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Lijst met afkortingen
Cpn: Chlamydia pneumoniae
CZS: centraal zenuwstelsel
AD: Alzheimer's disease (ziekte van Alzheimer)
NFTs: neurofibrillaire tangles
$DP\ORLGEHWD
APP: Amyloid Precursor Protein
PS: preseniline
ApoE: apolipoproteïne E
EB: elementary body
RB: reticulate body
IL: interleukine
TNF: Tumor Necrose Factor
TLR: Toll-like receptor
LPS: lipopolysaccharide
NO: stikstofmonoxide
IFN: interferon
mAL: monoklonaal antilichaam
iNOS: inducible nitric oxide synthase
BMMs: beenmerg afkomstige macrofagen
GFAP: Glial Fibrillary Acidic Protein
DMEM: Dulbecco's Modified Eagle's Medium
FCS: foetaal kalfsserum
PBS: Phosphate Buffered Saline
RPM: rotations per minute
MOI: multiplicity of infection
SPG: sucrose-fosfaat-glucose
NLA: NG-nitro-L-arginine
BSA: Bovine Serum Albumin
TBS: Tris Buffered Saline
TBS-T: Tris Buffered Saline-Triton
PI: propidium iodide
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Samenvatting
Recente studies tonen aan dat er mogelijk een link bestaat tussen de respiratoire bacterie
Chlamydia pneumoniae (Cpn) en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van
Alzheimer (AD).
Muis astrocyten en microgliacellen kunnen met Cpn geïnfecteerd worden, maar reageren
verschillend op de infectie: astrocyten zijn erg ontvankelijk en microgliacellen eerder
resistent. Merkwaardig is dat microgliacellen een veel sterkere inflammatoire respons
vertonen na Cpn infectie dan astrocyten. In deze studie werd onderzocht of Toll-like
receptor 4 (TLR4) hierin een rol zou kunnen spelen. Na lipopolysaccharide (LPS)
stimulatie en na Cpn infectie van microgliacellen en astrocyten kon NO productie, als maat
voor TLR4 activiteit, gemeten worden in microgliacellen, maar niet in astrocyten. Deze
eerste bevindingen gaven de indruk dat TLR4 wel degelijk een rol speelt bij de
antimicrobiële respons. Maar dit vermoeden werd in twijfel getrokken aangezien de
blokkering van TLR4 in microgliacellen niet leidde tot een afname van het geproduceerde
NO na LPS stimulatie. Dit wees op het mogelijk bestaan van een TLR4 onafhankelijke
receptor voor LPS, zoals Mac-1. Blokkering van deze integrine receptor veroorzaakte wel
een daling van de NO respons.
Het resistente karakter van microgliacellen voor Cpn infectie zou te wijten kunnen zijn aan
de NO productie. Desondanks zorgde de inhibitie van iNOS niet tot een stijging van het
intra- en extracellulaire aantal Cpn partikels, wat wel reeds aangetoond werd bij
macrofagen.
Zoals in de in vivo studie van Little (2004), die nooit eerder herhaald werd, werd in deze
studie immunohistochemisch gekeken naar het effect van Cpn infectie op de vorming van
amyloïde plaques in de hersenen van non-transgene BALB/c muizen. Plaque-achtige
structuren werden al dan niet aangetroffen in de hersenen van zowel geïnfecteerde als
controle muizen. Een Thioflavine S kleuring toonde helemaal geen plaques. Het is dus erg
twijfelachtig of Cpn de vorming van $SODTXHVLQGXFHHUW0LFURJOLDFHOOHQHQDVWURF\WHQ
werden aangetroffen in gebieden kritisch voor AD, zoals de hippocampus. Maar er was
geen verschil te zien tussen de immunoreactiviteit van deze cellen in Cpn geïnfecteerde en
controle muizen.
Verder onderzoek zou gedaan kunnen worden naar: 1) de rol van Mac-1 bij de NO
productie in microgliacellen na LPS stimulatie en na Cpn infectie, 2) het in vitro en in vivo
effect van de NO productie uitgelokt door Cpn infectie in microgliacellen op
neurodegeneratie, 3) het effect van Cpn infectie op de vorming van A SODTXHV HQ GH
aanwezigheid van microgliacellen en astrocyten in zowel transgene als non-transgene
muizen.
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1

Inleiding

Infecties met bepaalde micro-organismen, zoals het humane immunodeficiëntie virus
(HIV), het herpes simplex virus (HSV) of het cytomegalovirus (CMV), blijken een
mogelijke co-factor te zijn bij de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziektes en
cognitieve achteruitgang (1). Waarschijnlijk resulteren deze infecties in chronisch
cerebrale inflammatie met als gevolg neuronale schade en celdood (2). Recent werd
aangetoond dat er ook een associatie zou bestaan tussen de obligaat intracellulaire bacterie
Chlamydia pneumoniae (Cpn) en ziekten van het centraal zenuwstelsel (CZS), zoals de
ziekte van Alzheimer (AD) (3).

1.1

De ziekte van Alzheimer

AD is de meest voorkomende vorm van dementie. Deze neurodegeneratieve ziekte heeft
een vroege of familiale (preseniele) en een late of sporadische (seniele) variant. AD uit
zich in een dementie met een sluipend begin en een langzaam progressief verloop.
Personen met AD vertonen symptomen zoals verwardheid, toenemend geheugenverlies,
concentratieproblemen, problemen met de ruimtelijke oriëntatie, taalmoeilijkheden,
veranderingen in de persoonlijkheid en gedragsstoornissen. De typisch microscopischpathologische afwijkingen in de hersenen van zowel patiënten met de vroege als de late
vorm zijn de basis voor de definitieve, post-mortem diagnose van AD: neurofibrillaire
kluwens of tangles (NFTs; opgebouwd uit tau-proteïne), seniele of amyloïde plaques
(extracellulaire amyloïd beta (A  GHSRVLWLH RPULQJG GRRU EHVFKDGLJGH D[RQHQ HQ
dendrieten) en de degeneratie en dood van neuronen (4, 5).
De preseniele vorm (5 % van alle AD gevallen) begint op een vroege leeftijd (30 jaar) en
kenmerkt zich o.a. door een snellere progressie van de ziekte en het duidelijker aanwezig
zijn van genetische factoren. Deze erfelijke variant wordt bepaald door autosomaal
dominante mutaties in drie genen: het Amyloid Precursor Protein (APP) gen op
chromosoom 21 en de preseniline (PS) genen, PS1 en PS2, gelegen op chromosoom 14 en
1, respectievelijk (4). Deze mutaties zijn verantwoordelijk voor de overexpressie of
afwijkende ‘processing’ van APP tot ASHSWLGHQGLHDP\ORïde neerslagen vormen in vele
delen van de hersenen van AD patiënten (2).
Bij late of sporadische vormen van AD (95 % van de AD gevallen), waarin geen
oorzakelijke genen bekend zijn, treden de symptomen op rond de leeftijd van 65 jaar (4).

1

'HH[SUHVVLHYDQKHW0DOOHOYDQKHWDSROLSRSURWHïne E (ApoE) gen (op chromosoom 19),
dat drie isovormen heeft (ApoE2, E3 en E4), wordt beschouwd als een belangrijke
genetische risicofactor, maar geen directe oorzaak, voor het ontwikkelen van voornamelijk
sporadische AD en in sommige gevallen familiale AD (2, 4). Dit betekent dat mensen die
geen drager zijn van het ApoE4 gen (dus ApoE2 of ApoE3 hebben) toch AD kunnen
krijgen, terwijl dragers van één of twee ApoE4 allelen niet persé de ziekte hoeven te
krijgen. Mensen met een enkel ApoE4 allel hebben wel tweemaal meer kans op AD,
terwijl het risico vijf keer zo hoog is bij mensen met twee ApoE4 allelen (4). Als onderdeel
van lage densiteit lipoproteïnen en chylomicronen functioneert het ApoE eiwit in het
transport van cholesterol en andere hydrofobe moleculen (6). Daarnaast zou ApoE
EHWURNNHQ ]LMQ LQ KHW WUDQVSRUW RI µSURFHVVLQJ¶ YDQ GH $33 PROHFXOH $SR( ]RX $

VWHUNHU ELQGHQ GDQ DQGHUH YRUPHQ YDQ $SR(   1RUPDOHUZLM]H LV $ RSORVEDDU PDDU
wanneer ApR(HUDDQELQGWZRUGWKHWRQRSORVEDDUHQNDQKHW$DJJUHJDWHQYRUPHQ  
Hoewel risicofactoren geïdentificeerd werden, moeten de vroeg initiërende gebeurtenissen
die leiden tot de ontwikkeling van de sporadische vorm van AD nog bepaald worden (2).

Depositie van een vorm van amyloid, afkomstig van de afbraak van APP, is een kenmerk
YDQ $' +HW DIEUDDNSURGXFW $ LV HHQ SURPLQHQWH FRPSRQHQW YDQ GH VHQLHOH SODTXHV
zoals die gevonden worden in de hersenen van AD patiënten, en is meestal ook aanwezig
in de wanden van cerebrale bloedvaten. Genetisch of verkregen afwijkingen in de klieving
van APP lijken belangrijk te zijn in het veroorzaken van AD (5). APP is een
transmembranair eiwit met het C-terminaal uiteinde gelokaliseerd in het cytoplasma en het
N-terminaal uiteinde in de extracellulaire ruimte of in het lumen van vesikels die tot het
secretoire systeem behoren. APP ondergaat verschillende proteolytische klievingen waarbij
derivaten vrijgelaten worden in vesikel lumens of in de extracellulaire ruimte (Figuur 1).
Deze processen vinden hoofdzakelijk plaats tijdens en na het vervoer van APP doorheen
het secretoire systeem. Onder normale omstandigheden wordt het membraangebonden
$33JHNQLSWGRRUHHQSURWHDVH.-secretase, in een groot oplosbaar fragment vaQ$33 .-

$33  HQ HHQ NOHLQHU PHPEUDDQ YHUDQNHUG GHHO &  & ZRUGW YHUGHUJHNOLHIGGRRUsecretase in de fragmenten P3 en P6 (Figuur 1A). APP kan ook eerst geknipt worden door
-VHFUHWDVH GRRU KHW µ-site APP-cleaving enzyme’ (BACE)- HLZLW  LQ -APP en C99.
Vervolgens kan C99 gekliefd worden door het multi-proteïne complex -secretase in het

PLQGHURSORVEDUH$SHSWLGH $40RI$42 HQ3IUDJPHQW )LJXXU%   +HWLVGLW$
peptide dat de neiging heeft om te aggregeren, fibrillen te vormen en uiteindelijk een
2

onoplosbare neerslag (plaque) te vormen in delen van de hersenen. Normalerwijze heeft de
NOLHYLQJYDQ$33GRRU.-secretase de overhand, maar beide pathways kunnen voorkomen
in fysiologisch normale condities (5).

Figuur 1. Schema van de twee voornaamste pathways verantwoordelijk voor de ‘processing’ van het APP.
'HHO $ YDQ GH ILJXXU WRRQW GH SDWKZD\ ZDDUELM $33 JHNQLSW ZRUGW GRRU
9HUYROJHQV NDQ & JHNOLHIG ZRUGHQ GRRU

.-VHFUHWDVH LQ .-APP en C83.

-secretase (uitgevoerd door een multi-proteïne complex waarbij

PS1 en PS2 betrokken zijn) in de fragmenten P3 en P6. Deel B toont de pathway waarbij APP geknipt
ZRUGHQGRRU

-VHFUHWDVHLQ-$33HQ&'HVSOLWVLQJYDQ&GRRU-secretase leidt tot de vorming van het

minderRSORVEDUH$SHSWLGHHQKHW3IUDJPHQW

Mutaties in de PS genen kunnen ook geassocieerd zijn met een verhoogde productie van
$ 36-1 en -2 zijn twee van de vele proteïnen die het -secretase complex vormen.

Mutaties in deze genen die de activiteit van -secretase verhogen, bevorderen dus de
SURGXFWLHYDQ$  

Amyloïde plaques worden hoofdzakelijk gevonden in limbische en andere associatieve
cortices en in de hippocampus. Deze plaques bevatten extracellulaire afzettingen van zowel
$40DOV$42, in eHQILODPHQWHX]HVWHUYRUPLJHPDVVDYDQ$ILEULOOHQ+HWPHHVWHYDQKHW
ILEULOODLUH $ LQ GH SODTXHV LV VDPHQJHVWHOG XLW $42, de meer hydrofobe vorm en in het

bijzonder geneigd tot aggregatie. Amyloïde plaques zijn ook geassocieerd met en omgeven
door geactiveerde microgliacellen en reactieve astrocyten die talrijke gliale filamenten
vertonen (4).
2QGDQNV GH]H REVHUYDWLHV EOLMIW GH URO YDQ $ LQ GH SDWKRJHQHVH YDQ$'QLHWéénduidig.
Uit eerder onderzoek is reeds bekend dat dit peptide in vitro toxisch is voor neuronen, maar
de relatie tussen deze in vitro activiteit en de lesies van AD is onduidelijk. Of amyloid
depositie een primaire rol speelt in de ontwikkeling van AD of een secundair fenomeen is,
blijft een grote vraag (5).
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NFTs, opgebouwd uit gehyperfosforyleerd tau-proteïne, vertegenwoordigen een ander deel
van het AD fenomeen. Tau is een intracellulair microtubule-geassocieerd eiwit dat het
cytoskelet van neuronen ondersteunt en betrokken is bij het transport van nutriënten,
vesikels, mitochondria en chromosomen van het cellichaam naar de uiteinden van het axon
en weer terug (axonaal transport) (8). Hyperfosforylatie van het tau-proteïne leidt tot
dissociatie van de microtubuli en aggregatie tot onoplosbare filamenten (4).
Transgene muismodellen van AD die PS mutanten en genproducten van APP tot
overexpressie brengen, ontwikkelen amyloïde plaques in de hersenen zoals in familiale
AD. Deze experimentele systemen richten zich niet tot de initiërende gebeurtenissen van
de sporadische vorm van AD, waarin mutaties van APP en PS niet aanwezig zijn. In dit
opzicht moeten er andere mechanismen bestaan die belangrijk zijn in de ontwikkeling van
sporadische AD (2).

1.2

Chlamydia pneumoniae en de ziekte van Alzheimer

Cpn is een gram-negatief respiratoir pathogeen dat initieel de orale en nasale mucosa
infecteert (6). Dit veelvoorkomend organisme wordt frequent aangetroffen in acute
luchtweginfecties, zoals pneumonie, sinusitis, en bronchitis, maar evenals in chronische
aandoeningen, zoals sarcoïdose, chronisch obstructief longlijden, astma, artritis, meningoencefalitis, multiple sclerose en atherosclerose (9). Infecties die door Cpn worden
veroorzaakt komen wereldwijd en op alle leeftijden voor. Serologisch onderzoek wijst uit
dat op jong volwassen leeftijd 60 % van de mensen antilichamen heeft tegen Cpn. Dit
percentage loopt op tot 75-80 % op oudere leeftijd, hetgeen betekent dat de meeste mensen
uiteindelijk een of meerdere infecties met Cpn zullen doormaken (10).
De levenscyclus van Cpn kan in twee stadia onderscheiden worden: de ‘elementary body’
(EB), de extracellulaire infectieuze en metabool inactieve vorm, en de ‘reticulate body’
(RB), de intracellulaire metabool actieve vorm. Infectie van de gastheercel vindt plaats
door hechting van het puntvormige uiteinde van de EB aan de membraan, gevolgd door
fagocytose. In de fagosoom differentieert de EB tot een metabool actief RB (11). De RB
repliceert via binaire fisie waardoor intracellulaire inclusies gevormd worden (12). Elk RB
ondergaat zeven tot acht mitotische delingen voor de uiteindelijke omzetting terug naar het
inactieve EB fenotype. Deze nieuw gevormde EBs verlaten de geïnfecteerde cel via lysis
of exocytose en kunnen vervolgens andere cellen infecteren (11).
Cpn infecteert en repliceert in een breed scala aan eukaryote cellen: epitheel, endotheel en
vasculaire gladde spiercellen, evenals monocyten/macrofagen en lymfocyten. Dit wijst op
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een mogelijk systemische verspreiding van de bacterie na blootstelling aan een respiratoire
infectie (3). In vitro studies hebben aangetoond dat Cpn infectie van microvasculaire
endotheelcellen afkomstig uit het humane brein de ‘tight junction’ proteïnen (tussen de
cerebraal capillaire endotheelcellen) kan wijzigen en bijgevolg eveneens de permeabiliteit
van de bloed-hersen barrière (13). Cpn infectie bevordert ook de transmigratie van
monocyten

door

humane

cerebrale

endotheelcellen

door

up-regulatie

van

adhesiemoleculen op zowel geïnfecteerde endotheelcellen als monocyten (14). Op deze
manier kan het organisme het CZS binnendringen en een inflammatoire reactie uitlokken
(3).

Eén van de neurologische aandoeningen mogelijk geassocieerd met Cpn is AD. Dit blijkt
o.a. uit een publicatie van Balin (15). Met behulp van polymerase chain reaction (PCR),
immunohistochemie en elektronenmicroscopie werd Cpn post-mortem aangetoond in de
pathologische gebieden van de hersenen van 17/19 patiënten met late of sporadische
vormen van AD en slechts bij 1/19 controle personen. Het organisme was metabool actief,
vermits RNA gentranscripten gedetecteerd werden. Cpn infecteerde microgliacellen,
astrocyten, perivasculaire macrofagen en monocyten (15). Additioneel bewijs voor een
correlatie tussen Cpn en AD werd recent gerapporteerd in de studie van Little (2). Nontransgene BALB/c muizen ontwikkelden Alzheimer-achtige amyloïde plaques na
intranasale infectie met Cpn. Uitgesproken bewijs voor een rol van Cpn in
hersenaandoeningen ontbreekt nog, vermits andere studies deze associatie niet konden
aantonen (16, 17, 18). Er zijn ook tegenstrijdigheden betreffende de aanwezigheid van Cpn
in hersencellen in neurologische ziektes. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen werd
recent een in vitro studie uitgevoerd waarbij Cpn tropisme onderzocht werd in specifieke
hersencellijnen: astrocyten, neuronen en microgliacellen (1).
Astrocyten zijn stervormige, vertakte gliacellen in het CZS met lange of korte uitlopers.
Het zijn steuncellen in de zenuwbaan die tussen een bloedvat en een zenuwcel liggen. Via
de regulatie van de ionenconcentratie in het extracellulaire milieu van neuronen en
verwijdering van sommige neurotransmitters (gamma-aminoboterzuur (GABA) en
glutamaat) zorgen astrocyten voor een geschikte chemische omgeving voor neuron
signalisatie. Deze gliacellen spelen ook een rol bij de ontwikkeling van het CZS door
vorming van geleidende uitlopers waarlangs neuronen kunnen groeien. Bovendien
stimuleren astrocyten het herstel van neuronen bij eventuele beschadiging. Zenuwcellen of
neuronen zijn gespecialiseerd in de geleiding en transmissie van elektrische signalen in het
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CZS (19). Microgliacellen, een van de drie types van gliacellen in het CZS, delen vele
eigenschappen met weefselmacrofagen. Ze blijven in rust totdat schade of infectie de
cellen activeert om vervolgens een rol te spelen in zowel de aangeboren als verworven
immuun responsen: inductie van neuroinflammatie door de vrijzetting van proinflammatoire cytokines en chemokines, fagocytose, cytotoxiciteit, en regulatie van Tlymfocyt responsen via antigeenpresentatie (20, 21). Het zijn scavenger cellen die
cellulaire debris verwijderen op plaatsen van beschadiging of normale celdood. Na
hersenschade neemt het aantal microgliacellen op de plaats van schade dramatisch toe (19).
Uit de studie van Boelen kan afgeleid worden dat astrocyten erg ontvankelijk zijn voor
Cpn, grote hoeveelheden extracellulair Cpn produceren en de neiging hebben om te sterven
kort na infectie. Neuronen tonen een vergelijkbaar Cpn tropisme afgezien van de lagere
productie van extracellulair Cpn en meer uitgesproken necrose. In tegenstelling tot
astrocyten en neuronen, zijn microgliacellen eerder resistent vermits 24 u na infectie
weinig of geen Cpn proteïnen aangetoond kunnen worden. Desondanks worden
significante hoeveelheden Cpn DNA gedetecteerd. Dit wijst op Cpn persistentie in deze
macrofaag-achtige cellen, zelfs zonder de productie van significante hoeveelheden
extracellulair Cpn. Tot slot wordt haast geen dood van microgliacellen aangetroffen bij
Cpn infectie (1).
Naast het mogelijk direct effect van de bacteriële infectie op neuronen bestaat er ook een
potentieel indirect effect waarbij neuronen beschadigd worden door neurotoxische
producten van geïnfecteerde gliacellen. In een tweede in vitro studie van Boelen werd de
inflammatoire respons van microgliacellen en astrocyten na Cpn infectie bestudeerd.
Merkwaardig genoeg bleek hieruit dat de resistente microgliacellen een veel hogere
inflammatoire respons vertoonden dan de gevoelige astrocyten. Aanzienlijke hoeveelheden
van het chemokine ‘Macrophage Chemotactic Protein’ (MCP)-1 en de pro-inflammatoire
cytokines interleukine (IL)-6, IL-HQ7XPRU1HFURVH)DFWRU 71) -.ZHUGHQJHPHWHQLQ
het medium van geïnfecteerde microgliacellen (22). IL-6 en TNF-.ZHUGHQUHHGVHQHU]LMGV
gelinkt met AD neurodegeneratie en anderzijds met Cpn (23, 24). De associatie tussen
neurodegeneratie en IL-6/TNF-. SURGXFWLH DOV HHQ JHYROJ YDQ &SQ LQIHFWLH LQ
microgliacellen werd bevestigd in de studie van Boelen (22).
Het verschil in inflammatoire respons tussen Cpn geïnfecteerde microgliacellen en
astrocyten zou verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van Toll-like receptor
(TLR) 4. Volgens Lehnardt komt TLR4 in het muizenbrein enkel tot expressie in
microgliacellen, en niet in astrocyten (25). TLRs spelen een belangrijke rol in de
6

aangeboren immuunrespons tegen pathogenen. Ze herkennen een ruime variëteit aan
pathogene

structuren

(‘pathogen-associated

molecular

patterns’,

PAMPs)

zoals

lipopolysaccharide (LPS), peptidoglycaan, bacterieel DNA en dubbelstrengs RNA. TLRs
komen tot expressie op cellen van het aangeboren immuunsysteem zoals macrofagen,
microgliacellen, neutrofielen en dendritische cellen (21). Het zijn transmembranaire
proteïnen met extracellulaire ‘leucin-rich repeat’ (LRR) domeinen en intracellulaire
signalisatie domeinen die gelijkaardig zijn aan het cytoplasmatisch domein van de IL-1
receptor (IL-1R). Na herkenning van pathogene structuren wordt een intracellulaire
signaaltransductie cascade in gang gezet die hoofdzakelijk leidt tot activatie van de
nucleaire transcriptiefactor NF-%HHQUHJXODWRUYDQLQIODPPDWRLUHUHVSRQVHQ  7/5
werd naast MD-2 en CD14 geïdentificeerd als een receptor die centraal staat in de immuun
respons tegen LPS, een belangrijke celwandcomponent van gram-negatieve bacteriën,
zoals Cpn. De TLR4 pathway begint bij de associatie tussen LPS en het plasma proteïne
‘LPS-binding protein’ (LBP) dat LPS overbrengt naar het glycoproteïne CD14 (myeloïd
marker antigeen), dat aan de membraan gebonden is via een glycosylphosphatidylinositol
(GPI) staart. CD14 wordt ook vrij in het plasma gevonden. Dit oplosbare CD14 bindt LPS
om CD14-negatieve cellen, zoals endotheelcellen, te activeren. Na associatie met CD14,
interageert LPS met TLR4 en zijn accessoir glycoproteïne MD2 (27, 28). Vervolgens
dimeriseert TLR4 en ondergaat de conformationele verandering nodig voor de rekrutering
van downstream signalisatie moleculen (29). Activatie van TLR4 leidt uiteindelijk tot de
productie van o.a. inflammatoire cytokines, maar ook stikstofmonoxide (NO), om de
intracellulaire proliferatie van het pathogeen te reduceren (21). De studie van Gibbons
beschrijft dat LPS/interferon (IFN)- JHDFWLYHHUGH PLFURJOLDFHOOHQ 12 YULM]HWWHQ GDW
gedeeltelijk verantwoordelijk is voor proximiteitsafhankelijke microgliacel-gemedieerde
neuronale toxiciteit (30).
In deze studie wordt in vitro onderzocht of er een verschil is in de expressie en activiteit
van TLR4 in microgliacellen en astrocyten na LPS stimulatie en na Cpn infectie. Het door
deze cellen geproduceerde NO geeft een idee van de activiteit van TLR4. Bij
microgliacellen wordt een hogere TLR4 expressie en activiteit verwacht dan bij astrocyten
(25). Vervolgens wordt er nader gekeken of deze receptor specifiek verantwoordelijk is
voor de NO productie die een neurotoxisch effect kan hebben. Door TRL4 te blokkeren
met behulp van een monoklonaal antilichaam (mAL) wordt een daling van de NO
productie verwacht, als inderdaad TLR4 hiervoor verantwoordelijk is.
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Het feit dat in microgliacellen, vanaf 24 u na Cpn infectie, weinig of geen Cpn proteïnen
gedetecteerd werden in het onderzoek van Boelen, zou verklaard kunnen worden door de
NO productie (1). Om dit aan te tonen, wordt in deze studie ‘inducible nitric oxide
synthase’ (iNOS) geïnhibeerd in microgliacellen zodat de NO productie afneemt.
Bijgevolg wordt een toename van Cpn proteïnen verwacht na Cpn infectie. In iNOS
deficiënte beenmerg afkomstige macrofagen (BMMs) werd een verhoogd aantal
intracellulair Cpn waargenomen (31).

In vivo wordt onderzocht wat de gevolgen van een Cpn infectie zijn ter hoogte van de
hersenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een muismodel. De hersenen van nontransgene Cpn geïnfecteerde BALB/c muizen (opgeofferd één of drie maanden postinfectie) worden geanalyseerd voor de aanwezigheid van amyloïde plaques. Dit werd
uitsluitend eerder aangetoond in de studie van Little (2). Ook wordt getracht geactiveerde
microgliacellen te detecteren met behulp van tomato lectine en astrocyten met een anti‘Glial Fibrillary Acidic Protein’ (GFAP) antilichaam.
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2

Materialen en methoden

In dit onderzoek werd allereerst getracht de mogelijke aanwezigheid van TLR4 in
microgliacellen en astrocyten aan te tonen. Hiervoor werden de cellen in vitro gestimuleerd
met LPS of geïnfecteerd met Cpn en het geproduceerde NO, dat een maat is voor de TLR4
activiteit, op verschillende tijdstippen gemeten. Om te bepalen of TLR4 de NO productie
uitlokt, werd vervolgens de receptor geblokkeerd met behulp van een mAL.
Door de inhibitie van iNOS in microgliacellen werd het effect van NO op Cpn infectie
nader onderzocht.
Daarnaast werd een muismodel gebruikt om de gevolgen van een Cpn infectie ter hoogte
van de hersenen te achterhalen.

2.1

Celkweek

Murine microgliacellen (MMC; BV-2) waren een gift van Dr. M. Leinonen (Oulu,
Finland). Deze cellen werden gekweekt in Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM;
GIBCO, Gran Island, NY, USA) gesupplementeerd met 10 % foetaal kalfsserum (FCS), 1
M Hepes en 2 mM L-Glutamine. FCS en L-Glutamine voorzien het medium van
groeifactoren en Hepes reguleert de pH.
Murine Astrocyten type I cel (C8D1A; American Type Tissue collection (ATCC) CRL2541; Rockville, MD, USA) groeiden in DMEM verrijkt met 10 % paardenserum en 4 mM
L-Glutamine.
Humane epitheelcellen (Hep2; ATCC CCL-23) werden gekweekt in Eagle's Minimal
Essential Medium (EMEM; GIBCO) voorzien van 10 % FCS, 2 mM L-Glutamine en 0,1
mM niet-essentiële aminozuren.
De cellen werden gecultiveerd in gecoate 75 cm2 steriele kweekflessen (Greiner bio-one)
bij 37 °C in een bevochtigde 5 % CO2 incubator. Om te voorkomen dat de cellen over
elkaar heen zouden groeien wanneer een confluente monolaag gevormd was (op de bodem
van de fles), werden de cellen uitgesplitst over een aantal nieuwe kweekflessen. Hierbij
werden de cellen eerst gewassen met Phosphate Buffered Saline (PBS, Ca2+ en Mg2+ vrij)
en vervolgens van elkaar en van de bodem losgemaakt met behulp van Trypsine EDTA
(MP Biomedicals, LLC), een eiwitafbrekend enzym. Dit Trypsine werd geïnactiveerd door
het FCS in het kweekmedium dat toegevoegd werd. De celsuspensie werd nadien verdeeld
over de nieuwe kweekflessen en aangevuld met vers medium.
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Voor het uitvoeren van de experimenten werden de cellen uitgezaaid in 24 wells
cultuurplaten (Corning Incorporated, NY, USA) gecoated met 0,1 % gelatine opgelost in
PBS, om een optimale hechting te bekomen. Na 24 u werd een confluente cellaag gevormd
op de bodem van de wells. De microgliacellen en humane epitheelcellen werden uitgezaaid
met een densiteit van 2 x 105 cellen/well en de astrocyten met een densiteit van 3 x 105
cellen/well.

2.2

LPS stimulatie van microgliacellen en astrocyten

Microgliacellen en astrocyten werden gestimuleerd met 10 en 100 ng/ml LPS (van
Escherichia coli; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Voorafgaande pilot experimenten
toonden aan dat bij deze twee concentraties de hoogste NO waarden geproduceerd werden.
Controle cellen bleven onbehandeld.
Na de LPS stimulatie, evenals de Cpn infectie die verder beschreven wordt, werden de
cultuurplaten in de 5 % CO2 incubator geplaatst, bij 37 °C. 24, 48 of 72 u later werd het
medium opgevangen in Eppendorf cupjes en gecentrifugeerd bij 20 °C en 1200 ‘rotations
per minute’ (RPM), zodat de mogelijk aanwezige dode cellen in het medium een pellet
vormden. De supernatant vloeistof werd bewaard bij -80 °C. Later werd het geproduceerde
NO in dit supernatant gemeten met behulp van de Griess reactie. Dit experiment werd in
triplo uitgevoerd. Elke conditie werd in drievoud ingezet en in duplo gemeten.

2.3

Cpn infectie van microgliacellen en astrocyten

Microgliacellen en astrocyten werden geïnfecteerd door het oorspronkelijke kweekmedium
te vervangen door infectiemedium (DMEM met 2 % FCS, 1 M Hepes, 2 mM L-Glutamine
en 0,031 µg/ml cycloheximide in het geval van microgliacellen en 2 % paardenserum, 4
mM L-Glutamine en 0,031 µg/ml cycloheximide in het geval van astrocyten) dat Cpn
(TWAR 2043; ATCC VR-1355) of UV geïnactiveerd Cpn bevat met een ‘multiplicity of
infection’ (MOI) van 5. Cycloheximide, een inhibitor van de eukaryote eiwitsynthese,
meer bepaald van de translatie elongatie, verhoogt de mate van infectie (1, 32). De cellen
werden een uur geïncubeerd bij 20 °C en 4500 RPM. Na het centrifugeren werd het
infectiemedium verwijderd en werden de cellen drie maal gewassen met PBS. Vervolgens
werd er nieuw infectiemedium zonder cycloheximide en Cpn of UV geïnactiveerd Cpn aan
de cellen toegevoegd. Voor de controles, cellen geïncubeerd met sucrose-fosfaat-glucose
oplossing (SPG; oplossing waarin Cpn bewaard wordt), werd hetzelfde protocol toegepast
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als hierboven beschreven. Ook dit experiment werd in triplo uitgevoerd. Elke conditie
werd in drievoud ingezet en in duplo gemeten.

2.4

NO meting met behulp van de Griess reactie

Stimulatie van bepaalde cellen kan leiden tot productie van cytokines waarbij ook NO kan
vrijkomen. Productie van NO in het medium kan een maat zijn voor de staat van activatie
van de betreffende cel. NO meten is moeilijk omdat deze een zeer korte halfwaardetijd
heeft maar ook omdat het zo snel wordt omgezet in een hele range van andere producten.
De Griess methode meet daarom het oxidatieve reactieproduct van NO, namelijk nitriet
(NO2-), in de supernatant vloeistof van de celculturen.
In de cupjes van een 96 wells microtiterplaat met platbodem werd 50 µl van de supernatant
vloeistof gemengd met 50 µl van het Griess reagens dat samengesteld is uit sulfanilamide
(S4), N-1-naphtyl-etylenediamine Dihydrochloride (NEDAC) (N13) en 25 % H2SO4. De
reactie tussen Griess en nitriet geeft aanleiding tot een roze kleur waarvan de intensiteit
evenredig is met de nitriet concentratie. De optische densiteit werd gemeten met behulp
van een spectrofotometer (microplate reader, Powerwave X select) bij 550 nm.
Kweekmedium werd gebruikt als blanco in alle experimenten. Met behulp van het reader
programma KC4 werden de nitrietconcentraties berekend uit de standaardcurve en de
gemeten extincties. De standaardcurve is afkomstig van de Griess reactie met gekende
NaNO2 concentraties (1-100 µM) opgelost in kweekmedium. Alle samples werden in
duplo gemeten.

2.5

Blokkering van TLR4 en Mac-1 in microgliacellen

Om te bepalen of de NO productie in microgliacellen veroorzaakt werd door LPS
stimulatie van TLR4, werd deze receptor geblokkeerd met behulp van een mAL tegen muis
TLR4/MD2 (MTS510, HyCult biotechnology). TLR4/MD2 mAL concentraties van 100
ng/ml, 1 en 2 µg/ml werden gebruikt. Uit een eerder pilot experiment is gebleken dat het
antilichaam het best functioneerde bij een incubatietijd van 30 min bij 37 °C. Na de
incubatieperiode werden de media afgenomen, de cellen gewassen met PBS en voorzien
van vers groeimedium waaraan LPS (10 en 100 ng/ml) toegevoegd werd. Ter controle
werden microgliacellen enkel met LPS (10 en 100 ng/ml) gestimuleerd. Negatieve
controles (onbehandelde microgliacellen) werden ook meegenomen. Elke conditie werd in
duplo ingezet. De NO concentraties werden 24 u na LPS stimulatie gemeten.
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De blokkering van Mac-1 gebeurde op identieke wijze als deze van TLR4. Een rat- antimuis CD11b (Mac-. NHWHQ  ),7& JHFRQMXJHHUG P$/ 0 %' 3KDUPLQJHQ  ZHUG
gebruikt en eveneens in de volgende concentraties: 100 ng/ml, 1 en 2 µg/ml.

2.6

Inhibitie van iNOS in Cpn geïnfecteerde microgliacellen

Om de NO productie te onderdrukken in microgliacellen en zodoende de Cpn infectie
trachten te versterken, werd iNOS geïnhibeerd met behulp van NG-nitro-L-arginine (NLA;
EMD Biosciences, San Diego, CA, USA). Microgliacellen werden geïnfecteerd met Cpn
en na 1 u incubatie bij 20 °C en 4500 RPM werd NLA toegediend (30 en 100 µM). De
controle condities werden enkel geïnfecteerd met Cpn. Daarnaast werden ook volledig
onbehandelde microgliacellen meegenomen. Elke conditie werd in duplo ingezet.
Na 24, 48 en 72 u werd het medium verzameld en de aanwezigheid van Cpn in de
microgliacellen bestudeerd aan de hand van immunofluorescentie (hieronder beschreven).

2.7

Immunofluorescentie voor de aanwezigheid van Cpn in microgliacellen

Op verschillende tijdstippen na Cpn infectie en NLA toediening werden microgliacellen
gewassen

met

PBS

en

gefixeerd

met

methanol.

Vervolgens

werd

indirecte

immunohistochemie toegepast bij 37 °C en elke incubatiestap werd gevolgd door drie PBS
wasstappen. Na het blokkeren van aspecifieke bindingsplaatsen met PBS + 0,05 % Bovine
Serum Albumin (BSA; Boehringer Mannheim GMbH), werden de gefixeerde cellen
geïncubeerd met het primaire muis mAL specifiek voor Cpn (1/50, M6600;
DakoCytomation Ltd, Ely, UK) en vervolgens met het secundaire ezel- anti-muis Alexa
Fluor 488 IgG antilichaam (1/100; Molecular Probes, Eugene, OR, USA). Microgliacellen
werden aangekleurd met Evan's blue + PBS. De aanwezigheid van Cpn antigenen werd
bepaald met behulp van een fluorescentie microscoop (Axiovert 100, Zeiss). Foto's werden
genomen met een ColorView camera (Olympus) bij een 200x vergroting. De controle
cellen ondergingen dezelfde procedure.

2.8

Aantonen van productieve Cpn infectie

Als Cpn kan repliceren in cellen, zullen infectieuze EBs aanwezig zijn in de supernatant
vloeistof (extracellulair). Bijgevolg werd het medium van Cpn geïnfecteerde en met NLA
behandelde microgliacellen, evenals dat van de controle cellen, 72 u na infectie verzameld
en getransfereerd naar Hep2 cellen (gevoelige cellijn) (1). De aanwezigheid van Cpn
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antigenen in deze cellen werd 72 u na transfer bepaald via indirecte immunofluorescentie,
zoals hierboven beschreven.

2.9

In vivo experiment: Immunohistochemie

Vrouwelijke non-transgene BALB/c muizen waren vijf maanden oud bij de intranasale
Cpn of SPG (ter controle) inoculatie van 1 x 107 ‘inclusion forming units’ (IFU). Eén of
drie maanden post-infectie werden de muizen opgeofferd en het hersenweefsel perfusie
gefixeerd en bewaard bij -80 °C. Het ingevroren hersenweefsel werd serieel gesneden met
behulp van de vriesmicrotoom/cryostaat (Leica CM 3050 S) bij - & WRW  P
vriescoupes. De verzamelde vriescoupes werden eveneens bewaard bij -80 °C. In totaal
werden de hersenen van drie controle en drie Cpn geïnfecteerde muizen, één maand na
infectie, en van vijf controle en zes infectiemuizen, drie maanden post-infectie, gesneden.
1DGLHQ ZHUG JHWUDFKW $ SODTXHV DDQ WH WRQHQ LQ HHQ UHHNV FRXSHV PHW EHKXOS YDQ HHQ
indirecte immunohistochemische kleuring. Allereerst werden de coupes gewassen met
‘Tris Buffered Saline’ (TBS) en TBS-Triton (TBS-T). Vervolgens werden ze overnacht, bij
4 °C, geïncubeerd met het primaire muis- anti-KXPDDQ$P\ORLG>-24] mAL (1/1200,
A1349; Sigma). Na de incubatie en wasstappen met TBS en TBS-T werden de
hersencoupes geïncubeerd met het secundaire ezel- anti-muis Alexa Fluor 488 antilichaam
(1/100, A21202; Molecular Probes) voor 2 u bij kamertemperatuur. Vervolgens werden de
coupes weer gewassen, maar nu enkel met TBS. Om de celkernen in de coupes te
markeren, werden deze nog aangekleurd met Hoechst (1/500; Sigma) voor 30 min. Ten
slotte vonden nog drie wasstappen met TBS plaats. Negatieve controle coupes ondergingen
dezelfde stappen uitgezonderd de incubatie met het primaire mAL.
Een serie coupes uit het hippocampusgebied werden gekleurd met Thioflavine S.
Thioflavine S wordt gebruikt als een indicator voor de omzetting van extracellulair
amyloid naar fibrillogene vormen in AD plaques (2). De coupes werden tweemaal
gewassen met TBS en éénmaal met 70 % ethanol. Vervolgens werden ze 15 min
geïncubeerd met 1,5 % Thioflavine S in 70 % ethanol en weer driemaal gewassen met
TBS. Nadien werd nog een Hoechst tegenkleuring uitgevoerd evenals drie TBS
wasstappen.
In GH]H $ NOHXULQJ H[SHULPHQWHQ ZHUGHQ RRN FRQWUROH FRXSHV SRVLWLHI YRRU DP\ORïde
plaques meegenomen. Deze coupes waren afkomstig van muizen van een AD model,
namelijk muizen met een dubbele mutatie in APP.
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Het detecteren van geactiveerde microgliacellen in de muizenbrein coupes gebeurde met
behulp van gebiotinyleerd tomato lectine (1/2000; Vector Laboratories, UK). Dit
glycoproteïne is een effectieve marker voor bloedvaten en microgliacellen in knaagdieren
(33). Coupes uit het hippocampusgedeelte van de hersenen van alle muizen werden voor
deze kleuring gebruikt. Na drie TBS wasstappen werden de coupes eerst geïncubeerd met
tomato lectine (2 u) en vervolgens met streptavidin Alexa Fluor 488 (1,5 u; 1/2000;
Molecular Probes) telkens gevolgd door drie TBS wasstappen. Daarna volgde nog een
Hoechst kleuring en drie TBS wasstappen.
Een anti-GFAP mAL werd gebruikt om astrocyten aan te kleuren. Hiervoor werden
eveneens coupes uit het hippocampusgedeelte van de hersenen van alle muizen gebruikt.
GFAP is een intermediair filament eiwit, erg specifiek voor astrocyten (34). Allereerst
werden de muizenbrein coupes gewassen met TBS-T en TBS en overnacht geïncubeerd
met het primaire muis- anti-GFAP mAL (Sigma) bij 4 °C. Nadien volgde weer enkele
wasstappen en de incubatie met het secundaire antilichaam (ezel- anti-muis Alexa Fluor
488, 1/100, A21202; Molecular Probes) voor 1,5 u bij kamertemperatuur. De coupes
werden vervolgens driemaal gewassen met TBS, telkens 20 min, en geïncubeerd met
Hoechst voor 30 min. Deze laatste incubatiestap werd nogmaals gevolgd door drie TBS
wasstappen.
Naderhand werden de immunofluorescent gekleurde coupes op gelatine gecoate
draagglaasjes gesleept, gedroogd en ingesloten met enkele druppels 80 % glycerol in TBS.
De hersencoupes werden bestudeerd met een Olympus AX70 fluorescentie microscoop.
Zowel Alexa Fluor 488 als Thioflavine S leveren een groene fluorescente kleur onder de
microscoop. Kleurenfoto's werden genomen van enkele coupes met een Olympus DP70
camera, verbonden met een computer die de verkregen beelden vastlegde.
Voor de analyse van de coupes gekleurd voor astrocyten werd, na het bepalen van het
bregma van elke coupe, het hippocampusgedeelte gefotografeerd met behulp van de zwartwit Olympus F-view II camera bij een 10x vergroting. Om de kleuringsintensiteit te
kwantificeren werd het software programma cell^P (Olympus) gebruikt. Allereerst werden
de grenswaarden ingesteld zodat voor elke foto een zo gelijk mogelijke grijswaarde
intensiteit en minimale achtergrondsignalisatie verkregen werd. Vervolgens werd het totaal
JHVHOHFWHHUGH JHELHG P2) en de gemiddelde grijswaarde van het gebied dat positief
kleurde gemeten. De resultaten werden weergegeven als de ratio van de gemiddelde
grijswaarde en het totaal geselecteerde gebied.
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2.10 Statistiek
De resultaten werden weergegeven als het gemiddelde ± de standaardfout van n metingen.
Om te controleren of gemiddelde waarden significant verschillend waren (p<0,05), werden
ongepaarde student-t-testen uitgevoerd.
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3

Resultaten

Hieronder worden de resultaten weergegeven van de verschillende in vitro en in vivo
experimenten.

3.1

Effect van LPS stimulatie en Cpn infectie op NO productie in microgliacellen en
astrocyten

Met behulp van de Griess reactie werd het geproduceerde NO gemeten in de supernatant
vloeistof van microgliacellen en astrocyten op verschillende tijdstippen na LPS stimulatie
en na Cpn infectie (MOI=5). Deze NO bepaling fungeert als een maat voor functionaliteit
van TLR4.
Figuur 2 geeft de NO respons weer van microgliacellen 24, 48 en 72 u na toediening van
10

of

100

ng/ml

LPS.

Hieruit

kan

afgeleid

worden

dat

deze

respons

concentratieafhankelijk is: hoe hoger de LPS concentratie, hoe hoger de NO productie. De
vrijzetting van NO na toediening van 10 ng/ml LPS is eveneens tijdsafhankelijk, ze stijgt
in de tijd. Bij een LPS stimulatie van 100 ng/ml lijkt de maximum geproduceerde
hoeveelheid NO na 48 u bereikt te zijn. De toediening van zowel 10 als 100 ng/ml LPS
leidt tot een significante stijging in de NO productie na 72 u t.o.v. na 24 u. Voor elk tijdstip
is de toename van de NO concentratie na toediening van 10 en 100 ng/ml significant in
vergelijking met de controle NO concentraties. Na 24 en 72 u is er ook een significant
verschil tussen de NO respons uitgelokt door stimulatie van microgliacellen met 10 ng/ml
LPS en die met 100 ng/ml LPS. Onbehandelde controle cellen vertoonden geen tot een
verwaarloosbaar kleine NO respons (Figuur 2).
Figuur 3 illustreert de NO productie in microgliacellen na infectie met Cpn. De NO
concentraties nemen toe in de tijd, maar niet significant. In vergelijking met de LPS
stimulatie liggen de NO waarden lager. In enkele controle condities (SPG/UV
geïnactiveerd Cpn) werd eveneens NO in het medium aangetoond. Deze NO concentraties
zijn echter verwaarloosbaar klein.
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Figuur 2. LPS geïnduceerde NO productie in murine BV-2 microgliacellen. Cellen werden gestimuleerd met
verschillende LPS concentraties: 0 (controle), 10 en 100 ng/ml. Na 24, 48 en 72 u werd de nitriet concentratie
in de supernatant vloeistof gemeten met behulp van de Griess reactie. De data zijn de gemiddelden ± de
standaardfout van drie trials/experimenten uitgevoerd in triplo. Een niet detecteerbare NO respons wordt in
de figuur weergegeven door ‘n.d.’. Significante verschillen (p<0,05) tussen de gemiddelde data worden
aangeduid met * of # (significant verschil tussen toediening van 0 en 100 ng/ml).
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Figuur 3. Cpn infectie van murine BV-2 microgliacellen induceert de vrijzetting van NO. Microgliacellen
werden geïnfecteerd met Cpn, UV geïnactiveerd Cpn (Inactief Cpn) of SPG (Controle inactief Cpn; Controle
Cpn) met een MOI van 5. 24, 48 of 72 u na infectie werd de nitriet concentratie in de supernatant vloeistof
gemeten met behulp van de Griess reactie. De data zijn de gemiddelden ± de standaardfout van drie
trials/experimenten uitgevoerd in triplo. Condities waarbij geen NO respons gedetecteerd werd, wordt in de
figuur weergegeven door ‘n.d.’ (niet detecteerbaar).
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Evenals microgliacellen werden astrocyten gestimuleerd met 10 en 100 ng/ml LPS en
geïnfecteerd met Cpn (MOI=5) voor 24, 48 en 72 u. Maar in tegenstelling tot
microgliacellen werd totaal geen NO productie waargenomen bij astrocyten.

3.2

Effect van TLR4 blokkering op NO productie in microgliacellen

Een pilot experiment (n=1) werd opgezet om te achterhalen of TLR4 specifiek
verantwoordelijk is voor de NO productie in microgliacellen. De cellen werden
geïncubeerd met verschillende concentraties anti-TLR4 mAL (100 ng/ml, 1 en 2 µg/ml) en
vervolgens gestimuleerd met LPS (10 en 100 ng/ml) voor 24 u. Controle cellen werden
enkel met LPS (10 en 100 ng/ml) behandeld. Daarnaast werden ook negatieve controles
(onbehandelde microgliacellen) meegenomen. De resultaten van de NO metingen worden
weergegeven in Figuur 4. Ten opzichte van de controle condities (LPS 10 en 100 ng/ml)
neemt de LPS geïnduceerde NO productie na blokkering van TLR4 haast niet af. Bij de
volledig onbehandelde controle cellen werd geen NO in het medium gedetecteerd (niet
weergegeven).
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Figuur 4. Effect van TLR4 blokkering op de LPS geïnduceerde NO productie in murine BV-2
microgliacellen. Cellen werden 30 min geïncubeerd met een mAL (100 ng/ml, 1 en 2 µg/ml) tegen muis
TLR4/MD2. Vervolgens werden de cellen gestimuleerd met 10 en 100 ng/ml LPS. Controle cellen kregen
enkel 10 of 100 ng/ml LPS toegediend. Dit werd in duplo uitgevoerd. Na 24 u werd de nitriet concentratie in
de supernatant vloeistof gemeten met behulp van de Griess reactie. De data zijn de gemiddelden ± de
standaardfout (n=1).
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Na blokkering van TLR4 en de hieropvolgende LPS stimulatie wordt dus geen daling van
de NO concentratie waargenomen in de supernatant vloeistof van microgliacellen. Dit wijst
op het mogelijk bestaan van een andere pathway verantwoordelijk voor de NO productie.
De Mac-1 receptor werd eerder geïdentificeerd als een TLR4 onafhankelijke receptor voor
LPS in fagocyten (35). Bij macrofagen gestimuleerd met een hoge dosis LPS werd reeds
aangetoond dat Mac-1 bijdraagt tot NO productie en dit in een CD14-onafhankelijke
signalisatie pathway. Mac-1, ook bekend als CD11b/CD18 of complement receptor type 3
(CR3), is liGYDQGHOHXNRF\W2 integrine familie (36). Deze receptor kan via zijn lectine
domein verschillende microbiële moleculen binden. Mac-1 is een krachtige mediator van
fagocytose en activator van diverse intracellulaire signalisatie pathways, waaronder kinase
cascades (37). In de hersenen is de expressie van Mac-1 beperkt tot microgliacellen (38).
In AD wordt de expressie van Mac-1 in reactieve microgliacellen, geassocieerd met
amyloïde plaques, verhoogd (39). Uit een studie van Qin blijkt dat Mac-1-/- microgliacellen
een verminderde NO respons vertonen tegen LPS (35). Bijgevolg werd in deze studie ook
gekeken naar het effect van de blokkering van Mac-1 op de LPS geïnduceerde NO
productie in microgliacellen

3.3

Effect van Mac-1 blokkering op NO productie in microgliacellen

In dit pilot experiment (n=1) werden microgliacellen al dan niet behandeld met een mAL
tegen Mac-1 (100 ng/ml, 1 en 2 µg/ml) en gestimuleerd met LPS (10 en 100 ng/ml). 24 u
later werden de media verzameld en de NO concentraties gemeten. In tegenstelling tot
TLR4 blokkering leidt Mac-1 blokkering in microgliacellen wel tot een daling van de NO
productie na LPS stimulatie (Figuur 5). Deze afname heeft een trend naar significantie naar
mate de concentratie van het mAL toeneemt. Maar om te achterhalen of deze daling
werkelijk significant is, zal dit experiment nog een aantal keer herhaald moeten worden.
Bij de volledig onbehandelde controle cellen werd ook hier geen NO in het supernatant
medium gedetecteerd (niet weergegeven).
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Figuur 5. Effect van Mac-1 blokkering op de LPS geïnduceerde NO productie in murine BV-2
microgliacellen. Cellen werden 30 min geïncubeerd met een mAL (100 ng/ml, 1 en 2 µg/ml) tegen muis
Mac-1. Vervolgens werden de cellen gestimuleerd met 10 en 100 ng/ml LPS. Controle cellen kregen enkel 10
of 100 ng/ml LPS toegediend. Elke conditie werd in duplo ingezet. Na 24 u werd de nitriet concentratie in de
supernatant vloeistof gemeten met behulp van de Griess reactie. De data zijn de gemiddelden ± de
standaardfout (n=1).

3.4

Effect van iNOS inhibitie op Cpn infectie in microgliacellen

Uit de studie van Boelen blijkt dat in microgliacellen haast geen Cpn proteïnen meer
aanwezig zijn 24 u na infectie, in tegenstelling tot astrocyten (1). De oorzaak van dit
verschijnsel zou kunnen liggen bij de NO productie in microgliacellen na Cpn infectie. Om
dit te bewijzen werd in deze studie iNOS geïnhibeerd in microgliacellen met behulp van de
iNOS inhibitor NLA. Vervolgens werd de aanwezigheid van Cpn in deze cellen
immunohistochemisch bepaald. Ook werd gekeken of inhibitie van iNOS resulteerde in de
productie van EBs. Als Cpn kan repliceren in cellen, zal de supernatant vloeistof van
microgliacellen, geïnfecteerd met Cpn en behandeld met NLA, infectieuze EBs bevatten.
Om dit aan te tonen werd het supernatant medium 72 u na Cpn infectie en NLA
behandeling getransfereerd naar humane epitheelcellen. 72 u na incubatie werd deze
epitheelcellijn onderzocht op de aanwezigheid van Cpn.
Tegen de verwachting in zorgde de inhibitie van iNOS en bijgevolg de blokkering van de
NO productie niet voor een toename van het aantal Cpn proteïnen (Figuur 6 A-D). Ook
werd er geen toename in de productie van infectieuze Cpn partikels aangetroffen (Figuur 6
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E-H). Het was wel opvallend dat het celaantal bij microgliacellen enkel geïnfecteerd met
Cpn lager lag dan bij de cellen waarbij naast Cpn infectie ook iNOS inhibitie plaatsvond
(Figuur 6). Dit kon ook waargenomen worden bij de epitheelcellen behandeld met
supernatant vloeistof van microgliacellen.
Microgliacellen
A

Epitheelcellen
E

Controle

B

F

Cpn

C

G

Cpn + 30 µM NLA

D

H

Cpn + 100 µM NLA

Figuur 6. Immunohistochemische detectie van Cpn antigenen in een murine BV-2 microglia (A-D) en
humane epitheliale (E-H) cellijn. Microgliacellen werden 72 u na Cpn infectie en toediening van 30 en 100
µM NLA gefixeerd (B-D). Het medium van deze microgliacellen werd verzameld en getransfereerd naar
Hep2 cellen. 72 u later werden ook deze Hep2 cellen gefixeerd (F-H). Controle cellen bleven onbehandeld
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(A, E). Immunofluorescentie kleuring werd uitgevoerd met behulp van een primair antilichaam gericht tegen
het Cpn ‘major membrane outer protein’ (MOMP) en een secundair Alexa Fluor 488 gelabeld antilichaam
(groen signaal). Evan's blue werd gebruikt als tegenkleuring (rood signaal). Elke conditie werd in tweevoud
ingezet. Vergroting: 200x.

3.5

Effect van Cpn infectie op vorming van amyloïde plaques

Een in vivo experiment werd opgezet om na te gaan of in de hersenen van non-transgene
Cpn geïnfecteerde BALB/c muizen (opgeofferd één of drie maanden post-infectie)
amyloïde plaques aangetroffen konden worden. De hersencoupes werden geïncubeerd met
het primaire muis- anti-KXPDDQ$P\ORLGP$/HQKHWVHFXQGDLUHH]HO- anti-muis Alexa
Fluor 488 antilichaam. Plaque-achtige structuren werden al dan niet aangetroffen in
hersencoupes van geïnfecteerde muizen en, tegen de verwachting in, eveneens in controle
muizen (Figuur 7). Een opvallend verschil tussen het aantal plaques in deze geïnfecteerde
en controle muizen was niet duidelijk zichtbaar. De plaques waren op het eerste zicht
slechts in kleine aantallen aanwezig en verdeeld over de hele coupe. Er kon ook niet
meteen een verschil gezien worden tussen de coupes van muizen één maand na Cpn
infectie en deze van drie maanden post-infectie (Figuur 7). In de negatieve controle
coupes, die enkel geïncubeerd werden met het secundaire antilichaam en dus niet met het
primaire anti-$ P$/ ZDV JHHQ HQNHO IOXRUHVFHQW VLJQDDO DDQWRRQEDDU 'LW VOXLW KHW
mogelijke achtergrondsignaal van het secundaire antilichaam uit.
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)LJXXU  ,PPXQRKLVWRFKHPLVFKH GHWHFWLH YDQ $

 SODTXHV LQ GH KHUVHQHQ YDQ &Sn geïnfecteerde BALB/c

muizen, opgeofferd één (C) of drie maanden post-infectie (D), en controle muizen, opgeofferd één (A, B) of
drie maanden post-infectie (E-*

 'H KHUVHQHQ ZHUGHQ VHULHHO JHVQHGHQ WRW 

P YULHVFRXSHV 9HUYROJHQV

werden een aantal coupes geïncubeerd met het primaire muis- anti-KXPDDQ  $P\ORLG >-24] mAL en het
secundaire ezel- anti-muis Alexa Fluor 488 antilichaam (groene fluorescentie). Hoechst werd gebruikt als
tegenkleuring. Een positieve controle coupe van AD muizen werd ook meegnomen (H). De witte pijlpunt
wijst één van de plaques aan (H). Vergroting: 10x.

(HQ 7KLRIODYLQH 6 NOHXULQJ ZHUG XLWJHYRHUG RP GH PHHU ILEULOODLUH YRUP YDQ $ DDQ WH
tonen in de hersencoupes van Cpn geïnfecteerde en controle muizen. Figuur 8 laat zien dat
in de coupes van geïnfecteerde en controle muizen drie maanden post-infectie geen plaques
gedetecteerd werden. Dit gold ook voor de coupes van muizen één maand na infectie.
A

B

)LJXXU  7KLRIODYLQH 6 NOHXULQJ YRRU GH GHWHFWLH YDQ ILEULOODLUH $

C

 SODTues in de hersenen van Cpn

geïnfecteerde (B) en controle (A) BALB/c muizen drie maanden post-infectie. De foto's A en B werden
genomen op het niveau van de hippocampus, dentate gyrus. Een positieve controle coupe van AD muizen
werd ook meegnomen (C). Vergroting: 10x.
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In tegenstelling tot hetgeen beweerd werd in het artikel van Little, kan uit de experimentele
bevindingen in deze studie niet met zekerheid gezegd worden dat Cpn infectie bijdraagt tot
de ontwikkeling van amyloïde neerslagen, vermits deze ook in controle muizen ontdekt
werden (2).

3.6

Effect van Cpn infectie op aanwezigheid van microgliacellen en astrocyten in
muizenbrein coupes

De hersencoupes van Cpn geïnfecteerde en controle BALB/c muizen werden aangekleurd
voor microgliacellen met behulp van tomato lectine. Een eerste blik op de coupes toonde
niet meteen een duidelijk verschil aan tussen de coupes afkomstig van controle muizen en
deze van Cpn geïnfecteerde muizen. Microgliacellen waren o.a. aanwezig rondom de
pyramidale neuronen (Figuur 9). In Figuur 9 valt meteen op dat tomato lectine naast
microgliacellen ook bloedvaten aankleurt. Verdere analyse van deze coupes dient nog te
gebeuren.

Figuur 9. Detectie van microgliacellen in hersencoupes van Cpn geïnfecteerde BALB/c muizen drie maanden
post-infectie. Microgliacellen werden geïncubeerd met tomato lectine en streptavidin Alexa Fluor 488.
Tomato lectine kleurt naast microgliacellen ook bloedvaten (witte pijlpunt) aan. Microgliacellen situeerden
zich o.a. rondom pyramidale neuronen (rode pijlpunt). De foto werd genomen op het niveau van de
hippocampus. Vergroting: 40x.

24

Hersencoupes uit het hippocampusgedeelte van Cpn geïnfecteerde en controle BALB/c
muizen werden aangekleurd voor astrocyten met behulp van het primaire muis- anti-GFAP
mAL en het secundaire anti-muis Alexa Fluor 488 antilichaam. Zoals in Figuur 10 te zien
is, werden de meeste astrocyten in de hippocampus aangetroffen. Dit gebied werd ook
gebruikt voor de analyse van de intensiteit van positief gekleurde astrocyten. Om deze
intensiteit te kwantificeren werd voor elke muis de gemiddelde grijswaarde t.o.v. het
geselecteerde hersengebied berekend (Figuur 11). Na het uitvoeren van de student-t-test
bleek er geen significant verschil te zijn in GFAP immunoreactiviteit tussen controle en
Cpn geïnfecteerde muizen. Er werd wel een significant verschil gemeten tussen de Cpn
geïnfecteerde muizen opgeofferd één maand na infectie en deze drie maanden na infectie
(Figuur 11).

Figuur 10. Detectie van astrocyten in hersencoupes van Cpn geïnfecteerde BALB/c muizen drie maanden
post-infectie. Astrocyten werden aangekleurd met het primaire muis- anti-GFAP mAL en het secundaire antimuis Alexa Fluor 488 antilichaam. De foto werd genomen op het niveau van de hippocampus. Vergroting:
10x.
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Figuur 11. GFAP immunoreactiviteit in de hersencoupes van Cpn geïnfecteerde en controle (Contr) BALB/c
muizen, opgeofferd één of drie maanden (ma) post-infectie. Astrocyten werden aangekleurd met het primaire
muis- anti-GFAP mAL en het secundaire anti-muis Alexa Fluor 488 antilichaam. Grijswaarde foto's werden
genomen in het hippocampusgebied bij een 10x vergroting. De kleuringsintenstiteit werd bepaald door de
ratio van de gemiddelde grijswaarde van de positief gekleurde astrocyten en het totaal geselecteerde gebied

P2) te berekenen. Significante verschillen (p<0,05) tussen de gemiddelde data worden aangeduid met *.
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4

Discussie

Tegenwoordig zijn er steeds meer aanwijzingen dat neurotoxiciteit in AD veroorzaakt
wordt door inflammatoire processen in het CZS (40). Geactiveerde microgliacellen en
astrocyten worden in overvloed aangetroffen in de buurt van neuronen en plaques. Dit
suggereert dat inflammatie betrokken is bij AD, vermits deze gliacellen de aangeboren
immuunrespons bemiddelen in het CZS. Wanneer geactiveerd, produceren microgliacellen
en astrocyten allerlei pro-inflammatoire moleculen zoals cytokines, groeifactoren,
complement- en adhesiemoleculen die kunnen bijdragen tot neurodegeneratie (8). De
depositie van$LQGHKHUVHQHQ]RXLQIODPPDWLHEHYRUGHUHQHQ]RUHVXOWHUHQLQQHXURQDOH
schade en dood. Daarnaast werd recent aangetoond dat chronische inflammatie in de late
sporadische vorm van AD gestimuleerd kan worden door infectie met de obligaat
intracellulaire bacterie Cpn (6).
De in vitro studie van Boelen toonde aan dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de
wijze waarop astrocyten en microgliacellen reageren op Cpn: astrocyten zijn zeer vatbaar
voor Cpn infectie terwijl microgliacellen eerder resistent zijn (1). Tegen de verwachtingen
in brengen deze resistente microgliacellen een veel hogere inflammatoire respons teweeg
na Cpn infectie dan de gevoelige astrocyten. De geïnfecteerde microgliacellen produceren
cytokines, zoals IL-6 en TNF-.GLHQHXURGHJHQHUDWLHNXQQHQLQGXFHUHQ  
TLR4 zou een rol kunnen spelen in het verschil in inflammatoire respons tussen Cpn
geïnfecteerde astrocyten en microgliacellen. Van microgliacellen is beschreven dat ze in
het muizenbrein de enige cellen zijn die TLR4 tot expressie brengen (25). Het stimulerende
ligand van TLR4 is LPS, een endotoxine en belangrijke celwandcomponent van gramnegatieve bacteriën, zoals Cpn (41). Activatie van TLR4 leidt tot de productie van o.a.
cytokines, chemokines en NO (21). In dit onderzoek werd getracht aan te tonen dat deze
receptor specifiek verantwoordelijk is voor het verschil in inflammatoire respons tussen
microgliacellen en astrocyten. Allereerst werd de aanwezigheid van TLR4 onderzocht bij
de twee gliaceltypes na LPS stimulatie. Door de NO concentratie te meten in de
supernatant vloeistof van deze cellen kon een beeld gevormd worden over de
functionaliteit van TLR4. Zoals verwacht produceerden microgliacellen inderdaad NO na
stimulatie met LPS. Deze NO productie was concentratie- en tijdsafhankelijk, vermits bij
een hogere LPS concentratie en langere stimulatie de NO concentratie toenam. Hieruit
kunnen we dus al concluderen dat TLR4 aanwezig is op microgliacellen. Astrocyten
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daarentegen vertoonden geen NO respons na LPS stimulatie. Dit bevestigd dus wat al
eerder aangetoond was door Lehnardt, namelijk dat astrocyten in de muis geen TLR4 tot
expressie brengen (25).
Vervolgens werden beide celtypen geïnfecteerd met Cpn. Er kon geen NO productie
gemeten worden na infectie van astrocyten met Cpn. In microgliacellen nam de NO
respons na infectie met Cpn toe in de tijd. Deze respons was echter minder dan bij LPS
stimulatie. Het zou kunnen dat de vorm van LPS in Cpn verschilt van deze in Escherichia
Coli waardoor verschillende receptor clusters gevormd kunnen worden en bijgevolg
verschillende immuunresponsen (28).
De data suggereren dat de TLR4 receptor inderdaad een rol speelt bij de antimicrobiële
respons waardoor microgliacellen wel in staat zijn om een Cpn infectie onder controle te
houden, in tegenstelling tot de astrocyten. Echter, deze conclusie werd in twijfel getrokken
door het feit dat geen NO respons gedetecteerd kon worden na stimulatie van
microgliacellen met UV geïnactiveerd Cpn. Aangezien Cpn tot de gram-negatieve
bacteriën behoort, werd verwacht dat de aanwezigheid van LPS in de celwand van Cpn
voldoende zou moeten zijn voor TLR4 activatie. Dit doet dus vermoeden dat andere nietLPS componenten de NO respons stimuleren bij Cpn infectie en/of een actieve infectie
noodzakelijk is voor activatie van de microgliacellen. Ook kan niet worden uitgesloten dat
de UV behandeling de membraanstructuur of de conformatie van oppervlakte moleculen
van Cpn verstoort, waardoor het vermogen van Cpn om een NO respons uit te lokken
afneemt. Het is dus niet geheel duidelijk of de NO productie door microgliacellen na Cpn
infectie afhankelijk is van membraan oppervlakte moleculen of van de actieve infectie zelf
of van beide.
De suggestie dat TLR4 een ondergeschikte rol speelt in de activatie van microgliacellen
werd nog eens versterkt door het feit dat de productie van NO door LPS niet door een
TLR4 antilichaam geblokkeerd kon worden. Echter, eerdere studies tonen aan dat de TLR4
receptor in humane microgliacellen beperkt is tot intracellulaire vesikels, waardoor de
efficiëntie van de blokkerende antilichamen ernstig verstoord zou kunnen worden (26).
Een andere denkbare verklaring is het bestaan van een TLR4 onafhankelijke pathway die
van kracht is voor de productie van NO in microgliacellen. Kielian beschreef reeds dat de
LPS afhankelijke activatie van microgliacellen op een TLR4 onafhankelijke manier kan
gebeuren bij hoge LPS concentraties (21). In het artikel van Qin wordt aangehaald dat de
Mac-1 receptor geïdentificeerd werd als een TLR4 onafhankelijke receptor voor LPS in
fagocyten (35). Bijgevolg werd in deze studie nader gekeken naar het effect van Mac-1
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blokkering in microgliacellen op de NO productie. De blokkering zorgde in tegenstelling
tot de blokkering van TLR4 wel voor een daling van de NO vrijzetting na LPS stimulatie.
Dit pilot experiment dient nog een aantal keer herhaald te worden om de significantie van
de afname van de NO respons aan te tonen. In de toekomst zou men kunnen onderzoeken
of de blokkering van zowel TLR4 als Mac-1 in microgliacellen een sterkere reductie van
het geproduceerde NO teweeg brengt. Ook kan het effect van een gecombineerde blokkade
op de gevoeligheid van microgliacellen voor Cpn infectie bekeken worden.
Het eerder resistente karakter van microgliacellen voor Cpn infectie zou kunnen liggen aan
de productie van NO, die belangrijke antimicrobiële eigenschappen heeft (12). Om dit aan
te tonen werd iNOS geïnhibeerd in microgliacellen en bijgevolg ook de NO vorming.
Desondanks werd na het bepalen van de aanwezigheid van Cpn geen toename van het
aantal Cpn proteïnen gedetecteerd. Vermits nog de mogelijkheid bestond dat de
supernatant vloeistof van Cpn geïnfecteerde en met NLA behandelde microgliacellen
infectieuze EBs zou bevatten, werd deze vloeistof getransfereerd naar humane
epitheelcellen
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immunohistochemisch ook haast geen Cpn partikels zichtbaar gemaakt worden. Deze
resultaten wijzen op een duidelijk verschil tussen macrofagen en microgliacellen vermits in
iNOS-/- BMMs wel een verhoogd aantal Cpn gemeten werd (31). In de studie van
Rothfuchs werd ook aangegeven dat IFN-5-/- en IFN-.5-/- BMMs een hogere Cpn lading
vertoonden dan wild-type BMMs. De IFN- HQ L126 LQGXFWLH QD &SQ LQIHFWLH LQ %0Ms
zijn afhankelijk van IFN-.HQEHVFKHUPHQGHPDFURIDJHQWHJHQLQWUDFHOOXODLUHEDFWHULële
groei (31). Bijgevolg zou in de toekomst onderzocht kunnen worden of dit ook geldt bij
muis microgliacellen. Logischerwijze zou de blokkering van IFN-5HQGLHYDQIFN-.5
in microgliacellen eveneens moeten leiden tot verhoogde Cpn infectie. Maar vermist in
deze studie de inhibitie van iNOS geen stijging van het aantal Cpn proteïnen veroorzaakte,
wordt dit ook niet verwacht bij de blokkering van IFN-5HQGLHYDQ,)1-.5=RGRHQGH
zou er een belangrijk verschil tussen microgliacellen en macrofagen ontdekt kunnen
worden.
Bij de microgliacellen die enkel geïnfecteerd werden met Cpn werd een lager celaantal
waargenomen dan de cellen die naast de Cpn infectie ook iNOS inhibitie ondergingen. Dit
werd eveneens waargenomen bij de epitheelcellen behandeld met de supernatant vloeistof
van deze microgliacellen. Blijkbaar zorgt de verminderde NO productie voor een afname
van de celdood. In de toekomst zou bijvoorbeeld een Hoechst en propidium iodide (PI)
kleuring uitgevoerd kunnen worden om de apoptotische en necrotische cellen zichtbaar te
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maken. Hoechst kan levende cellen binnendringen en de kernen van deze cellen
aankleuren. PI dringt enkel binnen in cellen met een beschadigde celmembraan en kleurt
bijgevolg enkel necrotische en laat apoptotische cellen aan (22).
In de studie van Boelen werden cytokines geneutraliseerd uit het medium van Cpn
geïnfecteerde microgliacellen en het effect hiervan op apoptose en necrose van neuronen
bestudeerd. Dit zorgde voor een significante daling van neurondood (24). In een volgend
experiment zou men kunnen onderzoeken of de inhibitie van iNOS bij Cpn geïnfecteerde
microgliacellen eveneens tot een verminderde neurondood leidt. Door het medium van
deze microgliacellen te transfereren naar neuronen kan vervolgens de neuronale apoptose
en necrose geanalyseerd worden. Vermits NO neurotoxische effecten kan hebben en de
inhibitie van iNOS een daling van de NO productie veroorzaakt, wordt ook hier een
afname van neurondood verwacht. Op deze manier zou de mogelijke associatie tussen
neurodegeneratie en NO productie als gevolg van Cpn infectie in microgliacellen
aangetoond kunnen worden.

De onderzoeksgroep van Little was de eerste die kon aantonen dat non-transgene BALB/c
muizen Alzheimer-achtige amyloïde plaques ontwikkelen na intranasale infectie met Cpn
(2). Dit experiment werd tot nu toe nooit herhaald, vandaar dat het in deze studie nader
onderzocht werd. Net zoals in de studie van Little waren plaque-achtige structuren te zien
in de hersencoupes van Cpn geïnfecteerde BALB/c muizen. Maar in tegenstelling tot
Little's bevindingen werden deze plaques ook in controle coupes gedetecteerd en was er
niet meteen een verschil aantoonbaar tussen de hersencoupes van muizen één maand en
drie maanden post-infectie. Deze coupes moeten natuurlijk nog statistisch bestudeerd
worden, maar met het blote oog kan meteen opgemaakt worden dat niet dezelfde resultaten
als in de studie van Little bekomen werden. De plaques die controle muizen ontwikkelen
zouden eventueel een reactie kunnen zijn op de mogelijk ondervonden stress tijdens de
SPG injectie. Een normale muis, zonder enige injectie/infectie zou dus ideaal zijn als
controle. Daarnaast zou men hier te maken kunnen hebben met een vorm van amyloïdose.
Of de plaque-achtige structuren wel echte amyloïde plaques zijn, is ook niet duidelijk. Het
in deze studie gebruikte anti-KXPDDQ  $P\ORLG P$/ >-24] is afkomstig van het
hybridoom geproduceerd door de fusie van muis myeloma cellen en splenocyten van een
BALB/c muis geïmmuniseerd met een synthetisch peptide dat overeenkomt met de
aminozuren 17-YDQKHWDP\ORLGSHSWLGH9HUPLWVGLWP$/GXVDINRPVWLJLVYDQHHQ
BALB/c muis en in dit experiment BALB/c muizen gebruikt werden, kan kruisreactiviteit
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niet uitgesloten worden. Met het konijn- anti-$ SRO\NORQDDO DQWLOLFKDDP %LRVRXUFH
CA, USA), eveneens gebruikt in de studie van Little, konden ook geen plaques ontdekt
ZRUGHQ 'H ]RHNWRFKW QDDU DQGHUH HQ EHWHUH $ DQWLOLFKDPHQ dient dus voortgezet te
worden, maar jammer genoeg zijn deze erg zeldzaam.
De Thioflavine S kleuring leverde totaal geen plaques op, maar aangezien deze kleuring
HQNHO GH ILEULOODLUH YRUP YDQ $ DDQWRRQW ZLO GLW QLHW ]HJJHQ GDW HU JHHQ LQWUD- en

extraceOOXODLUH $ DJJUHJDWHQ DDQZH]LJ NXQQHQ ]LMQ )LEULOORJHQH $ QHHVODJHQ
representeren een verder gevorderd stadium van de amyloïde plaques in AD (2). De
muizen in deze studie werden één of drie maanden na Cpn infectie opgeofferd, waardoor
ze mogelijk in een vroege fase van AD zaten en enkel beginnende amyloid deposities
RQWZLNNHOGHQ'LW]RXHHQUHGHQNXQQHQ]LMQYRRUKHWQLHWDDQWUHIIHQYDQILEULOORJHQH$
plaques.
(YHQDOVELMGHNOHXULQJYDQ$GLHQWGHVWDWLVWLVFKHDQDO\VHYDQGHKHUVHQFRXSHVJHNOHXUG
voor microgliacellen nog te gebeuren. Na het bekijken van een aantal coupes viel op dat er
niet meteen een verschil was tussen de coupes afkomstig van controle muizen en deze van
Cpn geïnfecteerde muizen. Dit was niet helemaal tegen de verwachting in, vermits bij de
NOHXULQJ YDQ $ RS KHW HHUVWH ]LFKW RRN KDDVW JHHQ YHUVFKLO JHYRQGHQ ZHUG
Microgliacellen situeerden zich o.a. rondom pyramidale neuronen. Dit waarschijnlijk om
de mogelijk beschadigde neuronen te beschermen en eventueel op te ruimen.
De GFAP kleuring gaf aan dat astrocyten het meest aanwezig waren in de hippocampus,
één van de kritische gebieden in de hersenen bij AD, vermoedelijk om hun herstelfunctie
bij schade uit te oefenen. Uit de statistische analyse kon afgeleid worden dat er geen
significant verschil was tussen astrocyt reactiviteit in controle muizen en deze in Cpn
geïnfecteerde muizen. Astrocyten waren op basaal niveau aanwezig. Er bleek wel een
toename te zijn van astrocyt activatie naar mate de tijd van Cpn infectie verstreek. Dit wijst
op de mogelijke initiatie van een inflammatoire respons tegen de infectie. Voor verdere
analyse van deze astrocyt kleuring zou per bregma gekeken kunnen worden naar een
eventueel verschil tussen de Cpn geïnfecteerde en controle muizen. Ook zouden
verschillende gebieden van de hippocampus apart bestudeerd kunnen worden i.p.v. naar de
hele hippocampus te kijken.
Of Cpn nu bijdraagt tot de vorming van amyloïde plaques, is twijfelachtig. Uit in vitro
experimenten blijkt er wel een associatie te zijn tussen Cpn infectie van microgliacellen en
neurodegeneratie (22). Dit zou ook in vivo onderzocht kunnen worden, door analyse van
neuronale apoptose en necrose.
31

Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden of er een associatie bestaat tussen AD en
Cpn infectie. Waarschijnlijk zal de bacteriële infectie één van de risicofactoren zijn die
kunnen bijdragen tot de verergering van AD. Het zou misschien de moeite waard zijn om
een stapje terug te zetten en in transgene AD muizen, die eerder de familiale variant van
AD representeren, naar een mogelijk effect van Cpn infecties te kijken. Verdere studies
zijn dus zonder meer nodig om de definitieve rol van het organisme in het AD pathogenese
proces te onderzoeken.
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