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Samenvat t ing 

De perifere zenuw bestaat uit zenuwvezels (axonen genoemd) die omgeven worden 

door Schwann cellen. Schwann cellen omwikkelen hierbij de axonen zodat er een 

vetlaagje ontstaat dat ervoor zorgt dat de zenuwimpuls efficiënt kan worden voort-

geleid. Dit vetlaagje wordt myeline genoemd. Patiënten met een demyeliniserende 

neuropathie, een ziekte waarbij dit myeline laagje wordt afgebroken, hebben impuls-

geleidingsstoornissen, zowel in motorische als in sensorische zenuwvezels, waardoor 

krachtsverlies en gevoelsstoornissen optreden. Deze ziektes kunnen zowel aan

geboren (erfelijk) als verworven zijn. Myeline is een morfologisch ingewikkelde een

heid, die bestaat uit compacte en niet-compacte delen. Elk van deze delen bevat een 

specifieke set eiwitten en vetten om de myeline laag te vormen en te onderhouden. 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is om genen te bestuderen 

die betrokken zijn bij de aanleg van het myeline, het onderhoud van het myeline en 

de interacties tussen het myeline en de axonen. Bovendien zijn we geïnteresseerd in 

genen die betrokken zijn bij het ontstaan van demyeliniserende neuropathieën. Het 

vinden van dit soort genen kan uiteindelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van nieuwe therapieën. 

Om dit doel te bereiken is het onderzoek opgedeeld in twee onderdelen. In het 

eerste deel wordt aan de hand van genetisch koppelingsonderzoek de oorzaak van 

de hereditaire motorische en sensorische neuropathie-Lom (HMSNL), een autosomaal 

recessief overervende neuropathie, gekarakteriseerd. In het tweede deel, is een 

expressie profiel van de gezonde zenuw en gekweekte Schwann cellen afkomstig van 

controles en patiënten gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van serial analysis of 

gene expression (SAGE) en arrays. 

Een literatuuroverzicht in Hoofdstuk I belicht de structuur, compositie en ontwikkel

ing van de myeline laag. Deze algemene introductie bespreekt bovendien de verworven en 

erfelijke demyeliniserende neuropathieën en het proces van degeneratie en regeneratie 

van de myeline laag.Tot slot is er een uitleg over de gebruikte moleculaire technieken: 

SAGE en microarray. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een in vitro kweekmodel voor myelinisatie. Er zijn veel aan

wijzingen dat het axon ook een belangrijke rol speelt in de pathogenese van de 

erfelijke en verworven demyeliniserende neuropathieën. Schwann cel-axon interac

ties lijken van belang voor het verloop van de ziekte en het herstel van de patiënt. 

Tot op heden is het niet mogelijk geweest deze interacties in vitro te bestuderen met 

de hulp van humane Schwann cellen en humane neuronen. Het axon moet namelijk 

van een bepaalde dikte zijn, wil het omwikkeld (gemyeliniseerd) worden door de 

Schwann cel. Het doel van deze studie is de juiste kweekcondities te vinden die de 
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g r o o t t e van de d iameter posi t ief kan beïnvloeden. I -methy l -3- isobuty lxanth ine en 

fo rsko l in , fac toren die het cAMP niveau verhogen, en Schwann cel gecond i t ioneerd 

med ium zorgen v o o r d ikkere zenuwui t lopers . cAMP staat er o m bekend dat het de 

expressie van myeline genen in Schwann cel ve rhoogd . cAMP kan ook be t rokken zijn 

bij een signaler ingsroute die myeline geassocieerde verander ingen in de zenuwui t 

lopers veroorzaak t . 

In Hoo fds tuk 3 en 4 beschri jven we de karakter iser ing van het gen dat de oorzaak is 

van HMSNL , een autosomaal recessieve neuropath ie . H M S N L is als eerste geconsta

teerd onder Bulgaarse zigeuners. Later is de z iekte ook gevonden bij andere Europese 

zigeuners. H M S N L pat iënten hebben behalve een Schwann cel dysfunct ie ook al v roeg 

axona le schade. D i t suggeree r t da t v e r s t o o r d e axon -Schwann cel i n te rac t ies een 

grote rol spelen in de pathogenese. Het gen bevindt zich op de q arm van chromosoom 8. 

In Hoo fds tuk 3, is het oorspronke l i j ke H M S N L gebied van 3 cM, een maat v o o r D N A 

afstanden, d o o r middel van recombinat ie mapping en een minimaal gebied van 

homozygo t ie , teruggebracht naar ongeveer 200 kb. In Hoo fds tuk 4 lever t sequent ie 

analyse van twee genen in het gebied de mutat ie op die le idt t o t HMSNL . 

De mutat ie in het gen N-myc downst ream-regu la ted gene I (NDRGI) ve roorzaak t 

een vroegt i jd ige stop in het afleesraam van het D N A w a a r d o o r het e iw i t n iet geheel 

gemaakt kan w o r d e n . De mutat ie er f t over met de z iekte en k o m t niet v o o r onder 

de normale bevolking. De precieze ro l van het NDRCI e iw i t in de per i fere zenuw is 

onbekend. U i t voorafgaand onde rzoek is bekend dat NDRGI een ro l speelt in groeiar-

rest en celd i f ferent iat ie . NDRGI zou daarom een rol kunnen spelen als signaal e iw i t 

tussen cytoplasma en de nucleus. In onze studie is gevonden dat NDRGI t o t expressie 

k o m t in de per i fere zenuw; er zijn me t name hoge niveaus detecteerbaar in de 

Schwann cel. De conclusie is dat NDRGI een ro l speelt in het per i fere zenuwstelsel 

en misschien zelfs in Schwann cel signalering die noodzakelijk is voor axon overleving. 

O m een expressie prof ie l van zenuw en gekweekte cellen te kr i jgen zijn in Hoo fds tuk 

5 twee SAGE banken gemaakt. SAGE is een techniek waarb i j in een keer alle genen 

die t o t expressie komen in een bepaald weefsel kunnen w o r d e n bestudeerd. Een frag

men t van 10 basenparen is genoeg om een gen te ident i f iceren. He t isoleren van 

duizenden van deze f ragmenten geeft een kwant i ta t ie f overz ich t van t o t expressie 

komende genen. In deze studie zijn SAGE banken gemaakt van de normale zenuw en 

gekweekte Schwann cel len. De genen die het hoogst t o t expressie komen in beiden 

banken w o r d e n vergeleken en besproken. De genen zijn in verschi l lende funct ionele 

g r o e p e n g e c a t e g o r i s e e r d . T w e e s ta t i s t i sche m e t h o d e n z i jn g e b r u i k t o m z e n u w -

specifieke genen te on tdekken . In de zenuw vonden we me t name genen die 

be t rokken zijn bij het vetmetabol isme, het comp lemen t systeem en de celcyclus. De 

gekweekte Schwann cellen brengen voornamel i j k genen t o t expressie die be t rokken 



zijn bij het aanmaken van de extracellulaire matrix. De bekende myeline genen kwamen 

niet hoog to t expressie in deze SAGE banken. Deze gen expressieprofielen zijn te 

gebruiken voor de identificatie van genen en eiwitten die betrokken zijn bij het 

onderhoud van de myelinelaag en bevatten kandidaat-genen die betrokken zijn bij 

erfelijke neuropathieën. 

In Hoofdstuk 6 wordt één categorie van genen nader bestudeerd die hoog tot 

expressie komt in de SAGE bank beschreven in Hoofdstuk 5. Het gaat om de genen 

van het complement systeem. Het complement systeem, is een systeem dat 

betrokken is bij het afweersysteem. Het systeem werkt in een cascade waarbij stap 

voor stap eiwitten worden geactiveerd om ervoor te zorgen dat via het "membrane 

attack complex" ongewenste eiwitten of bacteriën verwijderd worden. Het systeem 

bestaat uit ruim 30 eiwitten en kan via twee routes zijn werk doen. 

Tijdens het bestuderen van de SAGE bank van de zenuw is een hoge representatie 

van deze genen gevonden. In de zenuw zijn zowel de activerende als de remmende 

factoren van het complement systeem aanwezig. De perifere zenuw is dus in staat zelf 

een aantal componenten van het complement systeem te synthetiseren. De eerste 

componenten van de complement cascade zijn gevonden in het axon, terwijl de rem

mende factoren zich bevonden aan de buitenzijde van de zenuw. In een zenuw-crush 

experiment, dat model staat voor zenuwdegeneratie, zijn geactiveerde complement 

eiwitten gedetecteerd. Hieruit is de volgende hypothese opgesteld: de lokale productie van 

complement in het perifere zenuwstelsel is nodig voor het effectief wegruimen van 

de myeline laag na schade. Di t is een voorwaarde voor regeneratie van de zenuw. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een array experiment. Een array is een filter of een glaasje 

waarop bestaande genen geplaatst zijn. Door de array te hybridiseren met comple

mentair DNA kan het expressie profiel van een bepaald weefsel waarvan het DNA 

afkomstig is worden bepaald. De array in deze studie bevat genen die hoog tot 

expressie kwamen in de SAGE banken uit Hoofdstuk 5. Aanverwante genen van de 

hoog tot expressie komende genen zijn ook toegevoegd, evenals genen die zich in 

dezelfde biologische route bevinden. De array is gebruikt om verschil in expressie te 

kunnen aantonen tussen normale Schwann cellen en Schwann cellen afkomstig van 

patiënten met een neuropathie. De verschillende samples zijn vergeleken en 42 genen 

waren verschillende gereguleerd tussen de gezonde en de van patiënten afkomstige 

Schwann cellen. De locatie van de genen op het chromosoom is vastgesteld en twee 

genen liggen in een gebied wat gekoppeld is aan een erfelijke neuropathie. Deze genen 

zijn kandidaat genen voor HMSN en zullen verder geanalyseerd moeten worden. De 

genen die een verschil in expressie vertonen zijn met name betrokken bij de extra-

cellulaire matrix formatie, celgroei, ontwikkelingsprocessen, spiercontractie en 

vetmetabolisme. Een aantal neurotrofe factoren, waarvan reeds beschreven is dat zij 



betrokken zijn bij zenuwdegeneratie, worden ook verschillend tot expressie gebracht. 

Grote verschillen in het expressie profiel van de normale versus de uit de patiënt 

gekweekte Schwann cellen zijn niet aanwezig, daarvoor hebben we een SAGE bank 

gemaakt van Schwann cellen van een HMSNL patiënt en die vergeleken met de nor

male Schwann cell/SAGE bank uit Hoofdstuk 5.Tussen deze SAGE banken zijn 

eveneens weinig verschillen te zien. De verschillen in gen expressie gevonden met de 

array zijn ook terug te vinden wanneer de twee SAGE banken vergeleken worden. 

Omdat de array uit een geselecteerde set van genen bestaat vinden we meer genen 

die verschillend gereguleerd zijn wanneer de SAGE banken worden vergeleken. De 

belangrijkste verandering in genexpressie is de opregulatie van het gen Semaphorine 

3C. Semaphorine 3C is waarschijnlijk betrokken bij het sturen van de axonale uit

groei. Bovendien is het betrokken in het controleren van de migratie van neurale 

crest cellen in hart weefsel. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden om deze 

data te bevestigen en de functie van de verschillend tot expressie komende genen te 

ontrafelen. 

Het proefschrift eindigt met een algemene discussie (Hoofdstuk 8). 

Samengevat hebben we meer inzicht gekregen in het genexpressie patroon van de 

normale zenuw en van humane Schwann cellen van zowel gezonde controles als 

patiënten met een erfelijke neuropathie. Een opvallende observatie is de aanwezig

heid van genen van het complement systeem. De resultaten van dit proefschrift kunnen 

leiden tot de vondst van meerdere kandidaat genen voor erfelijke demyeliniserende 

neuropathieën. Dit kan uiteindelijk leiden tot mogelijke, nieuwe behandelingen voor de 

erfelijke neuropathieën. 


