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Onze hersenen zijn meer dan een kluwen zenuwcellen die de rest van het lichaam
aanstuurt. Naast de zenuwcellen (neuronen) bevinden zich in het brein nog
een aantal celtypen, waaronder microglia, de immuuncellen van het brein; en
macroglia, een groep van verschillende cel-soorten welke onder andere de functie
van zenuwcellen ondersteunt. Macroglia bestaan uit astrocyten, vernoemd naar
hun stervormige (aster) uiterlijk, en oligodendroglia. De oligodendroglia bestaan uit
een aantal populaties cellen met dezelfde oorsprong die zich in een verschillende
fase van ontwikkeling bevinden; er zijn oligodendrocyt-voorlopercellen (OPCs) die
zich ontwikkelen via onvolwassen naar uiteindelijk volwassen oligodendrocyten.
Oligodendrocyten maken myelineschedes, opgebouwd uit vetachtige stoffen, om
zenuwuitlopers (Fig. 1.1). Deze schedes vormen een pakking die feitelijk bestaan
uit een opeenstapeling of windingen van meerdere membranen. Deze windingen
zorgen voor isolatie van de zenuwuitlopers, ondersteunt de metabole activiteit
van de zenuwcellen en maakt sprongsgewijze signaaloverdracht mogelijk1,2,368. De
astrocyten ondersteunen de ontwikkeling van de oligodendrocyten, alsook het
functioneren van de oligodendrocyten en zenuwcellen. Tijdens de ontwikkeling
van OPCs naar de volwassen oligodendrocyten leveren astrocyten onder andere
vetzuren en cholesterol aan47,48,371; de bouwstenen voor myeline. Multipele sclerosis
(MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, bestaande uit de hersenen en het
ruggenmerg. Bij mensen met MS gaan oligodendrocyten en myeline verloren en
ontstaan aangetaste gebieden waarin de myeline verdwijnt; dat wordt ‘demyelinisatie’
genoemd en in vaktermen spreekt men dan van een ‘laesie’ (Fig. 1.2). MS wordt gezien
als een auto-immuunziekte, wat inhoudt dat het immuunsysteem de lichaamseigen
oligodendrocyten en myeline aanvalt. Dit gaat gepaard met ontstekingen en leidt tot
neurologische klachten51,53. Er is een natuurlijk herstelproces, genaamd remyelinisatie,
waarin nieuwe myeline wordt gevormd (Fig. 1.3-4). Remyelinisatie is een vereiste
voor het behouden van de zenuwcellen, voor het herstel van zenuwfuncties en voor
het stoppen van het ziekteverloop van MS11. In experimentele (dier)modellen wordt
remyelinisatie uitgevoerd door nieuwe volwassen oligodendrocyten die gevormd
worden vanuit de OPCs4 (Fig. 1.4). Dit proces wordt onder meer aangestuurd door
astrocyten die bijvoorbeeld de leefomgeving van cellen veranderen, wetenschappelijk
heet deze omgeving de extracellulaire matrix (ECM)46,249,396. Astrocyten reageren op
schade zoals demyelinisatie en kunnen daarbij verschillende profielen aannemen:
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de- en remyelinisatie. Zenuwcellen in het brein worden omhuld
door myeline gemaakt door oligodendrocyten (1) en dat verloren gaat tijdens demyelinisatie (2). Tijdens
remyelinisatie, wat vereist is voor functioneel herstel van de zenuwcellen, kan nieuw myeline gemaakt
worden door nieuwe oligodendrocyten (3) die zich ontwikkelen vanuit oligodendrocyt-voorlopercellen
(4).

ontstekingsstimulerend (A1) of ontstekingsremmend (A2), waarbij A1-astrocyten
een negatief effect hebben op remyelinisatie, terwijl er wordt aangenomen dat A2astrocyten juist bevorderend zijn voor herstel21. Remyelinisatie vindt ook plaats bij
mensen met MS, maar is vaak onvoldoende in latere fases van de ziekte4,77. Momenteel
is er geen medicatie beschikbaar die gericht is op het bevorderen van remyelinisatie bij
mensen met MS; wel zijn er medicijnen die de ontsteking verminderen of tegengaan.
In de Nederlandse taal spreekt men wel over ‘de grijze massa’ wanneer we praten
over de hersenen. In werkelijkheid bestaan de hersenen zowel uit witte als grijze stof.
Ruw genomen bevindt de grijze stof zich aan de buitenzijde van het brein en de witte
stof in het midden. In de witte stof bevinden zich voornamelijk veel uitlopers van
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zenuwcellen, terwijl de eigenlijk cel (het cellichaam) zich in de grijze stof bevindt.

minder heterogeen op basis van genexpressie dan volwassen oligodendrocyten.

In beide gebieden is myeline aanwezig. Er is meer myeline in de witte stof en door

Astrocyten lijken met name functioneel gezien erg flexibel en passen zich aan de

de vetachtige eigenschappen van de myeline leidt dit tot de wittere kleur en daarmee

functionele vereisten van de lokale omgeving aan43,44. Ook reageren astrocyten uit de

de naamgeving van dit gebied. MS-laesies kunnen ontstaan in zowel de witte als

grijze en witte stof anders op schade en signalen van het afweersysteem. Deze signalen

de grijze stof. Opvallend is dat remyelinisatie sneller en efficiënter verloopt in de

zijn ook anders in aangetaste gebieden in de grijze stof dan aangetaste gebieden in

grijze stof dan in de witte stof. Dit gebeurt ook in het geval van MS

en tevens

de witte stof37,39,319,323,363. De heterogeniteit in macroglia en hun diversiteit in lokale

in experimentele modellen van remyelinisatie17,18. Verschillen in het remyelinisatie

reacties op de afbraak van myeline kunnen hierdoor bijdragen aan het verschil in de

proces kunnen worden veroorzaakt door een regionaal verschil in OPCs en mogelijk

efficiëntie van het remyelinisatie proces in de grijze en witte stof, zoals gevonden in

ook door de aanwezigheid van verschillende typen astrocyten en verschillende

experimentele modellen en MS.

37,38

signalen afkomstig van het afweersysteem in de aangedane omgeving. Macroglia
zijn inderdaad verschillend in de grijze stof in vergelijking met de witte stof12,41,42,207,286
en reageren daardoor mogelijk verschillend op schade, handelen eventueel anders
tijdens herstel en dragen daardoor waarschijnlijk bij aan het ziekteverloop. Het
doel van het werk beschreven in dit proefschrift was om mogelijke verschillen
tussen macroglia van de grijze en witte stof te ontrafelen en te onderzoeken of deze
verschillen invloed hebben op het gedrag van OPCs en de vorming van myeline in
een kweekschaal in een voor MS relevante, experimentele omgeving.

In de aangetaste gebieden bij MS vormt het ECM-eiwit fibronectine extracellulaire
klonten, welke het remyelinisatie proces remmen46. In hoofdstuk 2 werd het
mechanisme van fibronectine-klontering door astrocyten onderzocht. Daarnaast
werd ook gekeken of er een verschil is tussen fibronectine-klontering door grijze en
witte stof astrocyten. Met behulp van gekweekte astrocyten hebben we een dubbel-hit
model voor de klontering van fibronectine gevonden. In dit model worden astrocyten
eerst geactiveerd door ontstekingsstimulerende signalen, welke de samenstelling van
het fibronectine mRNA beïnvloeden. Het blijkt dat de verhouding van de hoeveelheid

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht van de huidige kennis van macroglia

van het EIIIA-domein ten opzichte van het EIIIB-domein in het mRNA van

diversiteit gegeven. Daarnaast worden de gevolgen van regionale cel diversiteit voor

fibronectine werd verhoogd (Fig. 2.3), wat uiteindelijk invloed heeft op de opbouw

remyelinisatie en het falen hiervan in MS, besproken. Het blijkt dat ondanks dat

van het fibronectine-eiwit. Deze eerste hit wordt gevolgd door een tweede hit met een

OPCs op basis van expressie een relatief homogene populatie vormen

, er wel

signaalstof die de Toll-like receptor 3 (TLR3) activeert. Hierdoor wordt de affiniteit

degelijk uiterlijke en functionele verschillen bestaan tussen grijze en witte stof

van integrine, de receptor voor fibronectine, vermindert wat resulteert in het loslaten

OPCs

. Tijdens gentranscriptie worden genen in het DNA afgelezen

van fibronectine-fibrillen van het celoppervlak, gevolgd door fibronectine klontering

en wordt er zogenaamd mRNA gemaakt, wat vervolgens weer wordt vertaald in

(Fig. 2.4). Hoewel de omvang van klontering geïnduceerd door de TLR3-signaalstof

eiwit. Een hogere genexpressie betekent dat er meer mRNA transcripten zijn

gelijk is voor grijze en witte stof astrocyten, vormen witte stof astrocyten een hogere

gevormd. In een experimenteel model verandert de genexpressie in OPCs tijdens

absolute hoeveelheid aan fibronectine-klonten. Het verschil in de samenstelling

demyelinisatie, waardoor er andere, ongelijksoortige groepen OPCs ontstaan . Bij

van fibronectine na activering van de astrocyten met ontstekingsstimulerende

mensen met MS blijven OPCs op transcriptieniveau echter relatief onveranderd

12,13

.

signalen is ook aanwezig in astrocyten afkomstig uit het hersenweefsel van overleden

Volwassen oligodendrocyten vormen op basis van genexpressie wel een heterogene

mensen met MS in vergelijking met astrocyten, afkomstig uit hersenweefsel van

groep van cellen

. Mensen met MS missen bepaalde populaties volwassen

overleden mensen zonder MS. Dit betekent dat onderzoek naar middelen welke de

oligodendrocyten, terwijl andere oligodendrocyt populaties immuun-gerelateerde

samenstelling van fibronectine mRNA en TLR3 signalering kunnen beïnvloeden, en/

eiwitten tot expressie brengen . Astrocyten uit de grijze en witte stof verschillen van

of middelen die fibrilformatie en dus klontering voorkomen, potentiële doelwitten

elkaar op basis van uiterlijke kenmerken, functie en genexpressie. Toch zijn astrocyten

zijn om remyelinisatie bij mensen met MS te bevorderen.

12,13,42

60,84,85,116–122,125–127

86

12,13,41,42

41
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voor een verlaagde affiniteit van de integrine-receptor voor fibronectine, waardoor het fibronectinemolecuul wordt losgelaten van het celoppervlak en fibronectine klontert. (5) Grijze stof astrocyten
scheiden meer cholesterol, een van de belangrijkste bouwstenen van de myeline, uit dan witte stof
astrocyten, wat de uitrijping van OPCs bevordert. (6) De uitscheiding van cholesterol wordt geremd
door ontstekingsstimulerende signalen via een mechanisme waarbij de cholesterol-transporter ABCA1
betrokken is. (7) Tegen onze verwachting in zorgde een specifieke remming van de aanmaak van
cholesterol in witte stof astrocyten voor een verhoging van myelinevorming in kweek. Door de remming
van de aanmaak van cholesterol wordt er waarschijnlijk minder van het ontstekingsstimulerende
signaal IL1β uitgescheiden door de witte stof astrocyten en vindt er een verhoogde productie plaats
van Srebf1c mRNA, een essentiële transcriptiefactor voor de aanmaak van onverzadigde vetzuren,
eveneens belangrijke bouwblokken van de vetten in myeline. (8) De behandeling van astrocyten
met een TLR4 signaalstof zorgt ervoor dat astrocyten oplosbare factoren uitscheiden, welke de
vorming van myelinemembranen door ontwikkelende OPCs remt. (9) Grijze stof OPCs blijken minder
volwassen dan witte stof OPCs en vermenigvuldigen zich meer in reactie op mitogenen. Aan de
andere kant ontwikkelen witte stof OPCs zich sneller, maar zijn ze ook gevoeliger voor de negatieve
effecten van ontstekingsstimulerende signaal IFNγ. (10) Omschrijving van gebruikte elementen en
symbolen. Een groene kleur geeft aan wat een netto positief effect heeft op OPC-ontwikkeling en/
of myelinemembraanvorming. Een rode kleur geeft aan wat een netto negatief effect heeft op OPContwikkeling en/of myelinemembraamvorming.

Een van de belangrijkste en ook essentiële onderdelen van het myelinemembraan
is cholesterol47. Tijdens de vroege ontwikkeling - en waarschijnlijk ook tijdens
remyelinisatie48,372,480- wordt cholesterol onder andere aangeleverd door astrocyten
aan oligodendrocyten en opgenomen in het myelinemembraan48. In hoofdstuk 3
hebben we onderzocht of het verschil in de efficiëntie van het remyelinisatie proces
tussen grijze en witte stof laesies te maken zou kunnen hebben met een verschil in
cholesterol afgifte door grijze en witte stof astrocyten. Het blijkt dat in celkweken
van grijze en witte stof astrocyten, de cellen hun verschil in uiterlijke kenmerken
behouden (Fig. 2.1). Daarnaast laten we zien dat grijze stof astrocyten meer cholesterol
Figuur 2. Grafische weergave van de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift. (1) Grijze stof
astrocyten hebben een protoplasmatisch uiterlijk en brengen meer genen van ontstekingsremmende
A2-astrocyten tot expressie. Daartegenover hebben witte stof astrocyten een meer vezelachtig uiterlijk,
zijn ze meer reactief en brengen meer genen van ontstekingsstimulerende A1-astrocyten tot expressie.
(2) Jonge grijze stof astrocyten ondersteunen de ontwikkeling van grijze en witte stof oligodendrocytvoorlopercellen (OPCs). Daarentegen ondersteunen jonge witte stof astrocyten enkel de ontwikkeling
van OPCs uit de grijze, maar niet uit de witte stof. Volwassen witte stof astrocyten daarentegen
remmen zelfs de vorming van myelineschedes door witte stof OPCs. (3) Ontstekingsstimulerende
signalen verhogen de verhouding van de hoeveelheid van het EIIIA-domein ten opzichte van de
hoeveelheid van het EIIIB-domein in het fibronectine mRNA, wat uiteindelijk het fibronectine-eiwit
meer gevoelig maakt voor klontering. (4) Witte stof astrocyten vormen meer fibronectine-klonten dan
grijze stof astrocyten. Fibronectine-klontering wordt geïnduceerd door TLR3-signaalstoffen, wat zorgt
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uitscheiden (Fig. 2.5) en de vorming van myeline in celkweken meer ondersteunen
dan witte stof astrocyten (Fig. 2.2). Maar in tegenstelling tot onze verwachtingen
blijkt dat de specifieke remming van de aanmaak van cholesterol in witte stof
astrocyten de vorming van myeline juist bevordert (Fig. 2.7). Dit is vermoedelijk een
gevolg van het feit dat door de remming van de aanmaak van cholesterol er minder
van het ontstekingsstimulerende signaal IL1β wordt uitgescheiden door de witte
stof astrocyten, waarschijnlijk doordat er meer non-sterol isoprenoïden worden
aangemaakt. Daarnaast was er ook een verhoogde productie van Srebf1c mRNA,
een essentiële transcriptiefactor voor de aanmaak van niet-verzadigde vetzuren. De
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vorming en uitscheiding van IL1β en de mRNA-productie van Srebf1c zijn allebei

een ongelijk effect had op de manier waarop grijze en witte stof astrocyten het gedrag

een alternatieve uitkomst in de productieroute van cholesterol. De verminderde

van OPCs moduleren. Deze verschillen in heterogeniteit en modeleerbaarheid

uitscheiding van IL1β en een verhoogde productie van Srebf1c mRNA maskeerden

van grijze en witte stof astrocyten kunnen daardoor bijdragen aan een efficiënter

dus waarschijnlijk het effect van een verminderde cholesterol uitscheiding door witte

remyelinisatie proces in aangetaste gebieden in de grijze dan in de witte stof.

stof astrocyten. Ontstekingsstimulerende signalen, welke ook aanwezig zijn in de
aangetaste gebieden bij MS, zorgden tevens voor een verminderde uitscheiding van
cholesterol door grijze en witte stof astrocyten (Fig. 2.6) via een mechanisme waarbij
de cholesterol transporter ABCA1 betrokken is. Op basis van deze bevindingen
blijkt dat het aansturen van de vorming van niet-sterol isoprenoïden in astrocyten,
zonder de cholesterolsynthese te beïnvloeden, een mogelijk nieuwe strategie is om
remyelinisatie in witte stof MS-laesies te stimuleren.

Naast diversiteit in astrocyten, kan diversiteit in OPCs ook bijdragen aan regionale
verschillen in remyelinisatie. In hoofdstuk 5 werden potentiële verschillen tussen
grijze en witte stof OPCs onderzocht. Onze bevindingen laten zien dat gekweekte
grijze en witte stof OPCs hun eigen specifieke eigenschappen hebben. Dit werd onder
andere zichtbaar in een verschil in uiterlijke kenmerken, mate van uitrijping en in de
reactie op ontstekingsstimulerende signalen. Grijze stof OPCs waren uiterlijk gezien
minder complex en vermeerderen zich meer in reactie op mitogene stoffen dan witte

In hoofdstuk 2 en 3 werden gekweekte jonge astrocyten bestudeerd waarbij

stof OPCs. Aan de andere kant waren witte stof OPCs uiterlijk meer volwassen en

gevonden werd dat grijze en witte stof astrocyten functioneel van elkaar verschillen

op basis van genexpressie rijpen ze sneller uit dan grijze stof OPCs (Fig. 2.9). Witte

en myelinevorming anders beïnvloeden: Grijze stof astrocyten bleken de vorming

stof OPCs bleken meer gevoelig voor het ontstekingsstimulerende signaal IFNγ met

van myeline beter te ondersteunen dan witte stof astrocyten. In hoofdstuk 4

betrekking tot hun vermogen om zich te vermeerderen en te ontwikkelen tot myeline

is de diversiteit van volwassen grijze en witte stof astrocyten bestudeerd. We

vormende oligodendrocyten dan grijze stof OPCs, een effect wat versterkt werd door

laten zien dat gekweekte volwassen grijze en witte stof astrocyten verschillende

de ontstekingsstimulerende signaal TNFα. In reactie op demyelinisatie keren OPCs

populaties van cellen zijn op basis van gentranscriptie, hoe ze myelinevorming in

zich terug naar een minder uitgerijpte staat86. Doordat grijze stof OPCs van nature

celkweken moduleren, en hoe ze reageren op een signaalstof die TLR3 activeert. Zo

al minder uitgerijpt zijn dan witte stof OPCs kan het zijn dat grijze stof OPCs beter

bleek dat witte stof astrocyten meer geactiveerd zijn en meer genen bezitten die

in staat zijn om zenuwcellen opnieuw van myeline te voorzien, doordat ze beter

karakteristiek zijn voor A1-astrocyten dan grijze stof astrocyten, die meer genen

reageren op signalen gerelateerd aan het vermenigvuldigen van de cellen en juist

bevatten die overeenkomen met A2-astrocyten. Verder hebben volwassen witte stof

minder op remmende ontstekingsstimulerende signalen. De meer uitgerijpte status

astrocyten meer gentranscripten voor eiwitten welke relevant zijn voor de vorming

van witte stof OPCs kan juist weer een voordeel zijn tijdens de vroege ontwikkeling

en modulatie van het ECM. Daartegenover hebben volwassen grijze stof astrocyten

van myeline.

een hogere transcriptie van genen welke coderen voor enzymen die betrokken zijn
bij de biosynthese van sterolen, waaronder cholesterol. Daarnaast kwam naar voren
dat ook volwassen witte stof astrocyten de vorming van myeline in kweek minder
ondersteunen dan volwassen grijze stof astrocyten. Volwassen witte stof astrocyten
scheidden oplosbare factoren uit welke de vorming van myeline membranen
verminderen. Daarnaast zet een laag van ECM-eiwitten, uitgescheiden door grijze stof
astrocyten, OPCs aan om zich te vermeerderen. De vorming van myelinemembranen
werd geremd door oplosbare factoren van beide typen astrocyten in reactie op een
signaalstof die TLR4 activeert (Fig. 2.8), terwijl een signaalstof voor TLR3 activering
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Samengevat wijzen de studies in dit proefschrift erop dat in reactie op afbraak van
myeline astrocyten en OPCs in de grijze stof wellicht samen een omgeving vormen
welke beter geschikt is voor het herstel van myeline dan astrocyten en OPCs in de witte
stof. Belangrijk is dat vele celkweekstudies gebruikmaken van grijze stof cellen uit de
cortex, terwijl experimentele modellen voor de- en remyelinisatie vaak de focus leggen
op witte stof gebieden zoals het corpus callosum. Het niet overwegen van verschillen
tussen macroglia in de witte versus de grijze stof kan leiden tot het verkrijgen van
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verschillende resultaten in een kweekschaal in vergelijking tot resultaten behaald
met een experimenteel (dier)model. Het onderzoek naar het falen van remyelinisatie
bij MS zou er zeer bij gebaat zijn regionale verschillen tussen (cellen uit de) grijze en
witte stof in acht te nemen. Dit besef zal bijdragen aan een verbeterd inzicht in het
ziekteverloop van MS. Het biedt uitdagende mogelijkheden tot de ontwikkeling van
specifieker en daardoor efficiëntie verhogende medicatie in de behandeling van MS,
gericht op het bevorderen van herstel van myeline in aangetaste gebieden.
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