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Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van centraal zenuwstelsel waarbij 

onder andere sprake is van typische kenmerken als chronische ontsteking, 

demyelinisatie en falen van remyelinisatie van axonen, waardoor de 

zenuwgeleiding van elektrische pulsen wordt onderbroken. Het verloop van de 

ziekte wordt sterk beïnvloed door immuuncellen, van nature aanwezige in de 

hersenen en die welke ‘van buiten’ de hersenen binnendringen als gevolg van 

de ontsteking, door passage over de bloed-hersen barrière. Ook andere, tot nu 

toe slecht gedefinieerde omgevingsfactoren dragen bij aan het beloop van de 

ziekte. Verschillende studies hebben ook aangetoond dat structurele verstoring 

van bepaalde extracellulaire matrix (ECM) moleculen kunnen bijdragen aan dat 

beloop. Bijvoorbeeld, aggregatie van fibronectine kan plaatsvinden in de 

ontstekingsletsels, de zogenaamde MS laesies, waardoor de differentiatie van 

voorlopercellen tot oligodendrocyten, verantwoordelijk voor de aanmaak van 

myeline, wordt geremd. Het gevolg is dat remyelinisatie van axonen in de 

laesies niet langer plaatsvindt. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de 

wijze waarop fibronectine aggregatie plaatsvindt om het proces te voorkomen, 

maar ook om mogelijkheden te onderzoeken om de aggregaten te verwijderen. 

Daardoor wordt inzicht verkregen in het oorzakelijk verband tussen 

fibronectine aggregaten en de ziekte. Tevens kunnen er dankzij dergelijk 

inzichten therapeutische mogelijkheden worden ontworpen om remyelinizatie 

weer mogelijk te maken.  

 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht van de literatuur gegeven over de rol van 

ECM-moleculen in (re)myelinisatie en de rol van cellulaire eiwitafbrekende 

(‘proteolytische’) enzymen, die de extracellulaire matrix onder normale 

fysiologische omstandigheden aanpassen of moduleren, om een juiste 

functionering van cellen mogelijk te maken. Voor succesvolle remyelinsatie, is 

een tijdelijke expressie van bepaalde ECM moleculen nodig. In MS laesies 

blijkt die expressie echter permanent te zijn, waardoor remyelinisatie 

vermoedelijk niet plaatsvindt. Waarschijnlijk  worden er geen myeliniserende 
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oligodendrocyten gevormd uit de voorlopercellen, die daarvoor 

verantwoordelijk zijn. Met name fibronectine aggregaten zijn dominant 

aanwezig in MS laesies en vormen daarmee een obstakel voor remyelinisatie. 

Proteolytische enzymen, die bekende staan onder de naam matrix 

metalloproteases (MMPs) zijn enzymen die ECM moleculen in fragmenten 

kunnen knippen. Ook fibronectine is gevoelig voor deze enzymen. Tijdens het 

verloop van MS blijkt de expressie van MMPs zich te wijzigen. Die wijziging 

zou kunnen bijdragen aan de oorzaak van het falen van remyelinisatie. Die 

mogelijkheid vormde de basis voor de hypothese dat plaatselijke toepassing en 

activering van MMPs, die in staat zouden zijn fibronectine aggregaten af te 

breken, mogelijk een uitstekend therapeutisch middel kunnen zijn om 

myelinisatie in de aangetaste laesies opnieuw te laten plaatsvinden. 

 

In Hoofdstuk 2 bestuderen we daartoe de expressie van MMPs in 

demyeliniserende dierlijke modellen en in MS laesies. We tonen aan dat de 

expressie van twee typen metalloproteases, MMP3 en MMP7, toenemen na 

experimenteel-geïnduceerde demyelinisatie en tijdens de remyelinisatie fase. In 

een reageerbuis kon worden aangetoond dat MMP7, maar niet MMP3, dimeren 

van het fibronectine en ook fibronectine aggregaten kan afbreken. Echter, het 

afgebroken fibronectine, zgn fibronectine fragmenten, bleken nog steeds in 

staat te zijn de rijping van voorlopercellen tot myeliniserende 

oligodendrocyten, te remmen. In actieve MS laesies blijkt MMP7 aanwezig te 

zijn en tevens een (inactieve)voorloper daarvan, pro-MMP7. Pro-MMP7 

bevindt zich vooral in immuuncellen, die werden geïdentificeerd als 

HLA-DR-positieve microglia en macrofagen. Er werd tevens vastgesteld dat 

onder condities waarbij MMP wordt geactiveerd (van pro-MMP7 naar 

werkzaam MMP7), geaggregeerd fibronectine door medium, afkomstig van 

IL-4 geactiveerde microglia en macrofagen, dus buiten de cellen, kan worden 

afgebroken. Met andere woorden, een verlaging in de MMP7 niveaus, 
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bijvoorbeeld door verminderde uitscheiding in het medium (buiten de cel) kan 

wellicht bijdragen aan een verminderde afbraak van remyelinisatie-remmende 

fibronectine aggregaten in de MS laesies.  

 

Om volledige remyelinzatie te laten plaatsvinden, is de ondersteuning vereist 

van een alternatief regenererend microglia en macrofaag fenotype. Het is ook 

waarschijnlijk dat geaggregeerd fibronectine niet alleen op directe wijze de 

differentiatie van oligodendrocyt voorlopercellen verstoort, maar dat het 

remyelinisatie in de MS laesie ook voorkomt door het moduleren van het 

fenotype van de natief in de hersenen aanwezige microglia en de infiltrerende 

macrofagen. In Hoofdstuk 3 werd daarom onderzocht of geaggregeerd 

fibronectine mogelijk in staat is microglia en macrofaag fenotypes te wijzigen. 

Er kon inderdaad worden aangetoond dat zowel fibronectine dimeren als 

aggregaten microglia en macrofagen aanzetten tot een vormverandering (tot 

een zgn. amoeboide morfologie), terwijl de fagocytose activiteit (het etend 

vermogen van externe deeltjes) van macrofagen daardoor wordt gestimuleerd. 

Geaggregeerd fibronectine, maar niet fibronectine dimeren, stimuleert het 

vrijkomen van stikstofoxide van microglia en macrofagen, een bekend 

fenomeen wanneer microglia en macrofagen worden gestimuleerd door het 

cytokine interferon-. Daarnaast stimuleren fibronectine aggregaten 

macrofagen om het enzym arginase-1 tot expressie te brengen en de activiteit 

ervan te stimuleren, analoog aan wat wordt waargenomen in cellen, geactiveerd 

met het cytokine IL-4.  Opvallend was dat het effect van fibronectine 

aggregaten niet afhankelijk was van receptoren als TLR-4 en integrine. Verdere 

analyse van de fibronectine aggregaten toonde echter aan dat het aggregaat als 

platform kan dienen voor andere signaalmoleculen, zoals Hsp70 en 

thrombospondin-1, eiwitten die geassocieerd zijn met de aggregaten. Dit 

fenomeen zou dus het verschil in mechanisme kunnen verklaren waarmee 

fibronectine aggregaten, maar niet fibronectine dimeren, microglia en 

macrofagen activeren. In overeenstemming daarmee zijn waarnemingen dat 
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Hsp70 macrofagen stimuleert tot productie van iNOS (een pro-inflammatoire 

marker) en de expressie van arginase-1 in macrofagen, een effect dat ook werd 

geïnduceerd door trombospondin-1. Samengevat toonde deze studie aan dat 

fibronectine aggregaten macrofagen, en vermoedelijk ook microglia, aanzetten 

tot het aannemen van een fenotype met pro-inflammatoire en regeneratieve 

eigenschappen.  

 

Niet uit te sluiten valt dat naast fibronectine aggregaten, andere 

ECM-moleculen, zoals plasma fibronectine en chondroitin sulfaat 

proteoglycanen (CSPGs) op overeenkomstige wijze pro-inflammatoire en 

regeneratieve eigenschappen van microglia en macrofagen kunnen 

bewerkstelligen. In Hoofdstuk 4 werd dit verder onderzocht voor CSPGs, een 

ECM waarvan kon worden aangetoond dat het aanwezig is aan rand van MS 

laesies. Ook werd onderzocht of geaggregeerd fibronectine, plasma 

fibronectine en CSPGs pro-inflammatoire (geïnduceerd door IFNϒ +LPS) of 

regeneratieve (IL-4) activering van microglia en macorfagen kunnen 

beïnvloeden. De resultaten lieten zien dat zowel geaggregeerd fibronectine als 

plasma fibronectin, maar niet CSPGs, interfereren met 

regeneratief-geactiveerde (IL-4) microglia en macrofagen. Geaggregeerd 

fibronectine induceert iNOS expressie, een pro-inflammatoire merker, terwijl 

plasma fibronectine arginase-1 expressie reduceert, een regeneratieve merker, 

in IL-4 geactiveerde cellen. Alle drie ECMs - CSPGs, plasma fibronectine en 

geaggregeerde fibronectine – zetten microglia en macrofagen aan tot het 

uitscheiden van moleculaire factoren, die de differentiatie van voorlopercellen 

tot oligodendrocyten remmen. Deze remming kon echter worden opgeheven als 

de cellen tezelfdertijd werden behandeld met IL-4. In deze context hebben we 

eerder in Hoofdstuk 2 aangetoond dat geaggregeerd fibronectine door MMP7 

kan worden afgebroken, en dat proMMP7 voornamelijk wordt uitgescheiden 

door IL-4 geactiveerde macrofagen. In de studies in dit hoofdstuk (Hoofdstuk 
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4) namen we waar dat hoewel geaggregeerd fibronectine de uitscheiding van 

proMMP7 door IL-4 geactiveerde macrofagen verminderde, geaggregeerd 

fibronectine desalniettemin nog steeds werd afgebroken in het cellulaire 

medium door IL-4 geactiveerde macrofagen, onder condities waarbij MMP was 

geactiveerd. De data laten zien dat IL-4 activering van aan fibronectine 

aggregaten blootgestelde microglia en macrofagen niet alleen voldoende is om 

differentiatie-ondersteunende microglia en macrofagen van voorlopercellen van 

oligodendrocyten te genereren, maar daarmee tevens bijdraagt aan een 

aanpassing van de eigenschappen (‘remodeling’) van de ECM.   

 

Om verder vast te stellen of IL-4 voldoende is om een microglia fenotype te 

induceren dat in staat is de differentiatie van oligodendrocyt-voorloper cellen te 

induceren en daarmee myelinisatie mogelijk te maken in aanwezigheid van 

geaggregeerd fibronectine, werd in Hoofdstuk 5 het effect van de cytokines 

IL-4 en IFN onderzocht op een voorbrein-weefselkweek (OFSCs). 

Demyelinisatie in dit systeem werd tot stand gebracht door toevoeging van een 

toxine. Omdat fibronectine niet spontaan aggregeert wanneer 

toxine-geïnduceerde demyelinisatie wordt geïnduceerd, was het noodzakelijk 

om eerst fibronectine aggregatie in de kweek te bewerkstelligen. We konden 

aantonen dat het mogelijk is fibronectine aggregaten te laten ontstaan wanneer 

de OFSCs werden geїncubeerd met de TLR3 agonist poly(I:C) na, maar niet 

voordat demyelinisatie door het toxine werd geïnduceerd. Ook remyelinisatie 

werd ontregeld in poly(I:C) behandelde gedemyeliniseerde OFSCs. Een 

buitengewoon belangrijke en interessante waarneming was dat een 

enkelvoudige behandeling met IL-4, maar niet IFN, de remyelinisatie 

herstelde in fibronectine aggregaat bevattende OFSCs. Verdere analyses 

toonden aan dat IL-4 een ander morfologisch microglia fenotype induceerde en 

het aantal microglia dat de regeneratieve merker CD206 tot expressie bracht, 

met 35 % deed toenemen. Ook zorgde behandeling met IL-4 ervoor dat 
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proMMP7 werd uitgescheiden in het medium, wat mogelijk zal kunnen 

bijdragen (na activering tot MMP7) aan een verdere afbraak van geaggregeerd 

fibronectine. Anderzijds kan niet geheel worden uitgesloten dat IL-4 ook een 

direct effect uitoefent op oligodendrocyten door de differentiatie van 

voorlopercellen tot myeliniserende cellen te optimaliseren. Deze studies tonen 

aan dat IL-4 als interessant therapeutisch middel zou kunnen dienen om de 

remming van de differentie van voorlopercellen tot myeliniserende 

oligodendrocyten in aanwezigheid van fibronectine aggregaten te niet te doen, 

waarbij het werkingsmechanisme tot stand kan worden gebracht via een dubbel 

gunstig effect: zowel op microglia als oligodendrocyten.  
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