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Nederlandse Samenvatting 
 
Multiple sclerose 

Multiple sclerose (MS) is een chronische ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel 

dat gekenmerkt wordt door beschadigingen van het myeline, de isolatielaag om de 

zenuwen. Hierdoor wordt de prikkelgeleiding door de zenuwen verminderd en ontstaan 

er verlammings- en uitvalsverschijnselen. De ziekte treft vooral jong volwassenen en 

komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. MS kan opgedeeld worden in 

vier subtypen: relapsing-remitting MS (RRMS) dat wordt gekenmerkt door aanvallen die 

kunnen variëren van een paar dagen tot weken, gevolgd door een periode van 

gedeeltelijk of volledig herstel van de symptomen. Secundair-progressieve MS (SPMS) 

wordt gekenmerkt door initiële aanvallen, gevolgd door langzame achteruitgang van de 

hersenfunctie. Primair progressieve MS (PPMS) wordt gekenmerkt door het ontbreken 

van aanvallen, maar wel met verhoogde achteruitgang vanaf het begin van de ziekte. 

Tenslotte, primaire relapsing MS (PRMS) wordt gekenmerkt door een continue 

achteruitgang van de hersenfunctie vanaf het begin van de ziekte, maar in later stadia 

lijdt de patiënt aan aanvallen, waardoor deze laatste twee vormen van MS niet te 

onderscheiden zijn van elkaar in de vroege stadia van de ziekte. MS komt vaker voor in 

gebieden rond het noordelijk halfrond en minder vaak voor rond de evenaar, wat 

aangeeft dat de omgeving een invloedrijke rol heeft. De exacte oorzaak van de ziekte is 

onbekend. Studies die zijn uitgevoerd met hersenweefsel van MS patienten tonen de 

aanwezigheid van cellen van het immuunsysteem in de hersenen aan. Er wordt 

aangenomen dat deze immuuncellen de myelineschede, wat leidt tot het onstaan van 

onstekingshaarden, oftewel MS laesies, en uiteindelijk tot cel- en weefselschade. Deze 

auto-immuunreactie tegen myeline verklaart de neurologische symptomen geassocieerd 

met de ziekte. De symptomen van MS zijn; visuele stoornissen, spierzwakte, problemen 

met coördinatie en evenwicht, gevoelloosheid of tintelingen, geheugenproblemen, of 

veranderingen in de darmen en blaasfunctie. Andere symptomen zijn onder meer 

cognitieve veranderingen, vermoeidheid en stemmingswisselingen. 

 

Bloed-hersenbarrière functie in gezondheid en ziekte 

De studie van de hersenvasculatuur is ontstaan in de 19e eeuw met de studies van de 

Duitse wetenschapper Paul Ehrlich. Hij merkte op dat na injectie van kleurstoffen in het 

lichaam van dieren, alle organen van het lichaam werden gekleurd, behalve de hersenen. 

Echter, Edwin Goldmann, één van Ehrlichs studenten, ontdekte dat wanneer hij de 
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kleurstof direct injecteerde in de hersenen, alleen de hersenen bevlekt werden, maar de 

overige organen van het dier niet. Goldmann illustreerde hiermee de scheiding tussen de 

hersenen en de rest van het lichaam. Deze scheiding is mogelijk dankzij de aanwezigheid 

van specifieke bloedvaten in de hersenen. Deze bloedvaten van de hersenen, handhaven 

een barrière tussen de hersenen en het immuunsysteem. Daarom zijn ze bekend als de 

bloed-hersenbarrière, die functioneert als een poortwachter van de hersenen. De bloed-

hersenbarrière bestaat uit gespecialiseerde cellen die met elkaar communiceren via 

specifieke eiwitten. Deze nauwe interactie tussen cellen zorgt voor een barrière, en 

voorkomt de toegang van moleculen en immuuncellen uit het bloed naar de hersenen. 

Hiermee garandeert de bloed-hersenbarrière optimale neuronale- en hersenfunctie. Bij 

MS leiden ontstekingsprocessen tot een verandering in barrièrefunctie van de bloed-

hersenbarrière, wat leidt tot inflitratie van immuuncellen en het onstaan van laesies bij 

MS-patiënten. Het doel van dit proefschrift was dan ook om te begrijpen hoe ontsteking 

de functie van de bloed-hersenbarrière verandert en hoe dit de toegang van 

immuuncellen uit het bloed naar de hersenen beïnvloedt. 

De functie van bloedvaten wordt bepaald door specifieke mechanismen die plaatsvinden 

tijdens de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Eén van deze mechanismen is de 

Notch-signaleringsroute. Deze signaleringsroute treedt op tussen naburige cellen en 

begint wanneer Notch-receptoren contact maken met Notch-liganden. Dit mechanisme 

is aangetoond essentieel te zijn voor een goede ontwikkeling van de bloedvaten. Echter, 

de rol van Notch-signalering in de bloed-hersenbarrièrefunctie in gezondheid en ziekte, 

is nog niet onderzocht. In hoofdstuk 2 tonen we aan dat Notch-signalering wordt 

beïnvloed door ontsteking van de bloed-hersenbarrière. Dit verschijnsel heeft een 

negatief effect op de barrièrefunctie van de bloedvaten van de hersenen. Deze studie 

benadrukt het belang om te begrijpen hoe de bloed-hersenbarrière functie wordt 

geregeld in gezondheid en ziekte. 

 

Infiltratie van immuuncellen in de hersenen 

In gezonde toestand, vormen de bloedvaten in de hersenen een barrière waardoor 

immuuncellen niet kunnen binnendringen. Tijdens ziekten zoals multiple sclerose, 

hebben cellen van het immuunsysteem toegang tot de hersenen, omdat de bloed-

hersenbarrière niet goed functioneert. De dysfunctie van de hersenbloedvaten in MS is 

grotendeels te wijten aan ontsteking van de hersenen. Deze ontsteking wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de immuuncellen die de hersenen zijn binnengedrongen, 

wat leidt tot weefselbeschadiging. 8 
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Voor een succesvolle toegang tot de hersenen, maken de cellen van het immuunsysteem 

contact met de bloed-hersenbarrière via specifieke eiwitten die aanwezig zijn aan het 

oppervlak van de bloedvaten. Deze eiwitten vormen het eerste aanspreekpunt voor de 

immuuncellen, waaraan ze zich hechten, alvorens ze door de hersenbloedvaten 

migreren, waarna ze hun weg vervolgen naar de hersenen. Begrijpen hoe dit belangrijke 

proces gebeurt in MS, is uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe 

therapieën die het binnendringen van immuuncellen in de hersenen van MS patiënten 

kunnen verminderen. 

We tonen in hoofdstuk 3 dat Notch-liganden een rol spelen tijdens het binnendringen 

van immuuncellen in de hersenen. In gezonde omstandigheden, brengt de bloed-

hersenbarrière een lage hoeveelheid van deze liganden tot expressie aan het oppervlak. 

Echter, in ontstekingen, zoals in MS, worden deze oppervlakte-eiwitten verhoogd tot 

expressie gebracht in de hersenbloedvaten, wat bijdraagt aan het binnendringen van 

immuuncellen in de hersenen. 

In MS is het niet bekend waarom immuuncellen de hersenen binnendringen. Sommige 

onderzoekers zijn van mening dat in MS, alleen de immuuncellen die herseneiwitten 

herkennen, zoals myeline, de hersenen binnen kunnen komen. Maar wat de invoer van 

deze specifieke immuuncellen naar de ontstoken gebieden van de hersenen regelt, is nog 

onduidelijk. Daarom wilden we onderzoeken of de bloed-hersenbarrière deze specifieke 

eiwitten kunnen presenteren aan de cellen van het immuunsysteem. In hoofdstuk 4 laten 

we zien dat de bloedvaten van de hersenen, hersenspecifieke eiwitten kunnen 

presenteren aan immuuncellen. Wanneer immuuncellen deze eiwitten herkennen, 

komen ze gemakkelijker in de hersenen, dan wanneer ze deze hersen-eiwitten niet 

herkennen. Deze studie benadrukt de belangrijke immuunregulerende functie van de 

hersenenbloedvaten bij het ontstaan van de ziekte. 

Bij MS zijn niet alleen eiwitten betrokken bij de progressie van de ziekte, maar ook 

lipiden. Het is aangetoond dat in MS, de verhouding van lipiden ook ontregeld is, als 

gevolg van de ontsteking in de hersenen. In hoofdstuk 5 laten we zien dat sommige 

lipiden een belangrijke rol spelen in de poortwachterfunctie van de bloed-

hersenbarrière. We tonen aan dat sommige enzymen die lipiden in de bloedvaten 

creëren, in grote hoeveelheden worden geproduceerd door ontstoken bloedvaten. Als 

gevolg, kunnen de cellen van het immuunsysteem gemakkelijker de hersenen 

binnenkomen, doordat de barrièrefunctie van de bloedvaten verloren is gegaan. 

Interessant is, dat zelfs in ontstoken toestand de bloed-hersenbarrière deze enzymen 

kan produceren. In hoofdstuk 6 onderzochten we de mogelijke toepassing van deze 

enzymen als biomarker voor MS. Onze bevindingen suggereren dat de gehaltes van deze 
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enzymen verhoogd zijn in het serum van MS-patiënten met bloedhersenbarrière 

dysfunctie, en verminderd zijn bij patiënten die geneesmiddelen namen voor de 

behandeling van MS. De ontwikkeling van betere biomerkers in MS is essentieel voor 

betere diagnose, prognose en behandeling. Aangezien symptomen en ziekteprogressie 

kunnen verschillen tussen MS patiënten, is biomarker-ontdekking in MS nog altijd een 

grote uitdaging. 

 

Toekomstperspectieven en conclusie 

In dit proefschrift leveren we nieuw bewijs voor hoe ontsteking de functie van de bloed-

hersenbarrière kan veranderen, en over de gevolgen daarvan voor het binnendringen 

van immuuncellen in de hersenen bij MS. Daarnaast demonstreren onze resultaten dat 

het begrip van de barrièrefunctie van de hersenvaten nog in ontwikkeling is. We tonen 

aan dat verschillende eiwitten en mechanismen belangrijk zijn en eventueel met elkaar 

zijn verbonden bij de regulatie van infiltratie van immuuncellen via de 

hersenbloedvaten. Dit kan nieuw licht werpen op het ontstaan en behandelen van MS. 

Hoewel de huidige therapieën in MS zich voornamelijk richten op het verminderen van 

het binnendringen van immuuncellen in de hersenen, hebben patiënten vaak last van 

bijwerkingen die geassocieerd zijn met verminderde functie van het immuunsysteem. 

Daarom kan een beter begrip van de complexe mechanismen die betrokken zijn bij de 

infiltratie van immuuncellen in de hersenen in MS, leiden tot de ontdekking en 

ontwikkeling van betere therapieën om barrière dysfunctie en infiltratie van 

immuuncellen in de hersenen te verminderen. 
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