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Nederlandse Samenvatting (Dutch summary) 

Lepra is een chronische infectie ziekte veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium 

leprae (M. leprae). Nog steeds treft deze ziekte jaarlijks 214.000 nieuwe patiënten. 

Lepra veroorzaakt zenuwschade die kan leiden tot misvormingen en invaliditeit. Niet 

alle leprapatiënten krijgen echter zenuwschade en het is onbekend waarom sommige 

zieken wel zenuw problemen krijgen en andere niet. 

Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve 

ziekte, die leidt tot zwakte en atrofie van de skeletspieren. De voornaamste reden 

van overlijden is verzwakking van de ademhalingsspieren. De ziekte wordt 

veroorzaakt door het afsterven van cellen (motorneuronen) in de hersenen en het 

ruggenmerg die de skeletspieren activeren. Er is geen genezende behandeling van 

ALS en de verwachte levensduur na diagnose is tussen de twee en vijf jaar. Daarom 

is een effectieve behandeling voor ALS dringend nodig.  

Wat hebben lepra en ALS als ziekten gemeen? Neurodegeneratie en ontsteking, zijn 

belangrijke elementen van beide aandoeningen. Steeds meer onderzoekers leggen 

een verband tussen ontsteking en neurodegeneratie. Een ontstekingsreactie wordt in 

het algemeen veroorzaakt door ons immuunsysteem. Het complementsysteem is een 

onderdeel van het aangeboren immuunsysteem. Recent onderzoek uit ons 

laboratorium bewees dat het eindproduct van het complement systeem, het 

membrane attack complex (MAC), herstel na mechanische zenuwschade blijkt tegen 

te gaan. Remming van MAC door geneesmiddelen bleek herstel na mechanische 

zenuwletstel te versnellen. Onderzoek heeft aangetoond dat het complementsysteem 

in bepaalde lepragevallen geactiveerd is en dat dit geassocieerd is met 

ziekteverschijnselen. In het ruggenmerg en de motorische cortex van ALS patiënten 

is complement ook geactiveerd. De rol hiervan is onduidelijk. In dit proefschrift willen 

 

we de rol van complement bij het ontstaan van zenuwschade in lepra en bij het 

verlies van motorische eindplaten in ALS onderzoeken. De hypothese van ons 

onderzoek is dat het complementsysteem het beloop van de ziekte mede bepaalt. 

Daarnaast willen we onderzoeken of complementinhibitie het ziektebeeld in lepra en 

ALS verbetert.  Hiervoor gebruiken we een C6 antisense oligonucleotide (C6 ODN), 

dat C6 mRNA bindt en er voor zorgt dat MAC niet gevormd kan worden ( C6 is 

onderdeel van het MAC complex). Dit met het idee dat C6 remming en daarmee ook 

remming van MAC de schade in lepra en ALS  kan beperken.  

 

 

De inleiding in hoofdstuk 1 beschrijft de structuur van de zenuw en de 

veranderingen die plaatsvinden bij zenuwbeschadiging en welke rol ontsteking hierbij 

speelt. Daarnaast wordt er uitgelegd wat het complementsysteem is, hoe het 

gereguleerd wordt en wat er gebeurt bij ontregeling van dit systeem. Tenslotte wordt 

beschreven wat  Lepra en ALS zijn en wat er bekend is over het complementsysteem 

in deze ziekten.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het effect van C6 complement remming in een muizenmodel, 

waarbij dode leprabacteriën, geïsoleerd uit leprapatiënten, geïnjecteerd worden in de 

zenuw van de muis. In dit muismodel hebben we laten zien dat de C6 remming met 

behulp van een C6 antisense oligonucleotide inderdaad zenuwschade kan beperken. 

In vitro laten we zien dat lepra antigen lipoarabinomannan een sterke 

complementactivator is. Ook laten we zien dat in zenuwbiopten van lepra patiënten 

MAC zich aan de axon hecht, wat suggereert dat MAC de zenuw aanvalt. Daarom 
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suggereren we dat complement inhibitie de zenuwschade in leprapatiënten kan 

beperken.  

 

In hoofdstuk 3 worden de waarden van complement activatieproducten en 

regulatoren in serum van leprapatiënten zonder en met een reactie beschreven. We 

laten zien dat leprapatiënten met een reactie hogere waarden hebben voor bepaalde 

complementfactoren. Metingen van complement in serum monsters van 

leprapatiënten uit Ethiopië, laten zien dat TCC (niet-membraangebonden MAC) 

waarden hoger zijn in patiënten met reactie dan in patiënten zonder reactie. 

Daarnaast zijn drie patiënten gevolgd voor en na behandeling. Bij deze patiënten zijn 

de TCC waardes niet gedaald na de behandeling. Dit is een indicatie dat 

complement nog steeds geactiveerd blijft, zelfs nadat de bacterie dood is. Dit 

suggereert ook dat de behandeling met een cocktail van antibiotica geen effect heeft 

op complementactivatie. De regulator van TCC was hoger in leprapatiënten dan in de 

controles. Onze analyse van de data suggereert dat complementfactoren in serum 

van leprapatiënten waarschijnlijk kunnen bijdragen aan de diagnose en prognose van 

de status van de ziekte.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de rol van het complementsysteem, de immuuncellen en het 

lepra-antigen lipoarabinomannan in huidbiopten van leprapatiënten. In dit hoofdstuk 

laten we zien dat er meer complementdepositie  in huidbiopten van multibacillaire 

patiënten is vergeleken met paucibacillaire patiënten. Ook laten we zien dat 

patiënten met een ernstige vorm van lepra veel meer complement depositie hebben 

in huidbiopten vergeleken met patiënten die een minder ernstige vorm hebben. De 

depositie van complement activatieproducten C3d en MAC correleert sterk met de 

 

depositie van lipoarabinomannan in huidbiopten van leprapatiënten. Dit suggereert 

dat lipoarabinomannan een rol speelt bij complementdepositie in huidbiopten van 

leprapatiënten. Aangezien lipoarabinomannan en MAC beide nog lang na 

behandeling in huidbiopten van leprapatiënten te detecteren zijn, concluderen we dat 

behandeling de ontsteking niet dempt. Een belangrijke bevinding in dit hoofdstuk is 

dat complement factor C3d op de T-cellen zitten van paucibacillaire patiënten in de 

granulomen. Uit de literatuur weten we dat C3d een belangrijke rol kan spelen bij het 

activeren van T-cellen.  

In Hoofdstuk 5 wordt de analyse van complementactivatie op de motorische 

eindplaten van SOD1G93A muizen op verschillende tijdspunten beschreven. SOD1G93A 

muizen vertonen naarmate ze ouder worden een ziekte die op ALS lijkt. We laten hier 

zien dat op dag 126 na geboorte van de muizen het C3 mRNA op-gereguleerd is in 

het ruggenmerg en dat C3 eiwit geaccumuleerd is in de astrocyten en de 

motorneuronen. Daarnaast laten we zien dat complement activatieproducten C1q en 

C3b/iC3b te detecteren zijn op eindplaten van SOD1G93A muizen voordat de muizen 

klinische symptomen vertonen (dag 47 na geboorte). Ons idee is dat het 

complementsysteem een belangrijke rol speelt bij schade aan de eindplaten in het 

beginstadium van de ziekte. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de aanwezigheid van complementactivatie en 

regulatieproducten op de motorische eind-platen van ALS patiënten na overlijden. 

We laten zien dat complement activatieproducten C1q en MAC op de eindplaten te 

detecteren zijn. MAC depositie was hoger op eindplaten die zwaar beschadigd 

waren, terwijl eindplaten die minder beschadigd waren weinig MAC gedeponeerd 

was. De complementregulatoren CD55 en CD59 waren beide opgereguleerd op de 

eindplaten van ALS patiënten. Dit suggereert dat alhoewel er regulatie is, het 
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systeem niet efficiënt genoeg is om de complement-gemedieerde ontsteking te 

beperken.  

Hoofdstuk 7 beschrijft het effect van complementremming in SOD1G93A muizen op 

overleving, gewicht en neurologische score. We laten hier zien dat C6 remming geen 

effect heeft op overleving, gewicht en neurologische score in mannetjes muizen. In 

vrouwtjes muizen laten we zien dat C6 remming wel enig effect vertoont op 

overleving en gewicht, maar niet significant verschillend van de controlemuizen. 

Daarentegen, heeft C6 remming wel een duidelijke effect op de neurologische score 

van vrouwtjes muizen. De behandelde vrouwtjes muizen hebben een lagere 

neurologische score dan de controles. Wij denken dat de behandeling niet heeft 

gewerkt bij de mannetjes muizen omdat deze tienvoudig hogere C6 waardes 

hebben. Wij suggereren dat een behandeling met een hogere concentratie van C6 

oligonucleotide een betere resultaat zal leveren. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van alle hoofdstukken gerapporteerd en 

besproken.  
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