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HERSENONDERZOEK 
BIEDT INZICHT IN MS

De Nederlandse Hersenbank heeft een wereldwijd unieke verzameling 
hersenen van MS-patiënten. Onderzoek naar MS-laesies in deze herse-
nen geeft inzicht in de rol van ontstekingsreacties, ook bij vergevorderde 
MS.
TEKST Patrick Marx

In de vroege fase van MS ontwikkelen patiënten aan-
vallen van neurologische symptomen die na verloop 
van tijd nog goed herstellen. Tijdens een latere fase 
wordt de ziekte bij veel patiënten progressief en is de 
neurologische schade in de hersenen irreversibel. 

Tijdens de vroege fase zijn behandeling met T- en B-cel 
mediërende geneesmiddelen effectief, maar op de pro-
gressie van de ziekte hebben deze medicijnen geen of heel 

weinig effect. De T- en B-cellen spelen daarom een rol bij 
vroege MS maar niet meer bij gevorderde ziekte, zo luidt 
een gangbare hypothese. Maar is dat wel zo? Tijdens haar 
promotieonderzoek bij de afdeling neuro-immunologie 
van het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam toonde 
Nina Fransen aan dat de hypothese niet klopt. Ontste-
kingscellen lijken wel degelijk een rol te spelen, zelfs bij 
vergevorderde ziekte.1
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DONOREN
‘De Nederlandse Hersenbank heeft een donorprogramma 
voor MS-patiënten waar zij zich tijdens hun leven registre-
ren als hersendonor. Na overlijden verzamelt de hersen-
bank de hersenen. Onderzoekers wereldwijd maken 
gebruik van dit uniek grote cohort hersenweefsel. Dankzij 
het donorprogramma, dat al meer dan 30 jaar loopt, kon-
den we in mijn promotieonderzoek het hersenweefsel van 
182 patiënten met MS onderzoeken’, zegt Fransen. 
‘Doordat de hersenbank snel na het overlijden de obduc-
ties uitvoert, kunnen we nog levende cellen isoleren en 
karakteriseren’, voegt ze toe.
Uit de gedoneerde hersenen van mensen die gemiddeld 29 
jaar MS hadden, isoleerden Fransen en haar collega’s 
ruim 7500 laesies voor onderzoek onder de microscoop. 
Het onderzoek toonde aan dat 78% van de mensen nog 
steeds laesies heeft waarin T-cellen actief zijn. Bijna de 

helft van alle onderzochte laesies blijkt actief. ‘De mate van 
activiteit correleerde met de ziekteactiviteit’, zegt Fransen. 
‘Hoe meer actieve laesies, hoe progressiever de ziekte. Deze 
bevinding suggereert dat de ontstekingsactiviteit ook bij 
gevorderde MS een rol speelt. Inmiddels zijn deze bevindin-
gen bevestigd door onderzoek met MRI-scans bij 
MS-patiënten, waaruit ook blijkt dat deze ontstekingsactivi-
teit nog aanwezig is in vergevorderde MS en mogelijk bij-
draagt aan progressie van de ziekte.’
De onderzoeker keek ook naar verschillende type 
MS-ontstekingen, de actieve laesie en de gedeeltelijk actieve 
laesie. In de actieve laesie bevinden ontstekingscellen zich 
overal. In de gedeeltelijk actieve laesie vindt ze deze alleen in 
de randen om het beschadigde zenuwweefsel heen. ‘Hoe 
meer gedeeltelijk actieve laesies iemand had, hoe sneller de 
progressie van de ziekte was. De hypothese is dat de gedeel-
telijk actieve laesies door de activiteit in de rand blijven 
groeien. We kunnen dat met onderzoek aan het hersenweef-
sel niet bevestigen, want dat is een momentopname na de 
dood van de patiënt, maar er zijn onderzoeken die in de rich-
ting van groeiende laesies wijzen.’

RESIDENTE T-CELLEN
Hoewel Fransen ontstekingsactiviteit bij vergevorderde MS 
ziet, zien neurologen doorgaans op MRI-scans een fenomeen 
dat op verschillen in de activiteit van het immuunsysteem 
wijst. Laesies kleuren op een MRI aan zodra de bloed-hersen-
barrière doorbroken is en er dus T- en B-cellen uit het bloed 
in het hersenweefsel kunnen doordringen. Bij vroege MS 
kleuren laesies wel aan en zijn ze dus actief, maar bij pro-
gressieve MS kleuren ze niet meer aan. Hoe komen de 
T-cellen die Fransen ziet dan in de laesies en wat zijn het 
voor een soort T-cellen?

Om de vraag over de aard van de T-cellen in de MS-laesies 
te beantwoorden isoleerden de onderzoekers eerst levende 
T-cellen uit de hersenen van overleden gezonde personen. 
Uit het onderzoek aan de cellen volgt het bestaan van een 
specifieke subpopulatie T-cellen in het hersenweefsel. ‘We 
vinden weefselresidente CD8+ geheugen T-cellen. Dit zijn 
cellen die niet direct uit de circulatie afkomstig zijn, maar 
zich lange tijd in geïnactiveerde vorm ophouden in weefsel. 
Waarschijnlijk houden ze daar virussen zoals het Epstein-
Barr-virus (EBV) en het cytomegalovirus onder controle. In 
deze studie toonden we de functie van de residente 
T-cellen niet in detail aan, maar in andere weefsels dan 
hersenweefsel hebben deze T-cellen dezelfde bescher-
mende rol.’

‘HOE MEER ACTIEVE LAESIES, HOE 
PROGRESSIEVER DE ZIEKTE’
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Vervolgens keek Fransen naar de aard van de T-cellen in 
de laesies van patiënten. Bij gevorderde MS vond ze 
dezelfde subpopulatie weefselresidente T-cellen, maar 
geen andere typen T-cellen. ‘Onder de microscoop zien we 
dat deze T-cellen bij gezonde mensen rondom de bloedva-
ten in het hersenweefsel zitten. Bij patiënten zien we dat 
de cellen in het parenchym van het hersenweefsel in de 
laesies doordringen. Het lijkt er dus op dat de T-cellen een 
rol spelen bij de chronische ontstekingsreacties in deze 
laesies.’

EPSTEIN-BARR-VIRUS  
Als de verdedigers tegen neurotrope virussen een rol spelen 
bij MS-laesies, spelen de virussen zelf dan ook een rol? ‘We 
weten dat ruim 90% van de bevolking ooit een EBV-infectie 
doormaakte. Bij mensen met MS bedraagt de prevalentie 
100%. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat EBV een rol 
speelt bij het ontstaan van MS’, zegt Fransen. Een voorbeeld 
is een onlangs in Nature verschenen studie die aantoont 
B-cellen van MS-patiënten binden aan EBV-eiwitten.2

Uit het eerste deel van Fransens promotieonderzoek blijkt 
dat de analyse van hersenweefsel de mechanismen die bij 

MS een rol spelen beter in kaart brengt. Vooral de rol van 
weefselresidente T-cellen kwam hierdoor naar voren. Hoe 
zit het echter met de B-cellen? Ook hiernaar keken de 
onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut. Ze ont-
dekten een relatie tussen de afwezigheid van B-cellen in 
de laesies en een gunstiger verloop van de ziekte. ‘Het kan 
zijn dat de afwezigheid van de B-cellen tot een gunstiger 
beloop leidt of dat bij deze mensen de B-cellen uiteinde-
lijk uit de laesies verdwijnen. De B-cellen maken een spe-
cifieke set oligoklonale antilichamen die in liquor terug te 
vinden is. We keken in de loop van de tijd in een klinisch 
cohort van zeventig MS-patiënten naar deze antilichamen 
in de liquor en zien dat ze bij zes mensen verdwijnen. Dit 
suggereert dat de B-celactiviteit verdwijnt in de laesies bij 
de late fase van MS bij een subgroep patiënten.’

THERAPIE
Bij neurologen leeft de vraag wanneer je B-cel-
gemedieerde therapieën het best kunt stoppen wanneer je 
niet meer verwacht dat ze effectief zijn. ‘Mogelijk vormt 
het verdwijnen van de antilichamen uit de liquor bij een 
subgroep patiënten een marker voor het stoppen van 
B-cel-gemedieerde therapie. Het antwoord op deze vraag 
moet uit klinisch vervolgonderzoek komen.’ Ook T-cel-
mediërende therapie verliest op den duur haar werking bij 
MS, ondanks het feit dat T-cellen in de leasies actief blij-
ven. ‘Onze hypothese is dat de zichzelf onderhoudende 
weefselresidente T-cellen moeilijk te bereiken zijn voor de 
therapie. Deze moet daarvoor immers de bloed-hersenbar-
rière over en dat is een probleem.’ 

‘HET IDEE IS DAT DE GEDEELTELIJK 
ACTIEVE LAESIES DOOR DE 
ACTIVITEIT IN DE RAND BLIJVEN 
GROEIEN’
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In biopten van hersenweefsel van patiënten met vroege 
MS van het Institut für Neuropathologie van de universi-
teit in het Duitse Münster toonden Fransen twee soorten 
T-cellen aan: de weefselresidente T-cellen en niet-weefsel-
residente T-cellen die waarschijnlijk recent vanuit het 
bloed in de hersenen infiltreerden. ‘Deze bevinding vormt 
een aanwijzing voor de reden waarom de T-cel-
mediërende therapie in de vroege fase van MS werkt. Er 
zitten immers T-cellen uit de circulatie in het hersenweef-
sel die wel goed bereikbaar zijn voor de therapie.’ Fransen 
hoopt dat de bevindingen van haar en haar collega’s uit-
eindelijk leiden tot nieuwe therapie die aangrijpt op de rol 
die de weefselresidente T-cellen bij MS spelen. n
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Man/vrouw
MS treft vrouwen ongeveer twee keer zo vaak als mannen, maar 
als een man MS krijgt, dan verloopt de ziekte meestal sneller en 
ernstiger. Fransen liet in het hersenweefsel van patiënten zien 
dat mannen vaker laesies in de corticale grijze stof hebben dan 
vrouwen. De onderzoeksgroep in het Nederlands 
Herseninstituut ontdekte dat er tussen de geslachten bij MS ver-
schillen zijn in de signalering van progesteron in laesies in de wit-
te stof van het brein. Fransen zelf laat in haar proefschrift zien 
dat er mogelijk ook in de corticale grijze stof verschillen zijn in de 
activiteit van enzymen die progesteron omzetten in andere hor-
monen. Mogelijk maken mannen met MS hierdoor minder van 
deze hormonen aan dan vrouwen. Deze bevinding geeft moge-
lijkheden voor verder onderzoek naar hormoontherapie in MS. 
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