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Samenvatting 
Multipele Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Kenmerkend 
is de afbraak van myéline rondom de uitlopers van zenuwcellen in de hersenen en het 
ruggemerg ('demyelinisatie'), hetgeen resulteert in een verstoorde geleiding van elektrische 
signalen langs deze zenuwcel-uitlopers. Dit kan leiden tot neurologische klachten en tot 
verschijnselen als problemen met het zien en verlammingen. Tegenwoordig kunnen de 
plaatsen waar demyelinisatie optreedt zichtbaar worden gemaakt met geavanceerde technieken 
als kernspinresonantie-tomografie (magnetic resonance imaging, MRI), die daarmee een goed 
beeld kunnen geven van het klinisch en sub-klinisch ziektebeloop. 

De oorzaak van MS is nog steeds onbekend. Waarschijnlijk spelen zowel erfelijke als 
omgevingsfactoren een rol. Steeds duidelijker lijkt echter dat stoornissen in het 
afweersysteem, in het bijzonder in de zgn. CD4 positieve T helper cellen, behorend tot de 
witte bloed cellen, leiden tot afbraak van lichaamseigen eiwitten aanwezig in het myéline. In 
het eerste deel van onze studies is onderzocht of deze T cellen specifieke afwijkingen 
vertonen in het bloed van MS patiënten vergeleken met gezonde controles. Wij vonden geen 
abnormale verdeling van relevante subpopulaties T cellen, maar wel een verminderde functie 
in celkweeksystemen (hoofdstuk 2). Aangezien in deze laatste systemen T cellen afhankelijk 
zijn van de zgn. monocyten, een andere populatie witte bloed cellen, hebben wij vervolgens in 
hoofdstuk 3 onderzocht of er aanwijzingen zijn dat deze cellen in het bloed van MS patiënten 
een verstoorde functie hebben. Hoewel in celkweeksystemen de uitscheiding van bepaalde 
zgn. cytokinen (o.a. interleukine(IL)-12), oplosbare eiwitten die betrokken zijn bij de 
interactie tussen cellen, door monocyten verlaagd is in MS patiënten, bleek dat er geen 
verschillen zijn in de concentratie van deze cytokinen in het bloed van MS patiënten 
vergeleken met controlegroepen. 

In het tweede deel van onze studies is onderzocht wat de invloed is van experimentele 
immuuntherapie op immuunfuncties van MS patiënten, en wat de relatie is tussen 
ziekteactiviteit en immuunparameters. Nieuwe behandelingsmethoden op basis van 
dierexperimenteel onderzoek zijn tot nu toe zonder veel succes toegepast in MS. Zo is 
aangetoond dat behandeling van MS patiënten gericht op de eliminatie van de CD4 positieve 
T cellen geen effect heeft op klinische ziekteactiviteit en ziekteactiviteit gemeten m.b.v. MRI-
technieken. Uit ons (immunologisch) onderzoek is naar voren gekomen dat deze therapie een 
bepaalde subpopulatie van deze cellen, de zgn. helper 1 (interferon(IFN)-y producerende) T 
cellen, die geacht worden een ziektebevorderende rol te spelen, relatief intact laat (hoofdstuk 
7). Dit zou dan ook de afwezigheid van een klinisch effect kunnen verklaren. Andere typen 
behandelingen zijn gericht op de onderdrukking van (vermeende) ziektebevorderende 
cytokinen, zoals tumor necrosis factor(TNF)-a. Uit onderzoek van anderen is gebleken dat 
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pentoxifylline, een middel dat de produktie van dit cytokine zou remmen, geen effect heeft op 
de ziekte. In overeenstemming hiermee tonen wij aan dat (kortdurende) behandeling met dit 
middel geen invloed heeft op de immuunfunctie van MS patiënten (hoofdstuk 4). 

Een van de (weinige) middelen waarvan wel een klinisch effect is aangetoond, het zgn. 
interferon(IFN)-ß, blijkt zowel in celkweeksystemen (hoofdstuk 5) als in patiënten zelf 
(hoofdstuk 6) de produktie van cytokinen die activatie van het immuunsysteem onderdrukken 
(immuunsuppressieve cytokinen), te stimuleren. Tevens lijken er aanwijzingen te zijn dat de 
door IFN-ß gestimuleerde produktie van het immuunsuppressieve cytokine interleukine(IL)-
10 in celkweeksystemen samenhangt met de door IFN-ß therapie veroorzaakte produktie van 
IL-10, gemeten in het bloed van behandelde patiënten. 

Tenslotte toont ons onderzoek aan dat er voorafgaande aan een (tijdelijke) verhoging 
van de ziekteactiviteit in MS patiënten er een toename is van cellen die ziektebevorderende 
cytokinen produceren. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze immunologische 
parameters van nut kunnen zijn voor het voorspellen van veranderingen in ziekteactiviteit, en 
of zij ook een rol zouden kunnen spelen in de selectie van MS patiënten voor bepaalde 
therapieën. 
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