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macrophage identity across brain regions 
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Alle organen bevatten weefsel-residente macrofagen die cruciaal zijn voor 

de homeostase van weefsels. Deze cellen zijn zeer plastisch en kunnen zich 

aanpassen aan omgevingssignalen. Het centrale zenuwstelsel bevat 

verscheidene weefsel-residente macrofagen. Voor een lange tijd werd het 

centrale zenuwstelsel gezien als een immuun geprivilegieerd orgaan. Recente 

studies hebben echter uitgewezen dat de hersenen bestaan uit verschillende 

regio’s met elk hun eigen graad van immuun privilege. Toegang tot het 

parenchym wordt beperkt door de bloed-brein barrière. Dit is niet het geval 

voor verschillende hersen regio’s die de grens vormen tussen de bloed 

circulatie en het centrale zenuwstelsel.  

 

In tegenstelling tot parenchymale microglia, is de kennis over grens 

macrofagen beperkt. Het werk in deze thesis toonde de diversiteit van grens 

macrofagen aan en dat ze weefselspecifieke genexpressie patronen 

vertoonden. Grens macrofagen waren zowel embryonaal- als monocyt-

afgeleid. Het oppervlak van de choroid plexus bevatte een unieke microglia 

populatie met een genexpressie patroon gelijkend op dat van microglia in 

neurodegeneratieve aandoeningen, genaamd DAM.  

 

Circumventriculaire organen (CVO) zijn parenchymale regio’s zonder een 

bloed-brein barrière. Parenchymale microglia zijn uitsluitend embryonaal-

afgeleid en kunnen zichzelf onderhouden zonder monocyten. Deze 

eigenschap wordt toegeschreven aan de vroege sluiting van de bloed-brein 

barrière tijdens de embryonale ontwikkeling. De CVOs bevatte zowel 

embryonaal- als monocyt-afgeleide microglia die binnenkwamen rondom de 

geboorte waarna zij zichzelf onderhouden. Monocyt- en embryonaal-

afgeleide microglia vertoonden een gelijkaardig genexpressie patroon. De 

CVO omgeving had een grote invloed op het genexpressie patroon van CVO 

microglia. Deze waren divers en verschillenden allen van parenchymale 

microglia door hun geactiveerd fenotype. Een van deze populaties vertoonde 

een DAM fenotype en bevond zich rondom de uitlopers van astrocyten en 

tanycyten in een myeline-rijke regio.  

 

Mijn doctoraatswerk heeft de opmerkelijke diversiteit van weefsel-residente 

macrofagen aangetoond in de verschillende hersenregio’s en bracht aan het 

licht hoe de verschillende omgevingssignalen in deze regio’s de oorsprong 

en het fenotype van de weefsel-resident macrofagen beïnvloeden. 
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