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Introductie 

Multiple Sclerose is het klassieke voorbeeld van een inflammatoire demyeliniserende ziekte 

(Bjartmar C, Trapp BD, 2001). Het is een chronische autoimmuunziekte waarbij de myeline en 

oligodendrocyten, de myeliniserende cellen in de hersenen (Bunge RP, 1968; Rosenbluth J, 1999), 

worden aangevallen door het eigen immuunsysteem. MS patiënten ervaren een lijst aan symptomen 

betrokken bij motor- en sensorische functies. Veelvoorkomende symptomen zijn zwakte, ataxie, 

vermoeidheid, sensorische gebreken, moeite met balans, zichtsverlies, blaas- en darmproblemen, 

een slecht geheugen en moeite met leren (Fugger L, Friese MA, 2009). 

Myeline is een vettige stof die geproduceerd wordt door macroglia-cellen; oligodendrocyten in het 

centraal zenuwstelsel en Schwanncellen in het perifere zenuwstelsel. Myeline ligt gelaagd om de 

axon van een neuron heengewikkeld.  

Wanneer de myeline en oligodendrocyten worden aangevallen door het eigen immuunsysteem, is 

demyelinisatie een gevolg. Het verlies van oligodendrocyten en myeline leidt tot axonale 

degeneratie (Prineas JW, McDonald WI, 1997; Trapp BD, Peterson J, 1998). Demyelinisatie houdt 

in dat de myeline rondom de axonen beschadigd raakt en daardoor haar functie verliest. Myeline om 

de axonen van neuronen heen is onder andere  nodig voor de verspoediging van de 

signaaltransductie door de neuronen heen (Tasaki I, 1939; Rosenbluth J, 1999). Demyelinisatie zelfs 

is echter niet de voornaamste reden dat axonen beschadigd raken bij Multiple Sclerose, het verlies 

van een onbekende signaalroute tussen oligodendrocyten en neuronen lijkt hier eerder de reden voor 

(Lappe-Siefke C, Goebbels S, 2003). De relatie tussen oligodendrocyten en neuronen is 

gecompliceerd, zo hebben de axonen van neuronen een bredere diameter, wanneer de axonen 

gemyeliniseerd zijn (Windebank AJ, Wood P, 1985). Daarnaast zijn oligodendrocyten ook essentieel 

voor het groeperen van natriumkanalen rondom axonsegmenten, wat volledig toebehoort aan de 

sprongsgewijze geleiding. Oligodendrocyten scheiden oplosbare mediatoren uit die zorgen voor het 

groeperen van de kanalen (Kaplan MR, Meyer-Franke A, 1997; Dupree JL, Mason JL, 2005). De 

gezondheid en vitaliteit van axonen hangt af van contact met de oligodendrocyten en myeline, 

wanneer één of meerdere myeline-eiwitten of galactolipiden mist, zwellen de axonen op en 

degeneren ze, dit gebeurt zelfs wanneer er geen demyelinisatie plaatsvindt (Griffiths I, Klugmann 

M, 1998; Dupree JL, Girault JA, 1999, Uschkureit T, Sporkel O, 2000; Garbern JY, Yool DA, 2002; 

Kassmann CM, Nave KA, 2008). 

 

Multiple Sclerose kent vier verschillende 

subtypen die gekarakteriseerd zijn op het 

verloop van de autoimmuunziekte (Lublin FD, 

Reingold SC, 1996).  

Relapsing-Remitting (RR-MS) is 

gekarakteriseerd door klinische exacerbaties, 

inflammatie en bewijs van plaques in de 

hersenen en ruggenmerg bij een MRI (Frohman 

EM, Racke MK, 2006). Deze ‘relapses’ worden 

vaak opgevolgd door periodes van herstel, 

echter gaat een groot gedeelte van de patiënten 

met relapsing-remitting MS langzaam achteruit, 

deze ontwikkeling heet ook wel Secondary 

Progressieve MS (SP-MS). Bij 15% van de MS 

patiënten begint het langzame verval al vanaf 

het begin van de ziekte; Primaire Progressieve 

MS (PP-MS). De vierde vorm van MS, 

Progressieve Relapsing MS (PR-MS) houdt in 

dat de exacerbaties tegelijkertijd plaatsvinden 

met de progressie van de ziekte (Weinstock-

Guttman B, Jacobs LD, 2000).   

Figuur 1. Subtypen Multiple Sclerose (www.mult-sclerosis.org)



Pathogenese 

Hoewel de kennis, wat de precieze reactieveroorzaker van MS is, nog onontdekt is, zijn de 

onderliggende autoimmuunmechanismes van de pathologie wel begrepen, tevens dat geactiveerde 

T-cellen in het centraal zenuwstelsel de immuuninterferende vernietiging dirigeren, alsmede de 

medewerking van macrofagen, B-cellen en dendritische cellen (Frohman EM, Racke MK, 2006). 

Verscheidene theoriën zijn voorgesteld om de etiology van MS te verklaren: (1) MS is het gevolg op 

de dood van oligodendrocyten, opgevolgd door een inflammatoire reactie; (2) de dood van 

oligodendrocyten en een gelijktijdige inflammatoire reactie veroorzaken de autoimmuunziekte; (3) 

MS heeft verschillende fasen, die door verschillende aanleidingen tot stand zouden kunnen komen: 

Relapsing-Remitting, het gevolg van inflammatie en Secundair-Progressief, bestuurd door niet-

immuungerelateerde neuronale dood. 

Echter, genetische identificatie van MS-gevoeligheid op loci, van welke minstens 15 een primaire 

rol hebben in immunologische systemen, bevorderd vroege immuundisregulatie gevolgd door 

secundaire neurodegeneratieve processen. De eerste verklaring lijkt hierdoor aannemelijker (Slavin 

A, Kelly-Modis L, 2010). 

In het centraal zenuwstelsel zijn normaliter alleen myeloide cellen, cellen van het aangeboren 

immuunsysteem, aanwezig. Myeloide progenitor cellen zetten monocyten uit het bloed aan tot 

differentiatie tot macrofaag (Koning N, Uitdehaag BMJ, 2009).  

In het beginstadium van Multiple Sclerose moeten immuuncellen door de bloed-breinbarrière 

dringen. Activatie van lymfocyten is hierbij nodig. 

 

Binnentreding T-cellen 

Geactiveerde T -cellen moeten de bloed-brein barriere doordringen, welke is samengesteld uit 

gespecialiseerde, zonder venstervormige openingen, capillaire endotheelcellen. Geactiveerde pro-

inflammatoire T helper 1 (Th1)-cellen scheiden IFN-γ en TNF-α uit, cytokines die expressie van het 

vasculaire celadhesie molecuul (VCAM) op ontstoken endotheel induceren. Geactiveerde T-cellen 

reguleren “very late antigen (VLA)-4” op, de ligand voor VCAM-1, evenals andere 

adhesiemoleculen (selectines) die binding en transmigratie door het endotheel toestaan. De 

interactie van VLA-4 met VCAM-1 blokkeren, door middel van een antilichaam is effectief in 

voorkoming en het herstel van relapsing “experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)”, het 

diermodel wat gebruikt wordt voor onderzoek naar Multiple Sclerose. Onderzoek liet zien dat anti-

VLA-4 antilichamen de frequentie van MS relapses en het gemiddelde aantal, en volume van, 

nieuwe lesies reduceert (Miller DH, Khan OA, 2003).  

Voor het binnendringen van het orgaanweefsel van het centraal zenuwstelsel, moeten geactiveerde 

T-cellen door een extracellulaire matrix bestaand uit type IV collageen breken. Collageen type IV is 

het type collageen dat voorkomt in basale membranen. Matrix metalloproteases (MMPs) zijn een 

familie van proteolytische enzymen die dit basismembraan afbreken. MMPs hebben ook een TNF-α 

convertase activiteit en splitsen membraangebonden TNF-α tot zijn opgeloste vorm. TNF-α kan 

oligodendrocyten direct en indirect uitschakelen. Bij de directe pathway bindt TNF-α aan de p55 

TNF-receptor, deze zorgt ervoor dat apoptose-inducerende factor verplaatst van het cytoplasma naar 

de celkern waar het DNA degeneratie en caspase-afhankelijke apoptose opwekt (Jurewicz A, 

Matysiak M, 2005). Bij de indirecte pathway activeert TNF-α of IFN-γ de microgliacellen of 

macrofagen tot productie van vrije radicalen die oligodendrocyten kunnen uitschakelen door middel 

van oxidatieve stress (Merrill JE, Scolding NJ, 1999). MMP-9 (Gelatinase B), welke een 

belangrijke rol heeft in de afbreking van basismembraan, wordt uitgescheiden door geactiveerde, 

myelinespecifieke T-celklonen van MS patienten en encephalitogenische T-celklonen van muizen. 

MMP-9 is ook vindbaar in endotheelcellen, pericyten en astrocyten in MS lesies, evenals in 

cerebrospinale vloeistof van MS patiënten. Indringing van T-cellen door extracellulaire matrix kan 

worden geblokkeerd door tissue inhibitors of matrix metalloproteases (TIMPs), een familie van 

eiwitten die binden aan en MMP activiteit voorkomen (Zamvil SS, Steinman L, 2003). 

 

 



Myelineherkenning 

Terwijl lymfocytactivatie binnendringing in het centraal zenuwstelsel vergemakkelijkt, is 

antigeenspecifieke herkenning niet nodig in dit stadium. Echter, myelineherkenning is wel nodig 

voor het begin van de inflammatie van het centraal zenuwstelsel. Antigeenherkenning door CD4+ 

T-cellen heeft expressie van MHC-II moleculen op antigeenpresenterende cellen (APCs) nodig, 

toch zit het normale CZS vrijwel zonder klasse II expressie. Door secretie van IFN-γ, die een 

krachtige stimulator is voor MHC-II expressie op plaatselijke antigeenpresenterende cellen van het 

centraal zenuwstelsel, waaronder microglia en astrocyten, wordt er gedacht dat Th1-cellen deze fase 

van pathogenese besturen (Slavin AJ, Soos JM, 2001). IFN-γ secretie wordt geregeld door 

osteopontine, een cytokine geproduceerd door neuronen en gliacellen bij een ontstoken centraal 

zenuwstelsel (Chabas D, Baranzini SE, 2001). IFN-γ en haar, in een later stadium geasoccieerde, 

genen zijn toegenomen in MS lesies (Lock C, Hermans G, 2002). Onbeschadigde myeline-eiwitten 

worden niet herkend door T-cellen maar ondergaan proteolytische bewerking tot peptidefragmenten 

door APC, voor binding aan MHC-II moleculen en presentatie aan CD4+ T-cellen. Gezien is dat 

gemuteerde muizen met antigeenpresenterende cellen met expressie van MHC-II moleculen, die 

nog steeds myelinepeptides kunnen presenteren, maar niet meer onbeschadigde myeline kon 

afbreken, resistent zijn voor EAE (Slavin AJ, Soos JM, 2001). Dit stelt vast dat myelinepeptides 

normaal niet worden gepresenteerd in het centraal zenuwstelsel, zonder de proteolytische afbreking. 

MMPs en andere proteolytische enzymen, waaronder cathepsins, een familie van cysteïne- en 

aspartylproteases, worden uitgescheiden door microglia in reactie op IFN-γ activatie en deelname in 

bewerking van myeline-eiwitten. Geproteolytiseerde peptidefragmenten, die binden aan MHC-II 

moleculen op plaatselijke antigeenpresenterende cellen van het centraal zenuwstelsel, worden 

herkend door de antigeenspecifieke T-celreceptors op myelinespecifieke CD4+ T-cellen. Dit zorgt 

voor een nieuw-ontstaande T-celactivatie in het CZS en verdere uitscheiding van IFN-γ, wat 

myeline-autoantigeenherkenning en T-celactivatie versterkt. IFN-β, welke MHC-II expressie, 

geïnduceerd door IFN-γ, inhibeert kan ook antigeenherkenning door pathogene T-cellen 

onderdrukken (Zamvil SS, Steinman L, 2003).  

 

Wanneer eenmaal de ongeschonden toestand van de bloed-brein barriere aangetast is, tijdens de 

beginfase van inflammatie in het centraal zenuwstelsel, dringen andere mononucleare cellen, 

waaronder B-cellen en macrofagen, het centraal zenuwstelsel binnen. B-cellen hebben mogelijk een 

tweevoudige rol. B-cellen dienen als antigeenpresenterende cellen en tonen myeline-autoantigenen, 

waardoor de cellen een grote diversiteit in de immuunreactie toestaan. Myelinespecifieke B-cellen, 

die differentiëren in plasmacellen, scheiden anitlichamen uit, welke ook teruggevonden worden in 

actieve demyeliniserende lesies in MS en EAE (Genain CP, Cannella B, 1999; Warren KG, Catz I, 

1995). Terwijl alleen passieve verplaatsing van myelinespecifieke antilichamen niet inflammatie in 

het CZS initieert, bevorderen ze wel demyelinisatie wanneer de T-cellen zich daar eenmaal 

gevestigd hebben. Geactiveerde componenten van de complement cascade, waaronder haar 

terminale component, het “membrane attack complex”, zijn ook gevonden langs zenuwvezels in 

actieve demyeliniserende lesies (Prineas JW, Kwon EE, 2001). In sommige gevallen, worden 

complementcomponenten gevonden zonder de aanwezigheid van IgG antilichamen, constaterend 

dat antilichaam-onafhankelijke complementactivatie ook plaatsvindt en mogelijk demyelinisatie op 

een niet-specifieke manier bevorderd.   

 

CD8+ en Nature Killer T-cellen 

De meeste MS en EAE studies hebben zich geconcentreerd op de rol van myelinespecifieke CD4+ 

T cellen. Echter, andere T-cellen kunnen ook deelnemen aan demyelinisatie van het centraal 

zenuwstelsel. Klonale expansies van CD8+ T-cellen vinden ook plaats in demyeliniserende MS en 

EAE lesies. Myelinespecifieke CD8+ T-cellen, welke antigenen herkennen in associatie met MHC-I 

moleculen, kunnen EAE induceren (Huseby ES, Liggitt D, 2001; Sun D, Whitaker JN, 2001). De 

pathologie is echter niet hetzelfde als bij EAE geïnduceerd door CD4+ T cellen, echter lijkt EAE 

geïnduceerd door CD8+ T-cellen in sommige opzichten meer overeen te komen met MS. CD8+ T-



cellen zouden mogelijk meer doelwitten in het centraal zenuwstelsel hebben dan CD4+ T-cellen. 

Terwijl er grote interesse is voor het verklaren van de rol van Cd8+ T cellen in MS pathogenese, 

moet wel onthouden worden dat in het algemeen CD8+ T-celexpansie hulp nodig heeft van CD4+ 

T-cellen (Stüve O, Youssef S, 2002), en eliminatie van CD8+ T cellen heeft gezorgd voor meer EAE 

relapses. Het is waarschijnlijk dat therapieën richtend op CD8+ myelinespecifieke T cellen ook de 

activiteit van CD4+ T cellen moet onderdrukken.  

Natural Killer T (NKT) cellen, hoewel minder overvloedig als CD4+ of CD8+ T cellen, kunnen ook 

een rol hebben bij CZS demyelinisatie. In tegenstelling tot gewone T-cellen die eiwitantigenen 

herkennen, herkennen NKT-cellen glycolipiden, een belangrijk component van myeline (Zamvil SS, 

Steinman L, 2003). 

 

Mestcellen en Histamine 

Mestcellen zijn ook aanwezig in MS lesies (Pedotti R, DeVoss JJ, 2003). Analyse van mRNA uit 

MS lesies onthulde dat transcripties voor verscheidene genen, coderend voor moleculen die 

vanouds geassocieerd wordt met allergische reacties, waren toegenomen (Chabas D, Baranzini SE, 

2001; Pedotti R, DeVoss JJ, 2003). Histamine receptor 1 (H1R) en 2 (H2R) zijn aanwezig op 

inflammatoire cellen in EAE lesies, histamine receptorgenen dragen bij tot gevoeligheid voor EAE 

(Ma RZ, Gao J, 2002). Encefalitogenische Th1-cellen brengen meer H1R en minder H2R tot 

expressie dan Th2-cellen. Een H1R-antagonist blokkeert EAE, en een PTAFR-antagonist verzwakt 

de hevigheid van EAE. PTAFR is een receptor voor “platelet-activating factor (PTAF)”, een 

interveniërende factor voor allergische en inflammatoire reacties. EAE komt in een verzwakte vorm 

voor in mestcelloze muizen. Deze gegevens onthullen een betrokkenheid van deze elementen, 

geassocieerd met allergie, met autoimmuun demyelinisatie. De rol van mestcellen biedt een 

uitdaging voor onze kennis over de pathofysiologie van deze demyeliniserende autoimmuunziektes, 

waarvan vroeger gedacht werd dat deze lijnrecht tegenover allergie stonden. Pathogenese van 

demyelinisatie moet nu gezien worden als een reactie met elementen van zowel Th1 als 

“allergische”reacties: allergie en autoimmuniteit zijn niet tegenstrijdig in dit ziektebeeld (Zamvil SS, 

Steinman L, 2003). 

 

Heterogeniteit in MS 

Net als er heterogeniteit bestaat in klinische MS, is er ook een kenmerkende histologische 

heterogeniteit. In analyse van acute demyeliniserende MS lesies is er onderscheid gemaakt tussen 

vier verneembare histologische modellen (Lucchinetti C, Brück W, 2000). De eerste twee modellen 

zijn soortgelijk en gekarakteriseerd door perivenulaire demyelinisatie met hoofdzakelijk 

macrofagen en T-cellen in de inflammatoire lesies. IgG- en complementneerslag onderscheiden het 

tweede, meest voorkomende, model en beide modellen lijken op lesies in EAE. Demyelinisatie is 

niet perivenulair in de twee andere modellen. Terwijl demyeliniserende lesies van deze 

laatsgenoemde twee modellen T-cellen en macrofagen bezitten, waren IgG en complement afwezig. 

Deze twee modellen worden ook gekenmerkt door verlies van oligodendrocyten, duidend op een 

primaire oligodendrogliopathie. Op grotere schaal lieten studies zelfs aanzienlijke heterogeniteit 

binnen een enkel meetpunt in een individuele patiënt, met een activiteitsspectrum variërend van 

acute inflammatie tot gliosis (Lock C, Hermans G, 2002). Bij vergelijking van monsters tussen 

individuen is kenmerkende heterogeniteit ook vindbaar (Lucchinetti C, Brück W, 2000). 

Pathologische heterogeniteit heeft duidelijk diepgaande consequenties voor behandeling van 

Multiple Sclerose.  

Demyelinisatie in het vroege stadium van MS is niet onontbeerlijk permanent. Remyelinisatie door 

oligodendrocyten is regelmatig in relapsing-remitting MS gevonden. Terwijl myeline het 

voornaamste doelwit is in het vroege stadium van MS, is axonale degeneratie een duidelijk 

symptoom in chronische MS. Axonaal verlies, wat onherstelbaar is, is gevonden in 

demyeliniserende lesies. Axonale degeneratie correleert met zowel permanente invaliditeit als 

atrofie in de hersenen, in vergevorderde Multiple Sclerose.De aanwezigheid van oligodendrocyt 

voorlopers zijn alreeds geïdentificeerd in chronische lesies, ze leken interactie aan te gaan met 



dystrofische, naakte, axonen maar waren niet in staat deze te remyeliniseren (Chang A, Tourtellotte 

WW, 2002). Deze resultaten suggereren dat axonen in chronische MS niet ontvankelijk zijn voor 

remyelinisatie (Hohlfeld R, 2002). TGF-β, welke uitgescheiden kan worden door inflammatoire of 

gliacellen tijdens demyelinisatie van het centraal zenuwstelsel, zet astrocyten aan tot productie van 

jagged1, die kan binden aan de Notch1-receptor die tot expressie komt op oligodendrocyt 

voorlopers. Als een gevolg op de Notch-interferende signaalroute, slagen de oligodendrocyt 

voorlopers er niet in processen uit te breiden en om het gedegenereerde myeline te vervangen. 

Echter, is migratie van neuronale voorlopercellen in EAE van de subventriculaire zone (SVZ) naar 

de olfactory bulbus en mobilisatie van voorlopercellen in periventriculaire witte stof, een regio die 

vaak betrokken is bij Multiple Sclerose, al eens geobserveerd (Picard-Riera N, Decker L, 2002). 

Voorlopercellen in periventriculaire witte stof ontwikkelen tot oligodendrocyten en astrocyten, de 

SVZ aanwijzend als een bron voor nieuw-gegenereerde oligodendrocyten die mogelijk 

remyelinisatie bevorderen.  

Tijdens inflammatie van het centraal zenuwstelsel, wordt glutamaat uitgescheiden door geactiveerde 

leukocyten en microgliacellen. Glutamaat excitotoxiciteit, mogelijk gemaakt door AMPA/quinate 

receptoren, veroorzaakt schade aan de neuronen en oligodendrocyten. Een AMPA/quinate 

antagonist onderdrukt klinische EAE (Pitt D, Werner P, 2000). Terwijl behandeling met 

AMPA/quinate receptor antagonist niets veranderde aan de inflammatie in het centraal zenuwstelsel 

of proliferatie van encephalitogenetische T-cellen, wordt behandeling wel geassociëerd met 

toegenomen overleving van oligodendrocyten en verminderde axonaal verlies (Zamvil SS, Steinman 

L, 2003).  

 

 

Figuur 2. De inflammatoire fase van MS in 

diermodel EAE. T-lymfocyten verkrijgen toegang 

tot het centraal zenuwstelsel via hun α4-

integrines, die VCAM herkennen op de 

bloedvaatwanden. De T-lymfocyten verplaatsen 

door het endotheel, gebruikmakend van matrix 

metalloproteases om collageen IV te splitsen in 

de extracellulaire matrix. Eenmaal in het CZS, 

scheiden ze inflammatoire cytokines uit. De B-cel 

en de mestcel nemen ook deel aan de pathologie. 

Complement-antilichaamcomplexen leiden tot 

activatie van het “membrane attack complex” die 

de myelineschede aanvalt. EAE kan worden 

verhinderd door een α4-integrine-antilichaam. 

Statines en “altered peptide ligands” kunnen 

interfereren met de herkenning van 

myelinefragmenten door induceerbare MHC II in 

het CZS. Antihistamines en 

bloedplaatactiverende-receptor antagonisten 

kunnen mestcelactivatie blokkeren in EAE 

(Zamvil SS, Steinman L, 2003).
 

 



Behandeling  

Omdat Multiple Sclerose een autoimmuunziekte is zijn de behandelingen die doorgaans gebruikt 

worden, voornamelijk gebasseerd op immunosuppressie en immunomodulatie (Weinstock-Guttman 

B,  Jacobs LD, 2000).  

Weinig medicatieklassen zijn (nog) toegestaan voor de behandeling van Multiple Sclerose. De 

toegestaande middelen, welke deels effectief zijn, worden geassociëerd met bijverschijnselen en 

mogelijke toxiciteiten. Gestreefd wordt naar behandelingen met zo min mogelijk bijverschijnselen 

en toxiciteiten. Een tussentijdse oplossing, om een zo heilzaam mogelijke behandeling aan te 

kunnen bieden, is combinatietherapiën, waarbij medicijnen beide aangeboden worden, die via 

verschillende signaalroutes te werk gaan (Zamvil SS, Steinman L, 2003).   

 

Interferon-β 

IFN-β, een type I interferon die geproduceerd wordt door fibroblasten, heeft niet alleen antivirale en 

anitproliferatieve effecten maar ook immunomodulerende werkingen. Twee vormen van IFN-β, 

IFN-β1a en IFN-β1b, worden beide voor therapeutische doeleinden gebruikt. IFN-β1b, die 

subcutaan (SC) wordt toegediend, is de eerste die ooit ontwikkeld is voor klinisch gebruik; deze 

verschijningsvorm van IFN-β wordt geproduceerd in een bacteriële expressiesysteem en is daardoor 

niet geglycosyleerd (Mark DF, Lu SD, 1984). De N-terminale methionine is verwijderd van IFN-

β1b en het molecuul wordt zo aangepast dat serine een vervanging wordt voor cysteïne. De, twee 

verschillende soorten verschijningsvormen van IFN-β1a bezitten de natuurlijk-voorkomende 

aminozuurvolgordes, deze worden geproduceerd in eukaryote cellijnen, en deze zijn 

verschijningsvormen wel geglycosyleerd. Eén bepaalde vorm van IFN-β1a wordt intramusculair 

toegediend (IFN-β1a IM), de andere verschijningsvorm, wordt subcutaan toegediend (IFN-β1a SC). 

De werking van IFN-β1b en IFN-β1a zijn niet hetzelfde. Het IFN-β1a molecuul heeft een hogere 

biologische antivirale activiteit dan het IFN-β1b molecuul (Goodin DS, Frohman EM, 2002; 

Sturzwebecher S, Maibauer R, 1999). Glycosylatie verminderd mogelijk aggregaatvorming en 

immunogeniciteit van IFN-β1a, wat misschien het verschil in biologische potentie met IFN-β1b 

verklaart.  

 

Binding van IFN-β aan IFN receptor type I, initieert een verscheidenheid aan gebeurtenissen, 

waaronder uiteindelijk een veranderde gentranscriptie. De effecten van IFN-β op gentranscriptie 

zijn ingewikkeld, veel genetische pathways worden beïnvloed, hoewel andere pathways mogelijk 

bijdragen aan het therapeutische effect van IFN-β op MS, wordt gedacht dat haar effect op de 

immuunfunctie het meest plausibel is. Binnen het immuunsysteem heeft IFN-β aangetoond 

antigeenpresentatie te verminderen, T-celproliferatie te verhinderen en cytokineproductie te 

verschuiven. IFN-β herstelt mogelijk ook de onderdrukkende functie van het immuunsysteem, 

welke verminderd lijkt te zijn bij MS patiënten, daarnaast vermindert IFN-β MMP expressie. Er 

lijkt geen verschil te zijn in deze reacties voor uitvoering van IFN-β1a of IFN-β1b (Deisenhammer 

F, Mayringer I, 2000). 

Antigenen worden gepresenteerd aan T-cellen door antigeenpresenterende cellen, waaronder 

macrofagen, microgliacellen, B-cellen en dendritische cellen. Antigeenpresentatie behoeft dat het 

antigeen bewerkt is door de APCs en gepresenteerd wordt aan het celmembraan in combinatie met 

MHC-II moleculen. Wanneer de T-celreceptor (TCR) interactie aangaat met het antigeen in 

associatie met MHC-II op het celmembraan van APCs zijn costimulatoire moleculen nodig om de 

T-cel volledig te activeren. De MHC-II niveaus worden opgereguleerd door IFN-γ secretie door T-

cellen, IFN-β reguleert MHC-II niveaus down op APCs wat leidt tot een verminderde T-celactivatie 

(Chofflon M, 2005). Daarnaast worden de niveaus van costimulatoire moleculen (CD80 en CD28) 

verminderd op APC- en lymfocytoppervlaktes, waarmee ook de waarschijnlijkheid van T-

celactivatie verkleind. Sommige, andere, costimulatoire moleculen worden opgereguleerd door 

behandeling met IFN-β, wat de Th2-immuunreactie stimuleert en verzet biedt tegen het effect van 

de Th1-reactie. Behandeling met IFN-β vermindert de hoeveelheid Th1 proinflammatoire cytokines 

(Interleukine-2, Interleukine-12 en IFN-γ) en verschuift de reactie naar een Th2 profiel, 



Interleukine-4 en Interleukine-10 vrijgevend. Deze cytokines zorgen op hun beurt voor een 

verminderde secretie van Th1 cytokines, zodanig reguleert het de inflammatoire reactie. Wanneer T-

cellen geactiveerd raken, reguleren zij expressie van MMPs en VLA-4 op, op het celmembraan, 

VLA-4 helpt de T-cel te migreren vanuit het vasculaire lumen naar weefsels. Tijdens de verankering 

van T-cellen in het vasculaire endotheel, scheidt de T-cel MMPs uit die de extracellulaire matrix 

afbreken en de doorgang van de T-cel door de bloed-breinbarrière mogelijk maken. Aangetoond is 

dat IFN-β de expressie van VLA-4 op de T-celoppervlakte verlaagd en de secretie van MMPs door 

T-cellen verminderd. Interferon-βs veroorzaken ook de uitspreiding van oplosbare VCAM-1 

moleculen, wat leidt tot een afleidingsmechanisme waarbij binding van VLA-4 aan VCAM-1 wordt 

voorkomen. Dit verhindert de T-cellen van migratie naar het centraal zenuwstelsel en de 

daarbijbehorende schadelijke effecten. Deze twee belangrijke stappen zijn cruciaal voor de 

heilzame effecten van IFN-β in de behandeling van Multiple Sclerose. Een minder bekend effect 

van IFN-β is haar effect op de “suppressor cell function”. Patiënten met MS hebben een 

verminderde “suppressor cell function” vergeleken met gezonde controles en deze verminderde 

activiteit kan worden hersteld door behandeling met IFN-β (Noronha A, Toscas A, 1990).  

 

Glatiramer acetaat 

Glatiramer acetaat (GA) is een, immunomodulerend, polymeer, een medicatie die gebruikt wordt 

voor de behandeling van relapsing-remitting MS. Glatiramer acetaat is een synthetisch, willekeurig 

copolymeer samengesteld uit enkele aminozuren, dat lijkt bij voorkeur T-cellen te beïnvloeden die 

specifiek zijn voor antigenen van het centraal zenuwstelsel (Duda, PW, Schmied MC, 2000).  

Glatiramer acetaat is de acetaatzout van een mix van synthetische polypeptides (L-alanine, L-

glutaminezuur, L-lysine en L-tyrosine). Van het medicijn wordt gedacht dat het “myelin basic 

protein (MBP)” imiteert en er wordt van verondersteld dat het myelinespecifieke, onderdrukkende 

T-cellen induceert naast het inhiberen van specifieke effector T-cellen (Weinstock-Guttman B, 

Jacobs LD, 2000).  

Figuur 3. Glatiramer acetaat (GA) kan direct op antigeenpresenterende cellen (APCs) inwerken om hen te 

modificeren in antiinflammatoire “type II” cellen (1). GA wordt verwerkt door APCs (2) door klasse I 

(crosspresentation [3]) en klasse II (4) presentatie pathways en wordt gepresenteerd aan CD8+ (3) en CD4+ (6) 

T-cellen. Een robuuste CD8+ T-cel reactie is verbeterd door of resulteert in het doden/modificeren van APC 

subeenheden (5). Presentatie door gemodificeerde APC (6) resulteert in de uiteindelijke generatie van CD4+ T-

regulatoire-cellen (10). Het direct doden van CD4+ Th1-cellen door een HLA-E-beperkt mechanisme (7) 

resulteert in een verschuiving naar Th2 reacties, samengesteld door nieuwe T-celklonen (8). Daarentegen, wordt 

de CD8+ T-celreactie oligoklonaal met expansie en handhaving van CD8+ T-celkloon populaties gedurende 

lange tijdperiodes (9) (Racke MK, Lovett-Racke AE, 2010). 
 

 

 



Onderzoek heeft laten zien dat glatiramer acetaat de gevoeligheid van normale lymfocyten voor 

“myelin basic proteins” (MBPs), in vitro, blokkeert (Fridkis-Hareli M, Teitelbaum D, 1994).  

Later onderzoek suggereerde dat behandeling van MS-patiënten met glatiramer acetaat vergezeld 

wordt door een toename in serum interleukine (IL)-10, onderdrukking van tumor nucrosis factor 

(TNF)-α mRNA, en een toename van IL-4 en “transforming growth factor-β” mRNA in perifere 

bloedlymfocyten . Echter, de exacte T-cel populaties verantwoordelijk voor deze veranderingen 

werden niet geïndentificeerd. Toch werd de  suggestie gewekt dat GA het cytokinemilieu veranderd 

van een proinflammatoir milieu naar één die meer overeenkwam met regulatoire celpopulaties 

(figuur 3) (Miller A, Shapiro, 1998). 

Glatiramer acetaat heeft bewezen om als een “altered peptide ligand (APL)” dienst te doen en 

MBP-specifieke T-celklonen tegen te werken in vitro (Aharoni R, Teitelbaum D, 1999). Deze 

gegevens suggereren dat de verschuiving van pathogene T-cel reacties naar reacties waarin 

antiinflammatoire cytokines worden uitgescheiden, een potentiëel mechanisme voor GA is.  

Een ander potentiëel actiemechanisme voor GA is die van naarbije onderdrukking. De hypothese is 

dat een aantal T-cellen geactiveerd werden door de verschillende peptides die aanwezig zijn in GA 

en dat deze geactiveerde T-cellen daarna settelen in verschillende organen, waaronder het centraal 

zenuwstelsel. Wanneer de GA-reactieve T-cellen settelen in het centraal zenuwstelsel, zouden ze 

sommige myeline-antigenen herkennen als een “altered peptide ligand” en eerder antiinflammatoire 

dan proinflammatoire cytokines uitscheiden (Aharoni R, Teitelbaum D, 1997). Naast 

antiinflammatoire cytokines, werden ook neurotrofische factoren gevonden in het CZS van met 

Glatiramer-behandelde dieren (Ziemssen T, Kampfel T, 2002).  

 

Natalizumab 

Natalizumab is een monoklonaal antilichaam. Hij is gericht tegen α-4 integrine (figuur 4), ook 

bekend als very late antigeen (VLA)-4, die tot expressie komt op het membraan van lymfocten en 

monocyten en een belangrijke mediator is voor celadhesie en migratie door het endotheel heen, 

evenals een regulator van immuuncelactivatie binnen ontstoken weefsel (Frenette PS, Wagner DD, 

1996a; Frenette PS, Wagner DD, 1996b).  

Natalizumab is een recombinante, vermenselijkte vorm van een muizen- monoklonaal antilichaam 

die bindt aan de α4 subunit van α4β1- en α4β7-integrine. De α4-integrines worden tot expressie 

gebracht op alle leukocyten, met uitzondering van neutrofielen, evenals haematopoietische 

voorlopercellen, en interveniëren in adhesieve functies. Dit wordt volbracht door de binding van de 

α4-integrines aan hun verwante vasculaire celadhesie molecuul-1 (VCAM-1) receptoren op het 

endotheel. α4-integrine liganden zijn onder andere osteopontine en fibronectine (CS-1) voorkomend 

in de extracellulaire matrix.  

Natalizumab blokkeert op doeltreffende wijze de interactie van α4-integrines met hun verwante 

receptoren. Verstoring van deze moleculaire interactie voorkomt de migratie van mononucleare 

leukocyten door het endotheel naar het ontstoken weefsel. Natalizumab onderdrukt mogelijk ook 

aan de gang zijnde inflammatoire reacties, in zieke weefsels, door binding van α4-weergevende 

leukocyten, met hun liganden, in de extracellulaire matrix te inhiberen.  

Natalizumab is ten voeten uit een antilichaam uit de IgG4 subklasse. Het bestaat uit twee zware en 

twee lichte ketens verbonden door vier disulfiede bindingen.  

Eenmaal in de weefsels, gaat α4β1 een verdere interactie aan met CS-1 en osteopontine in de 

extracellulaire matrix. Dit resulteert in verdere versterking van de inflammatoire cascade en 

uiteindelijk in demyelinisatie, veroorzaakt door leukocyt-geïnduceerde schade aan de 

myelineschede (Ransohoff RM, 2007).  

Natalizumab is dus een selectieve adhesie-molecuul inhibitor. Uit controle-onderzoek met een 

placebo-controlegroep is gebleken dat behandeling met natalizumab leidde tot minder 

inflammatoire lesies en minder relapses in een periode van 6 maanden bij patienten met relapsing-

remitting MS (Miller DH, Khan OA, 2003). 



Figuur 4: Verschillende 

subtypen mononucleare cellen 

(geheugen T-cellen, effector T-

cellen en geactiveerde 

monocyten)  dringen het centrale 

zenuwstelsel binnen door de 

Arteria carotis interna en en 

verplaatsen  naar afzonderlijke 

compartimenten door middel 

van verschillende routes. 

Geheugen T-cellen werken zich 

heen door de anterior choroïdale 

arterie naar de cerebrospinale 

vloeistof (CSV) en door de 

plexus choroideus in twee fases. 

Aanvankelijk vindt extravasatie 

plaats door de plexus choroideus 

postcapillaire venen naar de 

stroma, en de cellen migreren 

dan dan door de tight junctions 

van de plexus choroideus 

epitheel naar de CSV. 

Geactiveerde effector T-cellen 

en monocyten bewegen door de 

intracraniële circulatie en 

extravaseren in inflammatoire 

MS lesies, door de bloed-brein 

barrière. Deze cellen bemiddelen 

pathogenische inflammatie in 

MS lesies. Al deze celtypes 

brengen α4β1-integrines tot 

expressie op het celmembraan; 

transport door de cerebrospinale 

vloeistof naar de MS lesies 

wordt onderdrukt wanneer 

natalizumab bindt en de 

integrine inactiveert (Ransohoff 

RM, 2007)
 

 

Statines  

Statines, ook wel bekend als 3-hydroxy-3-methylglutryl co-enzym A (HMG-CoA) reductase 

remmers, worden veelal gebruikt als cholesterol-verlagende medicijnen en hebben laten zien in 

klinische experimenten de incidenties van primaire en secundaire coronaire hartziektes te 

verminderen (Castilla GL, Carmen Fernandez MM, 2008; Nassief A, Marsh JD, 2008).  

Er zijn onderzoeken naar voren gekomen, die vermelden dat statines ook neurobeschermende 

effecten hebben. De inname van statines worden, in die onderzoeken, geassocieerd met onder 

andere een verminderde incidentie van Alzheimer. Deze associatie is niet onbetwist, maar 

verschillende studies presenteren bewijs dat statines de productie van amyloid-β (Aβ) peptide in 

vitro reduceren (Hoglund K, Blennow K, 2007; Wolozin B, Wang SW, 2007). Tevens suggereren 

diermodellen dat statines mogelijk heilzaam zijn in de behandeling van Multiple Sclerose (Aktas O, 

Waiczies S, 2003; Floris S, Blezer EL, 2004; Greenwood J, Walters CE, 2003; Paintlia AS, Paintlia 

MK, 2004).  

Hoewel alle statines hetzelfde mechanisme bevatten, worden ze onderverdeeld in twee catagoriën 

op basis van hun oorsprong: de schimmel-afgeleide lovastatine, simvastatine, mevastatine en 

pravastatine; en de synthetische atorvastatine, cerivastatine, fluvastatine, pitavastatine en 

rosuvastatine. Statines zijn hepatoselectief: de lever neemt de meeste statines op, die geabsorbeerd 

zijn door het darmkanaal. De overgebleven moleculen binden met een hoge affiniteit aan plasma-

eiwitten, en als gevolg is systemische blootstelling aan vrije medicijnmoleculen laag. Daardoor 

oefenen statines de meeste van hun effecten uit op de lever voordat ze actief worden (Corsini A, 

Bellosta S, 1999; Hamelin BA, Turgeon J, 1998).  

Statines worden beschouwd als effectief en hebben weinig bijverschijnselen. De meeste 

voorkomende bijverschijnselen zijn maag-darm symptomen en spierpijn. Hepatotoxiciteit, 



aangegeven door verhogingen in het niveau van serum amino-transaminase, komen voor in minder 

dan 1% van patiënten, ook bij hoge dosissen. Ondanks dit, worden statines gecontraïndiceerd voor 

patiënten met een leverziekte.  

Het is nog onduidelijk of statines rechtstreeks invloed uitoefenen op het centraal zenuwstelsel. 

Dierexperimenten en experimenten bij mensen hebben bewezen dat de lipofiele statines, lovastatine 

en simvastatine, geschikt zijn om de bloed-brein barrière over te gaan; echter de meer lipofobe 

pravastatine kan dat niet (Botti RE, Triscari J, 1991; Saheki A, Terasaki T, 1994; Tsuji A, Saheki A). 

Voor zover bekend, zijn er geen verschillen in de mate van neurobescherming gevonden tussen 

lipofiele en lipofobe statines.  

Statines kunnen verschillende neurobeschermende pathways activeren. Er is laten zien dat 

verschillende statines primaire corticale neuronen resistenter maken tegen excitotoxicity op een 

cholesterol-afhankelijke manier. De neurobeschermende potentie gecorreleert ongeveer met de 

doeltreffende blokkering van HMG-CoA (McTaggart F, Buckett L, 2001), en het 

neurobeschermende effect kan teruggedraaid worden door toevoeging van mevalonaat of 

cholesterol (Zacco A, Togo J, 2003).  

 

Figuur 5. Schematisch overzicht van sommige mechanismes van statines op lipide metabolisme 

en cellulaire signaalroute in neurobescherming (van der Most PJ, Dolga AM, 2009)
 

 

Echter, hebben in vivo experimenten laten zien dat behandeling met statines na hersenschade de 

neurogenese en synaptogenese verhoogd, zonder het serumcholersterolniveau te veranderen (Chen 

J, Zhang ZG, 2003; Chen J, Zhang C, 2005; Lu D, Goussev A, 2004; Lu D, Qu C, 2007). De overige 

bevindingen suggereren ook dat statines neurobescherming induceren door de uitscheiding van 

neurotrofische factoren te bevorderen. Simvastatine heeft ook werkelijk laten zien  expressie van 

“brain-derived neurotrofic factor” te induceren na “traumatic brain injury” (Wu H, Lu D, 2008) en 

na een injectie met LPS in de substantia nigra (Hernandez-Romero MC, Arguelles S, 2008). Het 



blijft echter onbekend hoe statines dit effect produceren. Een suggestie is dat statines de NMDA-

receptor buiten werking stellen door de “lipid rafts”. Want bewijs heeft, in vitro, bevestigd dat 

simvastatine de relatie tussen de NMDA-receptor en “lipid rafts” verminderd (Ponce J, de la Ossa 

NP, 2008).  

Verschillende in vitro en in vivo studies hebben bewezen dat statines het neurobeschermende eiwit 

kinase B (PKB/Akt.) activeren. Activatie van PKB/Akt door statines is terug te vinden in 

endotheelcellen en voorlopercellen (Dimmeler S, Aicher A, 2001; Kureishi Y, Luo Z, 2000; Llevadot 

J, Murasawa S, 2001) en het is ook geobserveerd in ontwikkelde neuronen (Chen J, Zhang ZG, 

2003; Dolga AM, Nijholt IM, 2008b) en in het centraal zenuwstelsel van statine-behandelde dieren 

(Dolga AM, Granic I, 2009; Hernandez-Romero MC, Arguelles S, 2008; Kretz A, Schmeer C, 2006; 

Lee ST, Chu K, 2008; Wu H, Lu D, 2008, Zhang L, Zhang ZG, 2007). Ontdekt is dat lovastatine 

selectief de expressie van TNF-receptor-2 verhoogt. TNF receptor niveaus, eerder dan TNF zelf, is 

gevonden in ischemisch weefsel en gevonden is dat TNF-receptor-2 neurobeschermende 

signaalroutes activeert, waaronder PKB/Akt en NF-κB (figuur 5) (Fontaine V, Mohand-Said S, 

2002; Marchetti L, Klein M, 2004). Het mechanisme van TNF-α/NF-κB interferende 

neurobescherming is niet helemaal begrepen, hoewel, bijvoorbeeld, expressie van NF-κB reguleert 

kleine Ca²
+
- geactiveerde kaliumkanalen (Dolga AM, Granic I, 2008a) en anti-apoptotische eiwitten 

(Mattson MP, 2005) zijn mogelijk betrokken (van der Most PJ, Dolga AM, 2009).
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