrofaagmarkers gevonden, maar de cytokines die macrofagen activeren 
worden actief gedownreguleerd. Verder zijn er aanwijzingen dat de pro-inflammatoire tak van 
de schaderespons wordt verzorgd door Th17 cellen, dit zijn cellen die geen invloed hebben op 
macrofagen. Naast deze pro-inflammatoire respons worden er ook veel markers gevonden die 
wijzen op aanwezigheid van regulatoire T-cellen (Treg) cellen en Th2 cellen. De laatste triggeren 
een anti-inflammatoire M2 respons in macrofagen. Er worden maar heel weinig markers voor 
Th1 cellen gevonden. Het onvermogen van C6-/- dieren om MAC te vormen lijkt ertoe te leiden 
dat deze dieren een andere strategie gebruiken om de beschadigde zenuwstructuren op te 
ruimen. Dit zou de vertraging kunnen verklaren, omdat het wellicht meer tijd kost om deze 
alternatieve reactie op te bouwen.  

Er is een indicatie dat deze alternatieve schaderespons resulteert in een beter milieu voor 
neuriet uitgroei. Meer markers geassocieerd met uitgroei worden gevonden in de C6-/- zenuwen 
op dag 3 na crush. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een nieuwe methode om zenuwherstel te meten, vanaf direct na 
de crush tot aan het eind van het regeneratieproces, ex vivo electrofysiologie. Hierbij wordt het 
vermogen van de zenuw gemeten om na electrische stimulatie een “compound action potential 
(CAP)” te maken. De nieuwe methode heeft als voordeel dat je dus ook vroeg na de crush het 
herstelproces zichtbaar kunt maken. Aangezien de genexpressie laat zien dat de markers voor 
uitgroei al gereguleerd worden op dag 3 na de crush, verwacht je dat ook de uitgroei al vroeg zal 
plaatsvinden. Met de traditionele methodes kan functioneel herstel alleen worden gemeten aan 
het einde van de extremiteiten zo gauw tenminste één axon hersteld is. Traditionele 
electrofysiologie was wel beschikbaar, maar de resolutie bleek vaak erg laag. Onze methode 
maakt gebruik van een grid met 32 electrodes. Elk van hen kan dienen als stimulatie- of meet-
electrode, en geeft dus een veel hogere resolutie dan de tradtionele electrofysiologie, waarbij 
vaak maar maximaal 4 electrodes worden gebruikt. De bevindingen met deze methode 
corresponderen ook met de bevindingen met de traditionele functionele test om sensorisch 
herstel te meten en de morfologische analyse van de zenuw. 

In hoofdstuk 5 gebruiken we deze methode om te bepalen of de versnelde neuriet uitgroei in  
C6-/- zenuwen het gevolg is van een onderliggende eigenschap of dat het komt doordat ze geen 
MAC kunnen vormen. Hiervoor vergelijken we de degeneratie en regeneratie van WT en C6-/- 
zenuwen na een smalle zenuwcrush, waardoor weinig complementactivatie wordt geïnduceerd. 
In deze proef laten we zien dat bij een laag verschil tussen WT en C6-/- dieren in 
complementactivatie de teruggroeisnelheid van de zenuw in beide soorten dieren gelijk is. De 
C6-/- dieren hebben dus geen onderliggende eigenschap die ervoor zorgt dat neurieten sneller 
teruggroeien. Het in eerdere zenuwcrush experimenten gevonden verschil is dus waarschijnlijk 
het gevolg van het grote verschil in de hoeveelheid MAC depositie tussen WT en C6-/- dieren: bij 
grote initiële schade bleek de hoeveelheid MAC in WT eveneens hoog.  

In hoofdstuk 6 bekijken we hoe het complementsysteem zenuwschade en -herstel beïnvloedt in 
een transsectie-hechtingsmodel. Hierbij wordt de zenuw doorgeknipt met een microschaar en 
daarna meteen weer in de goede positie aan elkaar verbonden door het epineurium met drie 
steekjes te hechten. Dit type schade is anders, omdat de continuïteit van het epineurium wordt 
verbroken, wat de barrière tussen bloed en zenuw slecht. Hierdoor wordt het makkelijker voor 
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hematogene factoren en cellen om de zenuw binnen te dringen, waarbij het voor de nieuwe 
neurieten moeilijker wordt om in de goede richting te groeien. Ze kunnen nu immers ook naar 
buiten groeien. We vinden in dit model weinig tot geen complementactivatie, het verschil tussen 
WT en C6-/- dieren is dan ook nihil. De schade verspreidt zich heel langzaam van de plek van de 
primaire beschadiging naar distaal. De hoeveelheid cellen uit het bloed is erg hoog, vooral in en 
net rondom de transsectieplek. Een deel van die cellen zijn macrofagen afkomstig uit bloed.  

Als we naar de regeneratie kijken valt op dat er geen verschil is tussen WT en C6-/- in motorisch 
herstel, maar WT dieren beginnen een week eerder met sensorisch herstel. Dit verschil is 
significant tot en met week 8. Daarna verdwijnt dit verschil en uiteindelijk bereiken WT en C6-/- 
dieren tegelijk het maximale herstel.  

Dit maximale herstel ligt tussen de 30% en 70% van de functionaliteit voor de beschadiging 
(100%). Zenuwen herstellen dus nooit volledig.  

Kortom, complementactivatie in de zenuw, in het bijzonder MAC, is verantwoordelijk voor 
axonale schade, ook zorgt het voor een snelle recrutering en activatie van macrofagen om de 
schade op te ruimen. Dit bewerkt een pro-inflammatoire omgeving die minder geschikt is voor 
neurietuitgroei. In afwezigheid van MAC wordt een alternatieve langzamere manier geactiveerd 
om schade op te ruimen, via Th17 cellen. Deze respons wordt gereguleerd door Treg en Th2 
cellen. Th2 cellen zorgen voor een anti-inflammatoire omgeving die gunstig is voor 
neurietuitgroei. Myeline wordt in afwezigheid van MAC opgeruimd door Schwanncellen, wat 
veel langzamer gaat dan via macrofagen. 

De hoeveelheid complementactivatie is erg afhankelijk van de hoeveelheid schade die aan de 
zenuw is toegebracht: hoe meer schade, hoe meer complementactivatie.  

In de laatste hoofdstukken kijken we naar de invloed van het immuunsysteem bij humane 
sporadische ALS (sALS). Hiervoor hebben we ruggemerg- en motorcortexcoupes van post 
mortem patienten materiaal bestudeerd. Het materiaal was afkomstig van sALS patienten met 
ofwel een korte overlevingstijd (snel) ofwel langere overlevingstijd (langzaam). De 
overlevingstijd is de tijd vanaf de diagnose ALS tot het overlijden van de patient. Hierbij hebben 
we gekeken naar de aanwezigheid van complementmarkers, C1q, C3c, C3d en MAC. Ook hebben 
we gekeken naar de hoeveelheid cellen in de ruggemerg- en motorcortexcoupes; astrocyten, 
microglia, macrofagen, dendritische cellen, T-lymfocyten en B-lymfocyten. We hebben gevonden 
dat in alle sALS condities de hoeveelheden complementmarkers verhoogd zijn ten opzichte van 
controlemateriaal. Er lijkt een samenhang te zijn tussen de hoeveelheid gevonden C1q, C3c en 
C3d en de progressiesnelheid van de sALS. De hoeveelheid gevonden MAC laat wel een trend 
zien: het weefsel van snelle sALS lijkt meer MAC te bevatten dan het weefsel van langzame sALS. 
De hoeveelheid cellen verschilt ook tussen de verschillende condities van ALS. Zo is de 
aanwezigheid van dendritische cellen en CD8-positieve T-lymfocyten geassocieerd met snel 
belopende sALS. Daarentegen lijkt een hoger aantal actieve microglia geassocieerd te zijn met 
langzamere ziekte progressie.  

Vervolgens is gekeken naar de expressie van Toll -like receptoren (TLRs), deze 
patroonherkennende receptoren die een immuunrespons kunnen activeren. De TLRs die 
geassocieerd zijn met sALS zijn TLR2 en TLR4. Beide zijn opgereguleerd in sALS ruggemerg en 
motorcortex. TLR2 wordt gevonden op microgliale cellen en TLR4 op astrocyten en neuronen. 
Een andere receptor RAGE, die geavanceerde suikergroepen herkent, wordt ook opgereguleerd, 
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samen met TLR4 kan deze de glutamaat excitotoxiciteit van motorneuronen beïnvloeden, 
glutamaat excitotoxiciteit is geassocieerd met het ontstaan en beloop van ALS. 

Het immuunsysteem kan dus niet alleen getriggerd worden via complementactivatie maar ook 
door TLRs, die op hun beurt ook een effect op motorneuronen kunnen uitoefenen. 

Kortom, activatie van het immuunsysteem in het zenuwstelsel is lang niet altijd gunstig, soms 
zorgt het voor het snel opruimen van beschadigingen en pathogenen, maar chronische of 
extreme activatie van het immuunsysteem in de zenuwen heeft een minder gunstig effect. Het 
lijkt erop dat de hoeveelheid (rand)schade groter wordt en zorgt voor een minder goede afloop. 

Uit onze data blijkt dat het positieve effect van complementremming op het beloop van 
neurodegeneratie en -regeneratie in het perifere zenuwstelsel alleen maar een factor van 
belang is wanneer er daadwerkelijk veel complement geactiveerd wordt. Cruciaal hierbij is het 
beoordelen van de absolute hoeveelheid schade. Die is een maat voor complementactivatie. Als 
er veel complementactivatie optreedt, kan complementinhibitie ervoor zorgen dat in plaats van 
macrofagen om de schade op te ruimen er een secundaire T helper-cel respons wordt 
geactiveerd, die de uiteindelijke uitgroei van nieuwe axonen bevordert. 
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