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Chapter 7

Overzicht

Het brein is een complex orgaan en is grotendeels opgebouwd uit zenuw- en 
gliacellen. Alhoewel gliacellen in eerste instantie werden beschouwd als lijm 
die zenuwcellen bijeenhoudt, is nu bekend dat deze cellen op diverse manieren 
ondersteuning bieden aan het netwerk van zenuwcellen. Gliacellen kunnen 
worden opgedeeld in drie celtypen: astrocyten, oligodendroglia en microglia. 
In dit proefschrift zijn diverse aspecten van microglia, de immuun cellen in het 
brein onderzocht. Microglia cellen zijn te herkennen aan hun kleine cellichaam 
met daaraan verschillende, beweeglijke aftakkingen, die de omliggende 
omgeving afspeuren om mogelijke veranderingen in de omgeving op te sporen. 
Wanneer er beschadigingen in het weefsel of ziekteverwekkers als bacteriën of 
virussen worden waargenomen, veranderen microglia: ze trekken hun uitlopers 
in en worden ronder van vorm. Dit gaat gepaard met een verandering van hun 
cellulaire functies. Microglia raken geactiveerd, een staat die wordt gekenmerkt 
door het uitvoeren immunologische functies om de verstoring in het weefsel te 
verhelpen. Een aantal van deze functies zijn het opnemen van beschadigde cellen 
of indringers als bacteriën door fagocytose, het presenteren van antigenen om 
andere cellen van het immuunsysteem in te schakelen en door het uitscheiden 
van anti- en pro- inflammatoire cytokines, deze signalering moleculen worden 
gebruikt om een verdere immunologische reactie te promoten. 

Onze genetische informatie, oftewel DNA, is opgeslagen in de kern van onze 
cellen. Hoewel het DNA in alle cellen binnen een organisme vrijwel gelijk is, 
heeft	elke	cel	zijn	eigen	specifieke	eigenschappen.	De	functies	van	een	cel	en	
de reactie op zijn omgeving worden bepaald door het epigenoom. Dit systeem 
is in staat om door middel van kleine chemische aanpassingen in het DNA, of 
door binding van eiwitten aan het DNA, eigenschappen van een cel vast te leggen 
zonder de DNA-sequentie te veranderen. Deze aanpassingen/eiwit bindingen 
bepalen	 de	 toegankelijkheid	 voor	 specifieke	 DNA-regio’s,	 waardoor	 enzymen	
kunnen binden om transcriptie te initiëren. Hierbij word het toegankelijke DNA 
een-op-een vertaalt naar een instabiel pre-mRNA-molecuul. Door het verwijderen 
van niet-coderende DNA-regio’s en het toevoegen van een beschermende laag 
aan beide uiteinden van het genetisch materiaal (een 5’ cap en een 3’ poly(A) 
staart) wordt er een stabiel mRNA molecuul gecreëerd die gebruikt kan worden 
voor met maken van het eiwit in het cytoplasma. De collectie van afgeschreven 
celtype-specifieke	 mRNA	 moleculen	 wordt	 het	 transcriptoom	 genoemd.	 Het	
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transcriptoom is een cellulaire moment opname die gebruikt kan worden om 
te mate van genexpressie te beschrijven. Daarnaast kunnen transcriptoom 
profielen	 met	 elkaar	 worden	 vergeleken	 om	 genexpressie	 veranderingen	 te	
identificeren.	Onderzoek	 van	microglia	 transcriptoom	profielen	 onder	 gezonde	
en pathologische omstandigheden geeft inzicht in cellulaire condities als 
ontwikkeling, homeostase, stress en ziekte in het centrale zenuwstelsel. Hoewel 
er al intensief onderzoek is gedaan in microglia van muizen en mensen zijn 
er subtiele veranderingen tussen studies te vinden. De oorzaak hiervoor zijn 
de verschillen in kwaliteit van de hersenweefsels, laboratorium procedures en 
computationele methoden en/of analyses. Door een betere afstemming tussen 
onderzoeksgroepen te maken, is het mogelijk om een betere vertaling te maken 
naar het microglia transcriptoom in mensen. Verder is het van belang om binnen 
het onderzoek (meta)data zo compleet mogelijk te annoteren en openbaar te 
maken. 

In hoofdstuk 1 is een introductie gegeven over de achtergrond van microglia, 
ontwikkeling van microglia, cellulaire functies en belangrijke bevindingen die zijn 
gedaan in zowel muis als mens microglia. Ook is er aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	datawetenschap	en	artificiële	intelligentie.

Hoofdstuk 2 bespreekt het microglia transcriptoom verder, waarbij genexpressie 
veranderingen in verschillende sekse, veroudering en neurodegeneratieve ziektes 
in meer detail worden bekeken. Uiteindelijk wordt het microglia transcriptoom 
beschreven	als	een	‘caleidoscoop’,	waarbij	de	positiebepaling	van	een	afbeelding	
vergeleken kan worden met de veranderingen uit de omgeving.

In hoofdstuk 3 is gekeken naar de veranderingen in het microglia transcriptoom 
die zichtbaar zijn, enige uren na overlijden (post mortem). Het gebrek aan 
zuurstof in het post mortem brein beïnvloedt het cel metabolisme, waaronder dat 
van microglia. Om het effect hiervan te bepalen, is het microglia transcriptoom 
op verschillende tijdspunten na overlijden onderzocht. Het aantal microglia dat 
geïsoleerd kan worden uit het brein van een muis neemt af wanneer de tijd tussen 
overlijden en microglia isolatie toeneemt. Analyse van de transcriptoom data 
laat	zien	dat	er	een	subtiele	verandering	in	het	genexpressie	profiel	van	de	muis	
te vinden is. Waarbij menselijke homologen een gelijkwaardig effect bleken te 
hebben. Uit onze gegevens blijkt dat het effect van post mortem condities op het 
microglia transcriptoom vrij beperkt is. Verder onderzoek is nodig om te bepalen 
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in welke mate deze genexpressie de functionaliteit van microglia transcriptoom 
beïnvloedt. 

In hoofdstuk 4	 wordt	 een	 transcriptie	 profiel	 beschreven	 van	microglia	 uit	 de	
makaak,	een	niet-menselijke	primaat.	Vergelijking	van	dit	profiel	met	dat	van	de	
zebravis, muis en mens laat duidelijke verschillen zien tussen deze organismen. 
Verder werd door de overlap van alle organismen een evolutionair geconserveerd 
genexpressie	 profiel	 bepaald.	 Dit	 profiel	 is	 vergeleken	met	 een	 recente	 studie	
van microglia in een groot aantal diersoorten uit het dierenrijk (Geirsdottir et al., 
2019). Hieruit bleek dat de genen uit onze studie eveneens voorkomen in het 
geconserveerde	genexpressie	profiel	van	Geirsdottir	et	al.,	2019.	Daarnaast	is	er	
grotere overeenkomst tussen het transcriptoom van microglia van de makaak en 
de mens dan tussen het transcriptoom van de muis en mens. Deze observatie is 
logisch, aangezien de mens evolutionair gezien meer verwant is aan de makaak 
dan aan de muis. De overlap tussen de makaak en de mens bevat onder andere 
genen	die	geïdentificeerd	waren	als	 ‘mens	uniek’	binnen	het	humane	microglia	
profiel.	

In hoofdstuk 5 staat een omschrijving van de opzet en toepassing van een open 
access glia transcriptoom database: BRAin INteractive Sequencing Analysis 
Tool (BRAIN-SAT). Deze database is geïnspireerd op de sterke toename van 
de hoeveelheid en aantallen gepubliceerde transcriptoom data in het glia 
onderzoeksveld en is een vervolg op de glia open access database: GOAD 
(Holtman, et al., 2015). BRAIN-SAT is een webapplicatie die het mogelijk maakt 
om verder onderzoek te doen met gepubliceerde data door het aanbieden 
gestructureerde data en effectieve data-analyse tools. De gemiddelde 
genexpressie van glia cellen kan worden bekeken met de zoekmodule, hierbij 
worden beschikbare data sets gecombineerd om de genexpressie waardes van 
verschillende glia transcriptoom data sets te vergelijken. Een nieuw aspect van 
BRAIN-SAT is de visualisatie van de genexpressie op single-celniveau met behulp 
van de van de bijbehorende analyse module. Deze module creëert een visualisatie 
die in staat is om verschillende condities binnen de (meta)data te onderscheiden. 
De zoekfunctie van de module creëert boxplots en cirkeldiagrammen die gebruikt 
kunnen worden om de genexpressie van verschillende condities of celtypes weer 
te geven. Op dit moment is BRAIN-SAT een van de eerste webapplicaties die 
het mogelijk maakt om een interactieve analyse uit te voeren op gepubliceerde 
transcriptoom data binnen het glia onderzoekveld. Daarnaast is deze applicatie 
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in de toekomst makkelijker uit te breiden met nieuwe analysemethodes, zoals de 
single-cel module, door de onderliggende databank structuur die geboden wordt 
door MOLGENIS.

Ten slotte is in hoofdstuk 6, een samenvatting gegeven waarbij de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift worden bediscussieerd. Daarnaast worden 
toekomstige aspecten in transcriptoom onderzoek en hergebruik van data 
besproken. Dit proefschrift laat zien dat het microglia transcriptoom erg gevoelig 
is voor externe factoren. Deze invloeden kunnen leiden tot een subtiele verandering 
van het microglia transcriptoom. Verder onderzoek zou duidelijk moet maken in 
welke mate deze subtiele effecten invloed hebben op een moment opname van 
het transcriptoom. Door het annoteren van mogelijke externe invloeden en het 
integreren van meer data, is het mogelijk om met behulp van meta-analyse te 
komen tot een nauwkeurige beschrijving van microglia functies. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een goede beschrijving van cellulaire reacties van microglia onder 
gezonde en pathologische omstandigheden. 

Voor	efficiënte	data	uitwisseling	en	hergebruik	is	het	belangrijk	dat	onderzoekers	
samenwerken onder toegankelijke en gestandaardiseerde omstandigheden. 
Hierbij is de data vindbaar, bereikbaar, herbruikbaar en kan het werken met andere 
procedures of data zonder beperkingen. Dit is een cruciaal concept zeker omdat 
er momenteel snelle vorderingen in techniek worden gemaakt. Om dit concept te 
bevorderen is het noodzakelijk om (meta)data en codes toegankelijk te maken 
om zo het biomedische onderzoek te stimuleren. 
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