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Nederlandse samenvatting
Multiple sclerosis (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom zenuwcellen (de myeline) verdwijnt. Dit leidt tot celschade en uiteindelijk resulteert dit in de vorming van littekens, zogenoemde laesies. Het grotendeel van de patiënten
krijgt de diagnose MS in de leeftijd van 20-40 jaar, en de meeste patiënten (85%) krijgen de diagnose
‘relapsing-remitting’ MS, gekenmerkt door aanvallen die van tijdelijke duur zijn en ook wel relapses
worden genoemd. De aanvallen kenmerken zich door onder andere vermoeidheid, problemen met
zicht of lopen. Het merendeel van de patiënten met relapsing-remitting MS ontwikkelt na ongeveer
20 jaar de secundair progressieve vorm van MS, waarbij er geleidelijk achteruitgang optreedt zonder
perioden van herstel. Ongeveer 15% van de patiënten met MS krijgt de diagnose primair progressief,
wat betekent dat ze gelijk in de progressieve fase komen en geen tijdelijke aanvallen krijgen. De
meeste therapieën die ontwikkelt zijn voor MS zijn alleen (deels) effectief in het verminderen van de
symptomen bij de relapsing-remitting vorm van MS. Voor de progressieve vorm van MS zijn helaas
nog geen effectieve therapieën beschikbaar die de ziekte kunnen afremmen of zelfs stoppen.
Bij MS spelen de cellen van het afweersysteem, zoals T cellen, B cellen en macrofagen (waaronder microglia), een belangrijke rol in het ontstaan van laesies. Microglia spelen een belangrijke
rol in het gezonde brein, namelijk bij de ontwikkeling van zenuwcellen, de vorming van myeline
rondom zenuwcellen en het opruimen van afvalstoffen. Hiernaast kunnen microglia een belangrijke
bijdrage leveren aan ontstekingsreacties. In MS laesies is met immunohistochemische kleuringen
(zie foto’s in Figuur 1) aangetoond dat microglia betrokken zijn bij de opname van myeline en dat
ze dan veranderen in grote ronde cellen vol met myeline, die ‘foam cellen’ worden genoemd. Naast
microglia kunnen macrofagen afkomstig uit het bloed ook het brein binnendringen en bijdragen aan
de vorming van MS laesies. Deze macrofagen lijken qua uiterlijk en eiwit/RNA profiel op microglia
en zijn dus moeilijk van deze te onderscheiden. Recent is aangetoond dat microglia bepaalde eiwitten
tot expressie brengen die niet aanwezig zijn op de macrofagen afkomstig uit het bloed. Met behulp
van deze eiwitten kunnen microglia dus worden onderscheiden van macrofagen die infiltreren in
het brein, waardoor de specifieke bijdrage van microglia in de vorming van MS laesies kan worden
onderzocht.
Naast laesies bevat het brein van MS patiënten ook veel gebieden die er normaal uit lijken
te zien, en deze gebieden worden daarom het normaal-ogende hersenweefsel genoemd. Dit weefsel
wordt gekenmerkt door intacte myeline en afwezigheid van grote ronde ‘foamy’ microglia, zichtbaar
gemaakt doormiddel van immunohistochemische kleuringen. Maar dit weefsel kan al eerste tekenen
van MS pathologie vertonen, daarom is het interessant om de microglia in dit weefsel te bestuderen.
De veranderingen die microglia in dit normaal-ogende weefsel laten zien kunnen het begin zijn van
het ontstaan van een MS laesie.
Ondanks dat de rol van microglia in MS in vele onderzoeken al is bestudeerd, is de exacte
bijdrage van microglia aan het ontstaan en de verdere ontwikkeling van MS laesies, voornamelijk bij
de progressieve vorm van MS, nog niet bekend. Verder is ook nog onbekend hoe microglia precies
worden geactiveerd. Microglia kunnen een bijdrage leveren aan het onstekingsproces in MS, maar ze
kunnen ook de beschadigde zenuwcellen repareren. Hierdoor zijn microglia een interessante target
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voor MS therapie; door ze op de juiste manier te activeren kan mogelijk de vorming van MS laesies
worden gestopt. Voor het onderzoek in dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van post-mortem hersenweefsel van donoren die hun hersenen aan de Nederlandse Hersenbank hebben gedoneerd. Dit heeft ons de unieke mogelijkheid geboden om de rol van microglia in het ontstaan en de
verdere ontwikkeling van MS laesies te bestuderen. Voor de isolatie van microglia uit post-mortem
humaan hersenweefsel is het belangrijk om te weten of de geïsoleerde microglia ook echt veranderingen laten zien die gerelateerd zijn aan de neuropathologische veranderingen in MS. In hoofdstuk
2 en 3 laten we zien dat verschillende variabelen, zoals leeftijd, zuurgraad van de hersenen en tijd
tussen overlijden-uitname van de hersenen geen effect hebben op het profiel van microglia. We konden zo aantonen dat de veranderingen die we in microglia geïsoleerd uit post-mortem humaan hersenweefsel zagen direct kunnen worden gerelateerd aan MS pathologie. In dit proefschrift hebben
we microglia geïsoleerd uit post-mortem humaan hersenweefsel om te onderzoeken wat hun rol is
in het ontstaan van MS laesies.
In de laatste jaren zijn er veel studies die het genexpressie profiel van macrofagen, waaronder microglia, in kaart hebben gebracht. In hoofdstuk 4 maken we gebruik van deze datasets
en tonen we aan dat de fagocyterende receptor BAI1, in tegenstelling tot wat is beweerd in eerdere
studies, niet tot expressie komt op macrofagen, waaronder microglia.
In dit proefschrift hebben we onderzocht welke rol microglia spelen in het ontstaan van
laesies in progressieve MS (hoofdstuk 5 en 6; Figuur 1). Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van
grijze en witte stof hersengebieden van controle en MS donoren. Grijze stof hersenweefsel bevat
voornamelijk cellichamen van zenuwcellen en witte stof bevat voornamelijk de uitlopers van zenuwcellen met daaromheen myeline en een hogere dichtheid microglia dan in grijze stof gebieden. In
hoofdstuk 5 tonen we aan dat het gen expressie profiel van microglia erg verschillend is tussen grijze
en witte stof gebieden, met name genen betrokken bij een ontstekingsreactie komen verschillend tot
expressie in microglia uit witte en grijze stof gebieden. Dit suggereert dat microglia een verschillende rol kunnen spelen in het ontstaan van MS laesies in grijze of in witte hersenstofgebieden. Verder
laten microglia in MS normaal-ogend hersenweefsel al eerste tekenen van MS pathologie zien, maar
ze produceren nog geen ontstekingsfactoren. Dit geeft aan dat microglia al in een vroeg stadium betrokken zijn bij de vorming van MS laesies, nog voordat er een ontstekingsreactie ontstaat. In hoofdstuk 6 zoomen we in op clusters van microglia (een ophoping van minimaal 4 microglia cellen), in
het normaal-ogende MS hersenweefsel. We laten zien dat een aantal van deze microglia clusters al
eerste tekenen laten zien van myeline opname en dat er rondom deze clusters antilichamen en T en B
afweercellen aanwezig zijn, waarvan een gedeelte geactiveerd is. We tonen aan dat een groter aantal
MS laesies aanwezig is als er microglia clusters bij MS patiënten worden aangetroffen, dit in tegenstelling tot MS patiënten die deze clusters niet vertonen waarbij ook een kleiner aantal MS laesies is
aangetroffen. Dit duidt op een rol van microglia clusters in de vorming van MS laesies. Concluderend bevindt een deel van de microglia clusters zich in een inflammatoire omgeving en spelen deze
clusters, die aanwezig zijn in MS normaal-ogend hersenweefsel, een mogelijke rol in het ontstaan
van MS laesies.
Verder hebben we ook onderzocht welke stimuli microglia nodig hebben om geactiveerd te
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raken en zo een bijdrage kunnen leveren aan het onstekingsproces bij de vorming van een MS laesie
(hoofdstuk 7; Figuur 1). We laten zien dat microglia tolerant zijn voor één immuun stimulus, bijvoorbeeld als een virus aanwezig is, en geen ontstekingsfactoren produceren. Echter, met twee stimuli,
waarbij naast een virale stimulus ook antilichamen aanwezig zijn, raken microglia geactiveerd. Verder tonen we aan dat antilichamen aanwezig zijn op myeline van MS donoren en niet op de myeline
van gezonde, controle donoren. Concluderend laten we zien dat de antilichamen die aanwezig zijn
in het brein van MS donoren de microglia kunnen activeren, die hierdoor ontstekingsfactoren gaan
produceren en een bijdrage kunnen leveren aan een ontstekingsreactie. In hoofdstuk 8 vergelijken
we het gen expressie profiel tussen actieve en inactieve MS laesies, waarbij we kijken naar alle cellen
die aanwezig zijn in deze laesies. We zien dat rondom actieve MS laesies al tekenen van myeline
opname te vinden zijn wat erop duidt dat deze laesies aan het uitbreiden zijn, waarbij ‘scavenger
receptoren’, een categorie van receptoren die betrokken zijn bij opname van afvalstoffen, een belangrijke rol spelen in de verwijdering van myeline. In het laatste experimentele hoofdstuk van dit
proefschrift (hoofdstuk 9; Figuur 1) is het eiwitprofiel van microglia onderzocht, waarbij microglia
uit actieve MS laesies werden vergeleken met microglia uit normaal-ogend MS hersenweefsel. Een
eel van de microglia in actieve MS laesies is geactiveerd en betrokken bij het opruimen van myeline,
maar ze produceren geen ontstekingsfactoren. Met behulp van microglia specifieke markers hebben
we aangetoond dat MS laesies geen infiltrerende macrofagen afkomstig het bloed bevatten, wat erop
duidt dat alleen microglia een rol spelen in het opruimen van myeline in actieve MS laesies.
Er is tot nu toe nog geen effectieve therapie beschikbaar voor de progressieve vorm van MS.
In dit proefschrift is aangetoond dat microglia al in een vroeg stadium betrokken zijn bij de vorming
van MS laesies doormiddel van het verwijderen van myeline in normaal-ogend hersenweefsel, maar
ze hebben twee stimuli nodig om volledig geactiveerd te raken en daarbij ontstekingsfactoren uit
kunnen scheiden. Een belangrijke stimulus voor de activatie van microglia zijn antilichamen, die zich
bevinden in normaal-ogend MS hersenweefsel waarin microglia clusters zich bevinden. Deze clusters kunnen het startpunt zijn voor het ontstaan van MS laesies en kunnen als target voor therapie
dienen. Therapieën gericht op microglia kunnen de ontwikkeling van MS laesies mogelijk blokkeren,
waarbij het belangrijk is om de activatie (en productie van ontstekingsfactoren) van microglia te
remmen en de bijdrage van microglia aan de reparatie van zenuwcellen te bevorderen. Verder is het
interessant om te kijken of de interactie tussen microglia en andere afweercellen in normaal-ogend
MS hersenweefsel kan worden geblokkeerd om op deze manier de ontstekingsreactie en daarmee
MS te remmen.
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Figuur 1: Samenvatting van de bevindingen uit dit proefschrift. Rustende microglia in normaal-ogend MS hersenweefsel nemen al myeline op,

maar zijn nog niet geactiveerd. Na twee stimuli; mogelijk een virus en antilichamen aanwezig op myeline, kunnen microglia geactiveerd raken en

ontstekingsfactoren uitscheiden. Mogelijk gebeurt dit in microglia die clusters vormen in normaal-ogend MS hersenweefsel. In actieve MS laesies

bevinden zich grote ronde, ‘foamy’ microglia die myeline opnemen maar geen ontstekingsfactoren produceren. Microglia clusters kunnen het startpunt zijn van MS laesie vorming en kunnen als mogelijke target voor therapie dienen.
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