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Belangrijkste	bevindingen:	

 Microglia	zijn	niet	pro‐inflammatoir	tijdens	EAE,	maar	worden	wel	extra	gevoelig	
voor	inflammatoire	stimuli	in	hun	omgeving	en	vormen	nodulen.		

 Microglia	nemen	in	aantal	toe,	krijgen	overmatig	veel	uitlopers	en	fagocyteren	
cellen	die	doodgaan,	waartoe	ook	immuun	infiltraten	behoren.		

 Neutrofielen	zijn	de	meest	pro‐inflammatoire	myeloide	cellen	tijdens	EAE,	vooral	
de	subgroep	die	CD11b	laag	tot	expressie	brengt.		 	
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Multiple	sclerose	(MS)	is	een	complexe	aandoening	van	het	centraal	zenuwstelsel	(CZS)	

gekarakteriseerd	door	demyelinisatie,	het	verlies	van	myeline	(witte	stof).	Myeline	is	

een	vetlaag	dat	als	isolatie	om	de	uitlopers	van	zenuwcellen	heen	ligt	en	belangrijk	is	

voor	 geleiding	 van	 elektrische	 pulsen.	 Tijdens	 MS	 verdwijnt	 myeline	 op	 bepaalde	

plekken	in	het	CZS,	waardoor	de	elektrische	pulsen	hun	uiteindelijke	doel	langzamer	of	

helemaal	 niet	 bereiken.	 Dit	 leidt	 tot	 een	 chronische	 aandoening	met	 kenmerken	 als	

bewegingsstoornissen,	 chronische	 pijn,	 blaasproblemen	 met	 uiteindelijk	 zelfs	

verlamming	 van	 complete	 spiergroepen.	 Hoewel	 de	 precieze	 oorzaak	 van	

demyelinisatie	 onbekend	 is,	 is	 wel	 vastgesteld	 dat	 het	 immuunsysteem	 hierbij	

betrokken	 is.	 Verschillende	 immuun	 cellen	 migreren	 vanuit	 de	 periferie,	 alle	

lichaamsvloeistoffen	en	organen	buiten	het	CZS,	naar	het	CZS	en	breken	daar	myeline	

af	 en	 nemen	 het	 op,	 ook	wel	 fagocytose	 genoemd.	 Onder	 normale	 omstandigheden	

kunnen	deze	immuun	cellen	het	CZS	niet	binnen	komen,	aangezien	er	een	bloed‐hersen	

barrière	(BHB)	is	die	dit	voorkomt,	maar	tijdens	MS	vertoont	de	BHB	ernstige	lekkage.	

Het	is	overigens	nog	onduidelijk	of	de	geïnfiltreerde	immuun	cellen	de	afbraak	initiëren,	

of	dat	er	een	intrinsiek	defect	is	in	de	myeline	en	dat	de	immuun	cellen	daarop	reageren.	

	 Bij	gezonde	mensen	komen	er	maar	weinig	immuun	cellen	vanuit	de	periferie	in	het	

CZS.	 Het	 interessante	 is	 dat	 ons	 CZS	 “eigen”	 immuun	 cellen	 heeft,	 de	 microglia.	 Ze	

behoren	 tot	 de	 “glia”	 cellen	 in	 het	 CZS,	 deze	 cellen	 zijn	 geen	 zenuwcellen	 maar	

ondersteunen	de	zenuwcellen.	Microglia	lijken	heel	erg	op	een	groep	immuun	cellen	in	

de	 periferie:	 de	 macrofagen.	 Microglia	 zijn	 de	 macrofagen	 van	 het	 CZS	 maar	 wel	

aangepast	aan	hun	omgeving;	behalve	het	opruimen	van	afvalproducten,	ondersteunen	

ze	de	zenuwcellen	vanaf	de	vroege	ontwikkeling	en	zijn	ze	waarschijnlijk	betrokken	bij	

verschillende	 hersenaandoeningen.	 De	 rol	 van	microglia	 in	MS	 is	 relatief	 onbekend,	

omdat	hersenen	van	MS‐patiënten	alleen	beschikbaar	zijn	na	hun	dood,	meestal	bij	een	

ver	 gevorderd	 stadium	 van	 MS	 waardoor	 de	 rol	 van	 microglia	 bij	 de	 initiatie	 en	

propagatie	 moeilijk	 te	 bestuderen	 is.	 Bovendien	 zijn	 met	 de	 huidige	 technieken	

microglia	nog	steeds	moeilijk	te	onderscheiden	van	de	macrofagen.	

	 Om	de	vroege	gebeurtenissen	tijdens	MS	te	bestuderen	is	in	dit	proefschrift	gebruik	

gemaakt	 van	 een	 muismodel	 voor	 MS,	 genaamd	 experimenteel	 auto‐immuun	

encefalomyelitis	 (EAE).	 Door	 middel	 van	 injecties	 met	 een	 myeline	 suspensie	 en	

speciale	stoffen	die	het	immuunsysteem	extra	sterk	activeren,	ontwikkelen	de	perifere	
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immuun	cellen	een	reactie	tegen	de	geïnjecteerde	myeline	dat	overslaat	naar	de	“eigen”	

myeline.	Hierdoor	ontstaat,	net	zoals	in	MS,	migratie	van	perifere	immuun	cellen	naar	

het	CZS	waar	deze	cellen	de	myeline	afbreken.	Door	de	aantasting	van	de	myeline,	raken	

bij	deze	muizen	de	staart	en	uiteindelijk	ook	de	achterpoten	verlamd.	

In	hoofdstuk	1	worden	microglia,	MS	en	de	verschillende	muismodellen	van	

MS	in	detail	beschreven	en	worden	de	hoofdvragen	van	dit	proefschrift	geformuleerd.	

De	hoofdthema’s	van	dit	proefschrift	zijn:	1)	onderzoek	naar	de	rol	van	microglia	 in	

EAE/MS	om	beter	te	begrijpen	of	ze	de	ontstekingsreactie	daadwerkelijk	ondersteunen	

(pro‐inflammatoir	zijn),	2)	of	ze	mogelijk	andere	functies	hebben	in	het	ziekteproces	

van	 EAE,	 3)	 onderzoek	 naar	 de	 ontsteking	 ondersteunende	 effecten	 van	 specifieke	

perifere	immuun	cellen.	Hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	het	EAE‐muis	model.		

	Om	microglia	te	kunnen	bestuderen,	moeten	we	deze	cellen	specifiek	uit	de	

hersenen,	 of	 in	 het	 geval	 van	 EAE,	 uit	 het	 ruggenmerg	 zuiveren	 aangezien	 daar	 de	

meeste	weefselschade	optreedt.	Nadat	het	ruggenmerg	tot	een	suspensie	is	gemaakt,	

worden	pure	populaties	van	verschillende	soorten	cellen	verzameld	door	middel	van	

een	 techniek	 die	 antilichamen	 met	 fluorescerende	 labels	 gebruikt,	 genaamd	

fluorescence‐activated	cell	sorting	(FACS).	In	hoofdstuk	2,	hebben	wij	aangetoond	dat	

in	 het	 CZS	microglia	 van	 geïnfiltreerde	macrofagen	 te	 onderscheiden	 zijn	met	 de	 al	

bekende	CD11b	en	CD45	eiwitten,	in	combinatie	met	Ly‐6C,	een	eiwit	dat	niet	voorkomt	

op	microglia	maar	wel	op	macrofagen.	Door	hier	gebruik	van	te	maken	laten	we	zien	

dat	microglia	tijdens	EAE	in	aantal	toenemen	maar	niet	pro‐inflammatoir	worden,	dus	

niet	 ontsteking	 ondersteunend	 zijn.	 Ze	 zijn	 zelfs	 wat	 immuun	 onderdrukt,	 want	 ze	

vertonen	 niet	 de	 standaard	 karakteristieken	 (ook	 wel	 een	 fenotype	 genoemd)	 van	

immuun	cellen	 tijdens	ontsteking.	Daarentegen	zijn	de	geïnfiltreerde	 immuun	cellen	

pro‐inflammatoir	en	nemen	duidelijk	myeline	op.	

Hoofdstuk	3	laat	zien	dat	het	niet	pro‐inflammatoire	microglia	fenotype	dat	

wij	gevonden	hebben	in	EAE,	ook	voor	een	deel	voorkomt	in	een	ander	model	met	CZS‐

schade;	 het	 pilocarpine‐geïnduceerde	 epilepsie	 model.	 EAE	 is	 een	 aandoening	 die	

perifeer	begint,	pilocarpine	activeert	M1	en	M3	muscarine	 receptoren	 in	het	CZS	en	

zorgt	voor	epilepsie‐geïnduceerde	schade	in	het	CZS	met	weinig	infiltratie	van	immuun	

cellen.	 Onze	 resultaten	 laten	 zien	 dat	 schade	 in	 het	 CZS	 niet	 leidt	 tot	 een	 pro‐
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inflammatoir	microglia	fenotype,	zowel	onder	omstandigheden	met	veel	(EAE)	en	met	

weinig	infiltratie	(pilocarpine)	van	perifere	immuun	cellen.	

In	hoofdstuk	4	wordt	een	geoptimaliseerd	protocol	in	detail	beschreven	om	

zuivere	microglia	en	immuun	infiltraten	te	verkrijgen	uit	het	CZS	van	de	muis,	makaak	

en	mens.	Bij	het	protocol	voor	de	muis	hebben	we	naast	de	antilichamen	tegen	CD11b,	

CD45	en	Ly‐6C	ook	antilichamen	tegen	Ly‐6G	en	CD3	toegevoegd	om	respectievelijk	

neutrofielen	en	T‐lymfocyten	(andere	immuun	cellen)	te	identificeren	en	te	isoleren.		

Het	grootste	deel	van	de	MS‐patiënten	vertonen	een	relapsing‐remitting	MS	

(RRMS)	 die	 uiteindelijke	 overgaat	 in	 de	 progressieve	 fase	 van	 de	 ziekte:	 secondair	

progressieve	MS	(SPMS).	Het	EAE‐model	beschreven	 in	hoofdstuk	2	 is	uitgevoerd	 in	

C57BL/6	muizen	waar	de	muizen	verlamd	raken	en	blijven.	Door	EAE	te	induceren	in	

Biozzi	ABH‐muizen	ontstaat	een	ziekteverloop	dat	meer	lijkt	op	MS,	waarbij	de	muizen	

na	een	verlamming	weer	relatief	beter	worden	(remissie)	en	dan	weer	verlamd	raken	

totdat	ze	chronisch	verlamd	zijn.	De	resultaten	van	hoofdstuk	5	met	het	EAE	Biozzi	

ABH‐model	 laten	 zien	 dat	 microglia	 tijdens	 deze	 EAE‐fasen	 morfologisch	 drastisch	

veranderen,	van	een	cel	met	veel	uitlopers	naar	cellen	met	een	rondere	vorm	tijdens	de	

verlammingen,	naar	een	cel	met	overmatig	veel	uitlopers	bij	remissie	en	de	chronische	

fase,	 waar	 weinig	 geïnfiltreerde	 perifere	 immuun	 cellen	 zijn.	 Daarnaast	 vormen	 ze	

nodulen	(kleine	klompjes)	en	worden	zeer	gevoelig	voor	immuun	stimuli	(signalen	die	

immuuncellen	normaliter	activeren).	Ook	brengen	ze	het	eiwit	(AXL)	dat	betrokken	is	

bij	de	opname	van	dode	of	stervende	(apoptotische)	cellen	hoog	tot	expressie.		

De	mogelijk	fagocyterende	rol	van	microglia	wordt	beschreven	in	hoofdstuk	

6.	 In	 deze	 experimenten	 werden	 C57BL/6	 muizen	 met	 EAE	 getransplanteerd	 met	

miltcellen	van	een	andere	muis	die	het	rood	fluorescerend	eiwit	DsRed	bevatten.	Door	

de	 rode	 markering	 kon	 de	 migratie	 van	 deze	 cellen	 in	 het	 muizenlichaam	 gevolgd	

worden	 en	 bleek	 dat	 een	 kleine	 fractie	 van	 de	 getransplanteerde	 DsRed	 cellen	 ook	

uiteindelijk	in	het	ruggenmerg	eindigden.	In	microglia	geïsoleerd	uit	het	ruggenmerg	

werd	DsRed	DNA	gevonden,	wat	betekent	dat	microglia	deze	DsRed	cellen	of	ten	minste	

delen	ervan	opnamen.	Het	grootste	deel	van	deze	microglia	is	positief	voor	MHCII,	een	

eiwit	 dat	 cruciaal	 is	 om	 gefagocyteerde	 fragmenten	 op	 het	 oppervlak	 van	 cellen	 te	

presenteren	 aan	 T‐lymfocyten.	 Dit	 is	 een	 duidelijk	 signaal	 dat	 microglia	 actief	

fagocyteren	tijdens	EAE.	Waarschijnlijk	zijn	ze	bezig	met	het	opruimen	van	fragmenten	
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in	de	omgeving	die	daar	niet	horen	te	zijn,	waartoe	dode	of	stervende	infiltraten	ook	

behoren.	

In	hoofdstuk	7	 is	 specifiek	gekeken	naar	de	myeloide	 infiltraten	 in	het	CZS	

tijdens	 EAE,	 waartoe	 de	 macrofagen,	 dendritische	 cellen	 en	 neutrofielen	 behoren.	

Hoewel	macrofagen	 en	 T‐lymfocyten	worden	 gezien	 als	 de	meest	 schadelijke	 cellen	

tijdens	MS	en	EAE,	tonen	de	resultaten	van	dit	hoofdstuk	aan	dat	de	neutrofielen,	en	

met	name	de	subgroep	die	een	 lage	expressie	heeft	van	de	CD11b	marker,	veruit	de	

meest	 pro‐inflammatoire	 cellen	 zijn	 die	 het	 CZS	 binnendringen	 tijdens	 EAE.	

Dendritische	cellen	presenteren	de	meeste	eiwitten	via	MHCII,	terwijl	de	macrofagen	

en	neutrofielen,	die	een	hoge	expressie	hebben	van	CD11b,	niet	pro‐inflammatoir	zijn,	

misschien	zelfs	anti‐inflammatoir.		

Tenslotte	 wordt	 het	 proefschrift	 in	 hoofdstuk	 8	 samengevat	 en	 de	

belangrijkste	 implicaties	 van	 de	 resultaten	 bediscussieerd.	 Microglia	 zijn	 niet	 pro‐

inflammatoir	tijdens	EAE,	maar	actief	bezig	met	fagocyteren,	niet	specifiek	van	myeline,	

maar	waarschijnlijk	van	apoptotische	cellen.	Ze	nemen	in	aantal	toe,	vormen	nodulen,	

krijgen	 overmatig	 veel	 uitlopers	 en	 worden	 extra	 gevoelig	 voor	 immuun	 stimuli.	

Hoewel	microglia	de	acute	ontstekingsreactie	bij	EAE	niet	ondersteunen,	zou	het	goed	

mogelijk	 zijn	 dat	 de	 beschreven	 veranderingen	 in	 microglia	 de	 pathologie	 van	 de	

chronische	 EAE‐fase	 ondersteunen.	 Dus	 nadat	 de	 chronische	 fase	 door	 de	 perifere	

infiltraten	geïnitieerd	is,	zouden	microglia	een	bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	in	stand	

houden	van	de	progressieve	fase	van	de	ziekte.	Dit	maakt	microglia	zeer	interessante	

kandidaten	 voor	 toekomstige	 therapieën	 niet	 alleen	 voor	 MS,	 maar	 ook	 andere	

hersenaandoeningen.	Vervolgonderzoek	met	EAE‐muizen	zal	moeten	uitwijzen	of	deze	

veranderingen	in	microglia	daadwerkelijk	bijdragen	aan	de	chronische	EAE‐pathologie	

en	of	eventuele	onderdrukking	van	microglia	activiteit	in	deze	fase	leidt	tot	remming	

van	de	EAE‐progressie.	Gezien	het	alsmaar	groeiend	aantal	functies	die	aan	microglia	

worden	 toegeschreven,	 zowel	 tijdens	 de	 ontwikkeling	 als	 bij	 neurodegeneratieve	

ziekten,	zou	het	goed	mogelijk	zijn	dat	microglia	cruciale	 therapeutische	kandidaten	

zijn	tijdens	SPMS	en	andere	neurodegeneratieve	aandoeningen.	

	




