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MS is een chronische ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS), die 

wordt gekenmerkt door afbraak van myeline. Dit myeline vormt een beschermende 

laag rond de uitlopers (axonen) van hersencellen (neuronen) en is essentieel voor 

het functioneren van deze cellen, met name voor geleiding van zenuwimpulsen. In 

de meeste gevallen gaat MS dan ook gepaard met ernstige en progressieve neuro-

logische achteruitgang en leidt vaak tot voortijdig overlijden als gevolg van MS-ge-

relateerde complicaties. Een prominent kenmerk van MS is de heterogeniteit in het 

klinisch en pathologisch beeld. Dit komt het duidelijkst naar voren in het sterk wis-

selende en onvoorspelbare verloop van de ziekte: waar sommige patiënten decen-

nia lang nagenoeg asymptomatisch kunnen blijven, daar kan bij andere patiënten 

binnen een jaar, of bij fulminante ziekte zelfs binnen enkele maanden, progressie 

plaatsvinden naar ernstige invaliditeit en overlijden.1

Er zijn sterke aanwijzingen dat de heterogeniteit van MS sterk is gerelateerd 

aan interindividuele verschillen productie van cortisol door de hypothalamus-hy-

pofyse-bijnier (HHB-) as, ook wel stress-as genoemd. De stress-as is in de meeste 

MS patiënten sterk en chronisch geactiveerd. Daarnaast hebben heeft onze onder-

zoeksgroep, evenals andere onderzoekers, een verband gevonden tussen lage 

stress-as activiteit en een ernstiger klinisch verloop van MS.2-4 Dit proefschrift is 

daarom gericht op het verkrijgen van inzicht in het verband tussen activatie en 

regulatie van de stress-as in relatie tot diverse aspecten van MS: klinisch verloop, 

pathologie, neurodegeneratie, polymorfismen in de glucocorticoïd receptor (GR), 

en moleculaire en cellulaire eigenschappen van ‘normaal uitziende witte stof’ (nor-

mal-appearing white matter, NAWM).  

Het inleidende hoofdstuk 1 gaf een overzicht van de huidige kennis over MS en 

stress-as functioneren onder normale en pathologische condities. Dit hoofdstuk gaat 

tevens in op de centrale rol die microglia cellen spelen bij ontsteking in het CZS en 

in MS, en de invloed daarop van de stress-as via de productie van cortisol. 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft een analyse van de negatieve associatie 

tussen stress-as activiteit en progressie van MS, met nadruk op pathologische en 
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moleculaire aspecten. De resultaten toonden aan dat hoge activiteit van de stress-

as in MS gepaard gaat met langzame progressie van de ziekte, vooral bij vrouw-

en met secundair progressieve MS. Bovendien vonden we dat patiënten met lage 

stress-as activiteit een groter aantal actieve MS lesies hadden en minder remyelini-

satie dan patiënten met hoge stress-as activiteit. Bovendien vertoonde NAWM in MS 

patiënten met hoge stress-as activiteit patronen in genexpressie die deels cortisol 

gerelateerd en minder inflammatoir waren, terwijl er verhoogde expressie aanwezig 

was van genen die geassocieerd zijn met neuroprotectieve mechanismen en remy-

elinisatie. Deze resultaten suggereren dat activatie van de stress-as, zoals dat in MS 

vaak wordt gezien, van directe invloed is op activiteit van lesies en op moleculaire 

mechanismen in NAWM, wat leidt tot een minder ernstig ziekteverloop.

Hoofdstuk 3 is een studie naar de relatie van MS progressie, stress-as activite-

it en soluble CD163 (sCD163), met polymorfismen in het glucocorticoid receptor 

(GR) gen die zijn geassocieerd met veranderde glucocorticoid (GC) gevoeligheid. 

De gevonden resultaten geven aan dat GR haplotypes geasocieerd met hoge GC 

gevoeligheid gerelateerd zijn aan agressievere MS, maar geen effect hebben op 

productie van cortisol door de stress-as of uitscheiding van sCD163.

Hoofdstuk 4 en 5 waren gewijd aan ex vivo en in vitro karakterisering van primaire 

microglia van NAWM van MS patiënten en controles, met als doel om basale en 

pathologische kenmerken van microglia te identificeren. De beschreven resultat-

en werden gegenereerd met een nieuw ontwikkelde methode voor de isolatie van 

humane microglia uit post-mortem witte en grijze stof. Deze methode maakte het 

mogelijk om pure microglia populaties te verkrijgen zonder voorafgaande hechting 

in kweek, waardoor de cellen direct na isolatie bestudeerd konden worden voor hun 

fenotype en responsiviteit op immunologische stimuli in kweek. Bij flowcytometrie 

kon het basale fenotype van geïsoleerde microglia worden bepaald door vergeli-

jking met autologe macrofagen uit de choroid plexus. Bovendien werden in microg-

lia geisoleerd uit NAWM fenotypische veranderingen gevonden die waren geasso-

cieerd met perifere ontsteking en MS. Voorts is een alerted fenotype geïdentificeerd 
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microglia MS NAWM, gekenmerkt door een geactiveerde morfologie, opregulatie 

van immuunregulerende moleculen en ongevoeligheid aan lipopolysaccharide 

(LPS). Bovendien bleek de GC responsiviteit van microglia geisoleerd uit NAWM 

van MS patienten te zijn veranderd.

Hoofdstuk 6 beschrijft een microarray studie van NAWM van MS patiënten. Door 

weighted gene co-expression network analysis (WGCNA) en aanvullende benade-

ringen, werden genoomwijde expressie data onderzocht voor genexpressie profie-

len in NAWM van MS patiënten die waren geassocieerd met de ernst van MS en 

stress-as activiteit. Uit de resultaten bleek dat stress-as activiteit sterke heeft ef-

fecten op moleculaire mechanismen in NAWM van MS patiënten, maar voor een 

groot deel onafhankelijk van de ernst van de ziekte. De studie leverde verschillende 

moleculaire aanknopingspunten op die in aanmerking komen om met functionele 

experimenten getest te worden voor hun therapeutisch potentieel om lesievorming 

in NAWM van MS te voorkomen.




