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>Nederlandse samenvatting<

Neuronen zijn de meest kwetsbare cellen in het centraal zenuwstelsel (CZS) en ge-
nieten daarom bescherming van omringende glia cellen: astrocyten, microglia en oli-
godendrocyten. Het is algemeen bekend dat glia cellen in grote mate verantwoor-
delijk zijn voor het in stand houden van een optimaal milieu voor neuronen. Echter,
in de laatste jaren is duidelijk geworden dat, naast deze beschermende en onder-
steunende functie, glia cellen (met name astrocyten en microglia) ook betrokken zijn
bij ontstekingsprocessen die ontstaan tijdens beschadigingen van het CZS (ook wel
neurodegeneratie genoemd). Microglia en astrocyten worden daarom ook be-
schouwd als de immunocompetente cellen in het CZS. Een belangrijk aspect tijdens
neurodegeneratie is de snelle activatie van glia cellen en de hiermee gepaard gaande
produktie van cytokines en chemokines door zowel astrocyten als microglia. Deze
factoren spelen een grote rol bij het ontstaan en reguleren van ontstekingsreacties in
het CZS.  

Chemokines en hun receptoren in het CZS
Chemokines zijn kleine eiwitten die cel migratie, oftewel chemotaxis, induceren.
Ongeveer 50 chemokines en 20 chemokine receptoren zijn tegenwoordig bekend.
Op basis van 4 geconserveerde cysteines in de N-terminus van de chemokine eiwit-
ten, worden chemokines ingedeeld in 4 groepen: CXC-, CC-, C- en CX3C- che-
mokines. Chemokine receptoren zijn G-eiwit gekoppelde receptoren die na binding
van een chemokine verschillende intracellulaire signaal transductie cascades active-
ren, zoals verhoging van intracellulair calcium en veranderingen in het cytoskelet.
Het bestuderen van het chemokine-systeem is echter lastig, omdat sommige che-
mokines meerdere receptoren kunnen activeren en omdat sommige receptoren
meerdere chemokines kunnen binden. 

Door de lokale afgifte van chemokines, als gevolg van bijvoorbeeld een infectie of
beschadiging, worden cellen van het immuunsysteem naar het desbetreffende gebied
in het lichaam gedirigeerd. Naast het verzorgen van celmigratie zijn chemokines ook
verantwoordelijk voor andere processen zoals: cel adhesie, fagocytose, T-cell diffe-
rentiatie, angiogenese, wondheling en (embryonale) ontwikkeling van het CZS. 

In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat ook in het CZS verschillende chemo-
kines en chemokine receptoren tot expressie worden gebracht. Dit gebeurt zowel
onder normale, maar vooral onder neurodegeneratieve omstandigheden. Het is
bekend dat alle cellen in het CZS zowel chemokines als chemokine receptoren tot
expressie brengen. Omdat neurodegeneratie gepaard gaat met een snelle activatie
van glia cellen en verhoogde expressie van chemokines en chemokine receptoren in
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zowel neuronen als glia, is het aannemelijk dat chemokines en hun receptoren
betrokken zijn bij neuron-glia communicatie.  

Het doel van dit proefschrift is het aantonen van een neuron-glia communicatie
mechanisme gemedieerd door chemokines en chemokine receptoren.

CCL21 in beschadigde neuronen en CXCR3 in glia cellen
Onlangs is beschreven dat ischemie in de hersenen van muizen een snelle mRNA
expressie voor het chemokine CCL21 induceert in neuronen. Omdat de neuronale
expressie van CCL21 mRNA zeer snel verloopt en microglia tijdens neurodegenera-
tieve processen als eerste geactiveerd worden en reageren op neuronale schade, heb-
ben we de aanwezigheid van het CCL21 eiwit en zijn receptoren in neuronen en glia
cellen nader onderzocht. In hoofdstuk 2 is de aanwezigheid en afgifte van het
CCL21 eiwit in beschadigde neuronen beschreven. Met behulp van in vitro en in
vivo modellen is bewijs geleverd voor: expressie, axonaal transport en afgifte van
CCL21 eiwit in door glutamaat-beschadigde neuronen. 

Communicatie tussen cellen verrreist de aanwezigheid van zowel een ligand
(CCL21), als ook receptoren voor dit ligand. In het kader van een potentieel che-
mokine-gemedieerd communicatie-mechanisme tussen neuronen en glia, is in dit
proefschrift vervolgens de aanwezigheid en functionaliteit van CCL21 receptoren in
glia cellen onderzocht. CCL21 activeert normaliter CCR7, maar deze receptor is
voorheen nooit aangetroffen in cellen van het CZS. In de muis is onlangs aange-
toond dat CCL21 ook CXCR3 kan activeren. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift
hebben we daarom gekeken naar expressie en functionaliteit van deze alternatieve
receptor CXCR3 in astrocyten en microglia. In dit proefschrift is beschreven dat as-
trocyten en microglia, afkomstig van zowel muizen als mensen, CXCR3 exprimeren
en dat dit CXCR3 functionele activiteit vertoond na stimulatie met specifieke
CXCR3 liganden. Verder is gedemonstreerd dat microglia en cellijnen getransfec-
teerd met CCL21 recpetoren chemotaxis laten zien na stimulatie met supernatanten
van glutamaat gestimuleerde neuronen. 

Tot dusver is een CXCR3-CCL21 interactie alleen beschreven in muizen.
Cellijnen getransfecteerd met humaan CXCR3 laten geen activiteit zien na stimula-
tie met CCL21. Echter, in hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben we aangetoond
dat primaire humane microglia geen CCR7 tot expressie brengen, maar wel met
chemotaxis reageren op CCL21. Desensitisatie experimenten met het CXCR3
ligand CXCL10 demonstreerden vervolgens dat CXCR3 zeer waarschijnlijk de ver-
antwoordelijk receptor is voor deze CCL21-geinduceerde migratie in humane mic-
roglia. Dit suggereert dat de cellulaire achtergrond van humane microglia, in tegen-
stelling tot cellijnen, CXCR3-CCL21 interactie mogelijk maakt.
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De eerste hoofdstukken van dit proefschrift leveren dus bewijs voor neuron-glia
communicatie gemedieerd door het chemokine CCL21 en zijn receptor CXCR3
onder neurodegeneratieve omstandigheden. Aan de ene kant is expressie, transport
en afgifte van CCL21 door beschadigde neuronen beschreven. Aan de andere kant
is een functionele CCL21 receptor, CXCR3, aangetoond in astrocyten en microg-
lia. Deze interactie tussen CXCR3 en CCL21 zou zowel in muis als mens een
belangrijke rol kunnen spelen ten tijde van neuronale stress.  

CCR7 expressie in geactiveerde en antigeen gestimuleerde 
microglia
Hoewel de CCL21 receptor CCR7 nooit is beschreven in microglia, zijn er moge-
lijke omstandigheden te bedenken waaronder CCR7 expressie geïnduceerd zou kun-
nen worden. Zoals reeds genoemd zijn microglia de primaire immunocompetente
cellen binnen het CZS. Tijdens een neuronale ontstekingsreactie kunnen microglia
transformeren in antigeen presenterende cellen (APC). Het is dan ook bekend dat
microglia onder deze omstandigheden karakteristieke ontstekingseiwitten, zoals
MHCII en B7, exprimeren welke noodzakelijk zijn voor een juiste presentatie van
antigenen. Professionele APC’s, zoals dendritische cellen in het perifere immuunsys-
teem, exprimeren CCR7 wanneer ze antigenen tegenkomen, opnemen en vervol-
gens aan hun celoppervlak presenteren. 

In hoofdstuk 7 hebben we gekeken naar de expressie van CCR7 in geactiveerde
microglia. Hiertoe zijn primaire microglia gestimuleerd met lipopolysaccharide LPS
(een component van de celwand van Gram-negatieve bacterieën) of met fluoresce-
rend ovalbumine. Na zowel LPS als ovalbumine stimulatie werd een snelle toename
in de expressie van CCR7 mRNA expressie gevonden. Chemotaxis experimenten
lieten vervolgens zien dat CCR7 ook als functioneel eiwit aanwezig was in geacti-
veerde microglia.

CCR7 expressie in experimental allergic encephalomyelitis 
Er wordt gesuggereerd dat antigen presentatie door microglia een belangrijke rol zou
kunnen spelen in de chronische autoimmuunziekte multiple sclerosis (MS).
Karakteristiek voor dit ziektebeeld is de afbraak van het myeline rondom axonen en
een hiermee geassocieerde onstekinsreactie. Naast de bovengenoemde experimenten
in vitro, is de expressie van CCR7 ook onderzocht in een in vivo diermodel voor MS,
genaamd “experimental allergic encephalomyelitis” (EAE). Dit proefschrift laat zien
dat, reeds in een vroeg stadium van EAE, verhoogde expressie van CCR7 mRNA
gedetecteerd kan worden. Omdat in dit vroege stadium ook activatie van microglia
plaatsvindt, is het mogelijk dat microglia verantwoordelijk zijn voor deze verhoogde
CCR7 expressie.
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De expressie van CCR7 in gestimuleerde/geactiveerde microglia komt overeen met
de gedachte dat microglia potentiele APC’s zijn. Als logisch gevolg, stelt de expres-
sie van CCR7 in geactiveerde microglia, deze cellen in staat om naar specifieke ligan-
den, zoals CCL19 en CCL21, te migreren. In een aantal studies is inmiddels
beschreven dat deze liganden ook in de hersenen onder neurodegeneratieve omstan-
digheden geproduceerd worden.  

Effect van CCX-CKR op CXCR3-gemedieerde migratie
In hoofdstuk 6 van dit proefschrift zijn experimenten beschreven die zijn uitge-
voerd om een verklaring te vinden voor het feit dat humane microglia wel CXCR3-
CCL21 interactie laten zien en cellijnen getransfecteerd met humaan CXCR3 niet.
Een verklaring die hier onderzocht is de aanwezigheid van een CCL21 bindende
receptor, genaamd CCX-CKR. Tegenwoordig is het bekend dat verschillende G-
eiwit gekoppelde receptoren de signaal transductie onderling kunnen beïnvloeden.
Het feit dat CCX-CKR een receptor is voor CCL21 en tot expressie komt in mic-
roglia, zou een mogelijke interactie tussen CCX-CKR en CXCR3 kunnen beteke-
nen, welke microglia in staat stelt om via CXCR3 te reageren op CCL21. 

Echter, chemotaxis experimenten met CXCR3 en CCX-CKR exprimerende cel-
lijnen hebben laten zien dat de aanwezigheid van CCX-CKR resulteert in vermin-
derde migratie op CXCR3 liganden. Dit proefschrift laat vervolgens een aantal expe-
rimenten zien die gedaan zijn om deze verminderde migratie te verklaren. Het is
duidelijk dat veranderingen in het actine-cytoskelet ten grondslag liggen aan de
geobserveerde vermindering in CXCR3 gemedieerde migratie. Verder beïnvloedt
aanwezigheid van CCX-CKR de bindingscapaciteit van CXCR3 voor zijn liganden
niet en ook is CCX-CKR niet constitutief actief. 

Migratie van T-cellen speelt een belangrijke rol in het verloop van immuunreac-
ties. Het feit dat ook T-cellen CXCR3 tot expressie brengen heeft geleid tot een aan-
tal experimenten, waarbij de aanwezigheid en functie van CCX-CKR in T-cellen is
onderzocht. De expressie van mRNA voor CXCR3 en CCX-CKR in geactiveerde
en niet-geactiveerde T-cellen is bekeken en een sterke daling in CCX-CKR mRNA
expressie werd geobserveerd. Uit chemotaxis experimenten bleek vervolgens dat in
tegenstelling tot niet-geactiveerde en CCX-CKR exprimerende T-cellen, geactiveer-
de T-cellen CXCR3 gemedieerde migratie vertoonden. Alhoewel deze experimenten
verder aangevuld dienen te worden, lijkt het dus zo te zijn dat CCX-CKR een
belangrijke regulerende rol speelt in CXCR3 gemedieerde migratie.

Kort samengevat, is in dit proefschrift bewijs geleverd voor een mogelijk communi-
catie mechanisme tussen neuronen en glia cellen, gemedieerd door het chemokine
CCL21 en de receptoren CXCR3 en CCR7. Het verder in kaart brengen van deze
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intercellulaire communicatie en de consequenties hiervan is noodzakelijk en boven-
dien van groot belang voor een beter begrip van de processen die optreden tijdens
neuronale beschadigingen. Ook de interactie tussen CXCR3 en CCX-CKR dient
verder onderzocht te worden en is mogelijkerwijs een interessant doelwit voor far-
maceutische interventie tijdens ontstekingsreacties.       
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