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Het centraal zenuwstelsel (CZS) bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. In deze structuren

onderscheidt men de grijze en witte stof. De grijze stof bevat voornamelijk zenuwcellen of

neuronen. Zenuwcellen zijn verantwoordelijk voor de signaaloverdracht van en naar de

hersenen. De witte stof bevat gliacellen en zenuwbanen die omgeven zijn door myeline.

Gliacellen spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van zenuwcellen en kunnen

onderverdeeld worden in astrocyten, oligodendrocyten, microglia en ependymcellen.

Astrocyten spelen een rol in de homeostase en in de uitwisseling van substanties tussen

bloedbaan en neuronen, hebben een nutritionele en trofische werking op neuronen, en

reguleren de werking van sommige neurotransmitters. Oligodendrocyten vormen de

myelineschede rond de zenuwuitlopers (axonen). Myeline speelt een belangrijke rol in de

signaalgeleiding van zenuwcellen in het CZS. Microglia zijn de immuuncellen van het CZS

die een belangrijke rol spelen in het afweermechanisme.

Zenuwcellen hebben groeifactoren nodig om te overleven, om hun specifieke signaalfuncties

te vervullen, om zich te beschermen tegen geprogrammeerde celdood (apoptose) en toxische

invloeden van buitenaf. Een grote groep groeifactoren zijn momenteel gekend die deze

eigenschappen hebben. Tot deze groep behoren de “Insulin-like growth factors (IGFs)”. Zij

zijn een onderdeel van een complex systeem, namelijk het IGF-systeem. Dit systeem bestaat

uit twee verschillende groeifactoren: IGF-I en IGF-II, twee typen receptoren en zes IGF-

bindingsproteïnen (IGFBPs). De effecten die IGFs veroorzaken worden gemedieerd via IGF-

receptoren op de celmembraan en gemoduleerd via membraangebonden of vrije IGFBPs.

Bindingsproteïnen kunnen de groeifactor effecten verminderen en zelfs remmen (inhiberen)

of versterken (stimuleren).

Er is gesuggereerd om groeifactoren te gebruiken voor de behandeling van CZS

aandoeningen, omwille van hun trofische eigenschappen. Twee aandoeningen van het CZS

waar ze mogelijk een rol kunnen spelen zijn multiple sclerose (MS) en amyotrofische lateraal

sclerose (ALS). MS is een chronische “autoimmuun” aandoening van het CZS, waarbij

oligodendrocyten afsterven en de myelineschede rond zenuwbanen wordt vernietigd. Dit

proces vindt plaats in verschillende (multiple) gebieden van het CZS. De openingen die

ontstaan omdat oligodendrocyten en myeline verdwijnen (demyelinisatie) worden opgevuld

door reactieve astrocyten (astrogliose) en er ontstaat littekenweefsel (sclerotische plaque).

Demyelinisatie leidt tot stoornissen in de signaalgeleiding van en naar de hersenen.

Neurologische kenmerken van patiënten die aan MS lijden kunnen zijn: tijdelijke blindheid,

verlammingsverschijnselen, stuurloosheid, dubbelzien en gevoelsstoornissen.
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Een andere aandoening van het CZS waarbij specifieke zenuwcellen afsterven is ALS. Bij

deze aandoening sterven motoneuronen af die zich bevinden in de motorische cortex van de

hersenen en in de voorhoornen van het ruggenmerg. Motoneuronen zijn belangrijk voor de

aansturing van spierbewegingen. Neurologische kenmerken van patiënten met ALS zijn onder

andere multifocale atrofie en verzwakking van de spieren.

In beide aandoeningen is de precieze oorzaak onbekend. Eén hypothese is dat in MS en ALS

een tekort aan groeifactoren een rol kunnen spelen in de pathogenese. Verschillende typen

dierexperimenten hebben aangetoond dat IGF-I de differentiatie (transformatie van een

voorlopercel tot een volwassen cel) en de synthese (aanmaak) van myeline stimuleert in

oligodendrocyten, en oligodendrocyten en motoneuronen beschermt tegen apoptose.

Vooraleer groeifactoren in MS en of ALS kunnen worden gebruikt is er een goede kennis van

het IGF-systeem nodig, dit wil zeggen zijn de specifieke componenten van het IGF-systeem

aanwezig in het normale CZS en zijn er verschillen in neurologische aandoeningen zoals in

MS en ALS.

In hoofdstuk 2 is er onderzocht waar IGF-I receptoren zich bevinden in de normale hersenen

van de mens. Door gebruik te maken van autoradiografie, een methode waarbij radioactief

gemerkt IGF-I gebonden wordt aan IGF-I receptoren, kan de regionale verdeling van IGF-I

receptoren worden bestudeerd. Autoradiografische experimenten hebben aangetoond dat IGF-

I receptoren homogeen verdeeld zijn in de grijze en witte stof van normale hersenen. De

specificiteit van de IGF-I binding werd onderzocht door middel van kinetische

bindingsexperimenten. Deze hebben aangetoond dat IGF-I receptoren verzadigbaar en

gelimiteerd zijn en dat de affiniteit van IGF-I tienmaal hoger was dan voor IGF-II, om de

IGF-I receptor te binden. De aanwezigheid van IGF-I receptoren in de hersenen suggereert

een belangrijke rol voor IGF-I in zenuw- en gliacellen. In de grijze stof zijn IGF-I receptoren

mogelijk aanwezig op zenuwcellen en suggereert een mogelijke rol voor IGF-I als

neuromodulator. Proefondervindelijk is aangetoond dat IGF-I de overlevingskans van

zenuwcellen uit het cerebrum, cerebellum, hypothalamus, striatum en pons verhoogt en deze

cellen beschermt tegen toxische invloeden. IGF-I kan ook een belangrijke signaalfunctie

hebben, omdat IGF-I de vrijmaking reguleert van acetylcholine (neurotransmitter) in

zenuwcellen van de hippocampus.

Door gebruik te maken van twee groeifactoranalogen, namelijk DES(1-3)IGF-I en R3IGF-I,

die uitsluitend affiniteit hebben voor IGF-I receptoren hebben we aangetoond dat het
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radioactief gemerkt IGF-I in normaal hersenweefsel daadwerkelijk gebonden is aan IGF-I

receptoren (hoofdstuk 3). Verder hebben wij aangetoond dat IGF-I receptoren aanwezig zijn

in de normale witte stof van MS hersenmateriaal en in MS plaques (hoofdstuk 4). Deze

bindingsexperimenten bevestigen de experimenten in hoofdstuk 2 en bewijzen dat de binding

van IGF-I niet wordt veroorzaakt door de mogelijke aanwezigheid van IGFBPs. De

adenohypofyse vormde een uitzondering. Hier werd de binding van IGF-I niet veroorzaakt

door IGF-I receptoren maar door een tot nu toe onbekend membraan gebonden complex. Wij

hebben aangetoond dat dit complex IGF-I afhankelijk is en dat het bestaat uit IGFBP-3 en uit

een zuur labiel proteïne of “acid-labile-subunit” (ALS-proteïne). In het serum bestaat een

gelijksoortig complex, met dit verschil dat het niet membraan gebonden is zoals in de

adenohypofyse. Het complex in het serum verzorgt het transport van endocriene (in de lever

aangemaakt) groeifactoren naar de verschillende doelgebieden. De aanwezigheid van een

membraan gebonden IGF-I/IGFBP-3/ALS-complex in de adenohypofyse suggereert een

gelijksoortige transportfunctie. Wat de precieze functie is van dit complex wordt op cellulair

niveau onderzocht.

In hoofdstuk 4 hebben wij IGF-I receptorconcentraties gemeten in twee groepen, namelijk in

de witte stof van normale hersenen en in de witte stof van MS hersenmateriaal inclusief MS

plaques. Het bleek dat IGF-I receptoren aanwezig zijn in beide groepen, namelijk in de witte

stof van normale hersenen en in de witte stof van MS hersenen. IGF-I receptorconcentraties

zijn tussen beide groepen niet verschillend. Deze resultaten suggereren dat IGF-I receptoren

aanwezig zijn op gliacellen (oligodendrocyten, astrocyten, micoglia) van normale hersenen en

MS hersenen. De aanwezigheid van IGF-I receptoren op oligodendrocyten suggereert dat

IGF-I kan gebruikt worden om het myelinisatieproces door oligodendrocyten te stimuleren

via deze receptoren. In MS plaques zijn IGF-I receptoren aanwezig op astrocyten en

microglia. In MS plaques zou IGF-I via IGF-I receptoren astrocyten kunnen stimuleren tot

astrogliose (vorming van littekenweefsel), met als resultaat dat voorlopers van

oligodendrocyten niet kunnen migreren naar gebieden waar remyelinisatie nodig is.

Experimenten op cellulair niveau hebben aangetoond dat IGF-I een sterk mitogeen

(celdelend) effect heeft en de groei, proliferatie en maturatie van astrocyten verhoogt.

Het IGF-systeem bevat ook een tweede type receptor, de IGF-II receptor. In hoofdstuk 5

hebben we de regionale distributie en de eigenschappen van IGF-II receptoren onderzocht in

normale hersenen en in MS plaques. De eigenschappen van IGF-II receptoren werden
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onderzocht door middel van kinetische bindingsexperimenten en de regionale distributie door

middel van autoradiografie. Bindingsexperimenten wezen uit dat IGF-II op de IGF-II receptor

bindt met hoge bindingsaffiniteit. De bindingsaffiniteit van IGF-II voor de IGF-II receptor is

tienmaal hoger dan die voor de IGF-I receptor. Autoradiografische experimenten hebben

aangetoond dat IGF-II receptoren homogeen verdeeld zijn in de grijze stof van normale

hersenen. Deze receptoren zijn sterk vertegenwoordigd in de granulaire cellaag van het

cerebellum, dit in tegenstelling tot IGF-I receptoren die zich voornamelijk in de moleculaire

cellaag van het cerebellum bevinden. Deze resultaten suggereren dat de regionale verdeling

van IGF-I en IGF-II receptoren verschillend zijn en dat de effecten van IGF-I en IGF-II

worden veroorzaakt door binding van hun afzonderlijke receptoren. Proefdierexperimenten

hebben aangetoond dat IGF-I en IGF-II afzonderlijke functies hebben. Zo heeft men

aangetoond dat IGF-I via de IGF-I receptor de vrijmaking van acetylcholine vermindert, dit in

tegenstelling tot IGF-II die via de IGF-II receptor de vrijmaking van acetylcholine verhoogt.

Een ander groot verschil tussen de verdeling van IGF-I en IGF-II receptoren is de afwezigheid

van IGF-II receptoren in de witte stof van normale hersenen en in de witte stof van MS. Deze

resultaten suggereren dat IGF-II receptoren niet voorkomen op de celmembraan van

gliacellen. Gezien IGF-I receptoren wel voorkomen in de witte stof van normale hersenen en

MS hersenen kunnen wij concluderen dat in beide processen (astrogliose en myelinisatie),

groeifactoren hun effecten niet veroorzaken via IGF-II receptoren, maar mogelijk wel via

IGF-I receptoren.

Voordat IGF-I kan worden toegediend in MS patiënten moet aangetoond worden of IGF-I het

doel kan bereiken, de IGF-I receptoren op de oligodendrocyten. In een proefdiermodel voor

MS, ratten met experimentele autoimmuun encefalomyelitis (EAE), heeft men de effecten van

IGF-I bestudeerd. Toediening van IGF-I (via het vatenstelsel) vermindert gevoelig de

vorming van letsels als gevolg van demyelinisatie. In hoofdstuk 6 hebben we de verschillende

componenten van het humaan IGF-systeem in de circulatie (serum en ruggenmergvocht)

onderzocht. We hebben aangetoond dat de fysiologische waarden van IGF-I, IGF-II en drie

belangrijke transport bindingsproteïnen, namelijk IGFBP-1, -2 en -3, niet zijn veranderd in

MS patiënten ten opzichte van controle patiënten.

Niet alleen IGF-I receptoren beïnvloeden IGF-I effecten, ook IGFBPs kunnen IGF-I en IGF-II

effecten op een negatieve of op een positieve manier beïnvloeden. In hoofdstukken 7 en 8

hebben we de aanwezigheid van IGF-I receptoren en zes verschillende IGFBPs onderzocht in
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gliacellen door middel van immunohistochemie. In MS hersenmateriaal hebben wij de

aanwezigheid van IGFBPs onderzocht in de witte stof rondom MS-plaques (periplaque witte

stof), omdat deze regio’s nog voldoende oligodendrocyten bevat.

De experimenten in hoofdstuk 7 hebben aangetoond dat de densiteit van IGF-I receptoren en

van twee bindingsproteïnen, namelijk IGFBP-1 en -6, is verhoogd in oligodendrocyten in MS

hersenmateriaal. De verhoogde densiteit van IGF-I receptoren op de celmembraan van

oligodendrocyten kan een gevolg zijn van een upregulatie van IGF-I receptoren bij een tekort

aan lokaal IGF-I. In verschillende dierexperimenten en ook bij groeistoornissen bij mensen is

aangetoond dat de expressie van IGF-I receptoren en de IGF-I receptorconcentraties verhoogd

zijn als gevolg van een lokaal en of circulerend tekort aan IGF-I. Of er daadwerkelijk een

tekort is aan IGF-I in de witte stof van MS hersenen hebben we niet onderzocht. Wel hebben

we gekeken of de verhoogde aanwezigheid van IGFBP-1 en -6 een invloed heeft op IGF-I

gemedieerde effecten. Door gebruik te maken van oligodendrocyten in kweek (in vitro)

hebben we twee belangrijke IGF-I afhankelijke effecten onderzocht, namelijk de overleving

van oligodendrocyten en de myelinesynthese door oligodendrocyten. Deze experimenten

hebben aangetoond dat deze twee bindingsproteïnen IGF-I gemedieerde effecten met 30%

verminderen. Deze resultaten suggereren dat de verhoogde aanwezigheid van IGFBP-1 en -6,

IGF-I gemedieerde effecten negatief beïnvloeden. De verhoogde aanwezigheid van deze twee

bindingsproteïnen zou ook kunnen verklaren waarom toediening van IGF-I aan MS patiënten

geen gunstig klinisch effect heeft. Beide bindingsproteïnen zouden IGF-I met hoge affiniteit

kunnen binden, waardoor de beschikbaarheid van IGF-I voor oligodendrocyten verlaagd.

Astrocyten en microglia spelen een belangrijke rol in de pathogenese van MS. Astrocyten

vormen het littekenweefsel, en beide gliacellen produceren cytokines. Cytokines op hun beurt

breken de myelineschede rondom zenuwbanen af. Activatie van astrocyten en microglia door

IGF-I kan leiden tot een verhoogde myeline afbraak en littekenvorming. In hoofdstuk 8

hebben wij aangetoond dat IGF-I receptoren aanwezig zijn op de celmembraan van astrocyten

en microglia in de witte stof van normale hersenen en in de witte stof van MS hersenen. Deze

resultaten suggereren dat IGF-I receptoren betrokken kunnen zijn bij de mediatie van IGF-I

effecten in astrocyten en microglia en bevestigen de resultaten van hoofdstuk 4.

Immunohistochemische experimenten hebben aangetoond dat alle zes IGFBPs aanwezig zijn

in astrocyten en dat microglia negatief zijn voor deze IGFBPs in de witte stof van normale

hersenen en in de normaal uitziende witte stof van MS hersenen. In de “periplaque” witte stof

hebben wij een verhoogde densiteit gemeten van IGFBP-2 en -4 in reactieve astrocyten, en
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geactiveerde microglia worden positief voor IGFBP-2. De specifieke functies van deze

bindingsproteïnen worden verder onderzocht op cellulair niveau (in vitro).

In hoofdstuk 9 hebben we het IGF-systeem onderzocht in ALS, een aandoening waar

motoneuronen afsterven. Door middel van immunohistochemische experimenten en

electroforese hebben wij de aanwezigheid onderzocht en de densiteit gemeten van IGF-I

receptoren en zes IGFBPs in motoneuronen in het ruggenmerg van normale, gezonde mensen

en ALS patiënten. Deze experimenten hebben aangetoond dat IGF-I receptoren aanwezig zijn

op motoneuronen van normaal ruggenmergweefsel. De densiteit van IGF-I receptoren was

aanzienlijk verhoogd op motoneuronen van ALS ruggenmergweefsel. Zoals eerder vermeld

kan een tekort aan vrij IGF-I (niet gebonden aan IGFBPs) leiden tot verhoogde expressie van

IGF-I receptoren. Door middel van electroforese experimenten hebben we onderzocht of er

daadwerkelijk een verschil was van vrij IGF-I in motoneuronen van normale, gezonde

mensen en ALS patienten. We hebben aangetoond dat het vrije IGF-I significant verminderd

was in motoneuronen van de voorhoornen in ALS ruggenmergweefsel ten opzichte van

normaal ruggenmergweefsel. Verder hebben wij aangetoond dat motoneuronen in ALS een

verhoogde immunoreactiviteit hebben voor drie bindingsproteïnen, namelijk IGFBP-2, -5 en -

6. Deze resultaten suggereren dat de verhoogde aanwezigheid van deze drie bindingsproteïnen

het gevolg was van de verlaagde beschikbaarheid van IGF-I die aanleiding is tot receptor

upregulatie in ALS. In de literatuur is beschreven dat IGFBP-2, -5 en -6 sterke remmers zijn

voor IGF-I gemedieerde effecten. Verder is er beschreven dat beschadigde motoneuronen

van ratten een verhoogde expressie van IGFBP-2, -5 en -6 tot uiting brengen. Onze resultaten

verklaren ook waarom behandelingen met IGF-I geen gunstige klinische effecten hebben bij

ALS patiënten, omdat het toegediende IGF-I mogelijk gebonden wordt aan IGFBPs en haar

doel de IGF-I receptor op de celmembraan van motoneuronen niet bereikt.
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Samenvattend kunnen wij concluderen dat het IGF-systeem een rol speelt bij MS en ALS.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat er bij ALS een tekort is aan vrij IGF-I op cellulair

niveau. Vermoedelijk is dit ook bij MS het geval op het niveau van oligodendrocyten. Voor

de behandeling zou men stoffen kunnen gebruiken, die vrij IGF-I verhogen in

oligodendrocyten bij MS en in motoneuronen bij ALS. Mogelijke benaderingen zijn het

gebruik van proteasen die IGF-I dissociëren van IGFBPs en daardoor de beschikbaarheid van

het vrije IGF-I verhogen, het gebruik van IGF-I analogen die geen affiniteit hebben voor

IGFBPs of het gebruik van IGFBP-ligand inhibitoren die de binding tussen het vrije IGF-I en

IGFBPs verhinderen




