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Nederlandstalige samenvatting
Diabetische retinopathie (DR) is een oogaandoening die bij suikerziekte(diabetes) 
vaak voorkomt. Het is één van de meest voorkomende oorzaken van blindheid in 
westerse landen. Hoe langer iemand diabetes heeft hoe groter de kans dat iemand te 
maken krijgt met DR. Ouderdomsdiabetes komt steeds vaker voor en op steeds jongere 
leeftijd. Hierdoor stijgt het aantal mensen waarbij DR voorkomt. Dit maakt DR een 
steeds groter wordend probleem voor mensen met diabetes en de oogartsen die ze 
behandelen. Door gebrek aan een effectieve behandeling van DR neemt dit probleem 
alleen maar toe.

De vroegst voorkomende oogafwijkingen door DR bestaan al lang voordat de 
oogarts ze kan waarnemen of dat de patiënt klachten heeft. Het vroegste stadium van 
DR heet pre-klinsiche DR (PKDR) en wordt gekenmerkt door de volgende afwijkin-
gen: vermeerdering van endotheelcellen, welke de binnenbekleding van de bloedvaten 
vormen; verdikking van de lamina basalis (LB), een laag van eiwitten en suikers die 
de buitenste laag van de bloedvaten vormt; verlies van endotheelcellen en pericyten, 
cellen die om de endotheelcellen heen zitten; verhoogde doorlaatbaarheid van de reti-
nale haarvaatjes waardoor bloed en eiwitten in het netvlies lekken; afsterven van zenu-
wcellen in het netvlies die zorgen voor het doorsturen van visuele informatie naar de 
hersenen toe.

Na jarenlange blootstelling aan diabetes treden afwijkingen op die voor de oogarts 
wel zichtbaar zijn, zoals verwijdingen van bloedvaten in het netvlies, kleine uitstulpsels 
van haarvaten (microaneurysmen), kleine bloedinkjes in het netvlies, ophopingen van 
eiwitten en afvalproducten (exudaten), en zwelling van het netvlies in gebieden waar 
de kleine bloedvaatjes niet goed doorgankelijk zijn of lekkage optreedt. Dit stadium 
van DR heet niet-proliferatieve DR (NPDR). De toename van vaatwandlekkage en 
het vormen van exudaten veroorzaken zwelling van de gele vlek, ofwel macula (het 
deel van het netvlies waarmee wij het scherpst zien). Dit leidt op den duur tot een 
verminderd gezichtsvermogen. In het laatste stadium van DR nemen gebieden van 
ondoorlaatbare kleine bloedvaatjes dusdanig toe dat de zenuwcellen in de nabijgele-
gen gebieden onvoldoende voedingsstoffen en zuurstof krijgen om normaal te kunnen 
functioneren. Hierdoor scheiden deze cellen bepaalde voedingsstoffen uit, die als doel 
hebben de zenuwcellen onder deze omstandigheden te laten overleven. Eén van de be-
langrijkste stoffen is vascular endothelial growth factor ofwel VEGF. VEGF zorgt voor 
het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes. In het netvlies zijn de door VEGF aangemaakt 
bloedvaatjes echter van slechte kwaliteit waardoor ze lekkage en littekenvorming in het 
netvlies veroorzaken. Hierdoor ontstaan grote bloedingen en schade aan het netvlies 
wat tot blindheid kan leiden. Dit stadium van DR heet proliferatieve DR (PDR).

Op het moment, bestaan er nog geen behandelingen waarmee DR voorkomen of 
genezen kan worden. Om nieuwe behandelingen te kunnen vinden, is het nodig om 
beter te begrijpen hoe DR precies ontstaat. Aangezien de vroegste waarneembare 
afwijkingen van het netvlies in de bloedvaatjes voorkomen, is DR van oudsher als een 
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vasculaire ziekte beschouwd. Het minder goed functioneren van de endotheelcellen 
wordt gezien als een belangrijke stap in de ontwikkeling van DR. In dit proefschrift, 
bestuderen we de rol van endotheelceldisfunctie in de ontwikkeling van DR door 
voornamelijk te kijken naar het effect op AGEs (versuikerde eiwitten), de groeifactor 
connective tissue growth factor (CTGF) en de groeifactor VEGF. Versuikerde eiwitten 
komen in verhoogde mate voor bij patiënten met diabetes en worden gezien als een 
belangrijk factor in de ontwikkeling van diabetes gerelateerd ziektes. CTGF speelt een 
belangrijke rol in de littekenvorming van weefsels en is ook betrokken bij diabetes 
gerelateerde nierziekte.

Hoofdstuk 1 dient als introductie van dit proefschrift. Hierin worden belangrijke 
concepten van DR besproken en wordt de centrale vraag van dit proefschrift gesteld: 
welke rol speelt endotheelcel disfunctie in het ontwikkelen van DR?

In hoofdstuk 2 werpen we een kritische blik op de huidige literatuur en theorieën 
over de rol van witte bloedcellen en hun wisselwerking met endotheelcellen in de on-
twikkeling van DR. Men denkt dat bij diabetes witte bloedcellen vast komen te ztten in 
de nauwe haarvaatjes in het netvlies. Dit wordt leukostase genoemd. Deze vastzittende 
witte bloedcellen belemerren de bloedtoevoer in de haarvaatjes waardoor steeds groter 
wordende gebieden van het netvlies onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. 
Het mechanisme van leukostase is alsnog onbekend maar de meest gangbare theorie 
is op dit moment dat het deel uit maakt van een door diabetes veroorzaakte ontsteking 
in het netvlies. Hierdoor worden de endotheelcellen van de haarvaatjes “plakkerig” 
door het aanmaken van speciale eiwitten (zogenaamde adhesiemoleculen) die ervoor 
zorgen dat passerende witte bloedcellen aan de endotheelcellen blijven plakken. De 
huidige literatuur laat over dit onderwerp vaak tegenstrijdige resultaten zien. De mate 
van betrokkenheid van leukostase bij het ontwikkelen van DR lijkt afhankelijk te zijn 
van het soort diermodel dat gebruikt wordt. In ratten, die diabeet zijn gemaakt door 
de giftige stof streptozotocine in te spuiten, is leukostase 2 á 4 keer verhoogd. Door 
deze verhoogde leukostase af te remmen wordt een aantal van de vroeg voorkomende 
vaatafwijkingen van DR voorkomen. Echter, in een diermodel van DR waarin diabetes 
spontaan is ontstaan, wordt geen leukostase gezien terwijl dit diermodel vergelijkbare 
bloedvat-afwijkingen vertoont als in de ratten met streptozotocine geïnduceerde dia-
betes. Eén van de grootste nadelen van de huidige diermodellen van DR is het feit dat 
zich in geen enkel model PDR ontwikkeld. Hierdoor wordt het onmogelijk om met 
deze diermodellen de directe gevolgen van leukostase te meten aan afwijkingen van het 
gezichtsvermogen, zoals zwelling van de gele vlek en vaatnieuwvorming. Bovendien, 
wordt een vergelijkbare mate van leukostase gezien in andere ziekten en omstandigh-
eden waarin deze gezichtsveld-verminderende afwijkingen niet voorkomen. Hieruit 
concluderen wij dat verhoogde leukostase in het netvlies waarschijnlijk het resultaat is 
van algemene endotheelcel-disfunctie  en eerder een bijzaak dan een belangrijke stap 
in de ontwikkeling van DR.

In hoofdstuk 3, hebben we de aanwezigheid van adhesie-eiwitten in de netvliezen 
van patiënten met diabetes bestudeerd. Adhesie-eiwitten worden vaak beschouwd als 
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indicatoren van endotheelcel-disfunctie. Verder wordt gedacht dat een verhoogde aan-
wezigheid van adhesie-eiwitten op de endotheelcellen in de bloedvaten van diabetische 
patiënten verantwoordelijk zou zijn voor verhoogde leukostase. Dit blijkt het geval te 
zijn in verschillende diermodellen van DR. Een eerder verschenen studie waarin adhe-
sie-eiwitten in de netvliezen van diabetische patiënten werden bestudeerd, liet een ver-
hoogde aanwezigheid van het adhesie-eiwit ICAM-1 op endotheelcellen zien. Echter, 
in onze studie waarin wij de netvliezen van een groter aantal mensen met en zonder 
diabetes hebben bestudeerd, werd geen verschil in de aanwezigheid van ICAM-1 op de 
endotheelcellen gevonden. Hieruit concluderen wij dat verhoogde plakkerigheid van 
endotheelcellen waarschijnlijk geen rol speelt in de ontwikkeling van DR in patiënten 
met diabetes.

Voor een aantal studies en experimenten die in dit proefschrift worden beschre-
ven, hebben we gebruik gemaakt van een techniek waarmee de activiteit van bepaalde 
genen kan worden aangetoond. Dit gebeurt door de hoeveelheid boodschapper-RNA 
in weefselmonsters te meten. Boodschapper RNA wordt gemaakt bij het “aflezen” van 
DNA en is dus ook een goede maat van de activiteit van genen. Deze techniek heet 
quantitative real-time PCR. In hoofdstuk 4 beschrijven wij een nieuwe manier van 
data-analyse waarmee deze techniek optimaal toegepast kan worden op monsters van 
dieren met kunstmatige diabetes, maar ook toegepast kunnen worden op verschillende 
soorten weefsel van patiënten of dieren met andere systemische ziekten. Wij vergeli-
jken deze nieuwe manier van data-analyse met andere bestaande analyse methoden. 
Hierdoor wordt aangetoond dat onze nieuwe methode de meest effectieve is.

Deze methode wordt in hoofdstuk 5 toegepast om aan te tonen dat versuikerde ei-
witten in staat zijn om een verhoogde aanmaak van CTGF in het netvlies te induceren. 
Uit een eerdere onderzoek hebben we aangetoond dat muizen die door genetische 
modificatie minder CTGF produceren, beschermd zijn tegen diabetesgeïnduceerde LB 
verdikking. Remming van de versuikering van eiwitten met een medicijn voorkomt de 
verdikking van de LB, en bleek in onze studie de verhoging van CTGF te voorkomen. 
Deze bevindingen tonen aan dat de LB verdikking bij diabetes wordt veroorzaakt door 
een toename aan versuikerde eiwitten die leiden tot een verhoogde aanmaak van CTGF, 
wat op zijn beurt veranderingen in de dikte en compositie van de LB veroorzaakt.

In hoofdstuk 6 laten we zien dat BL verdikking ook veroorzaakt kan worden door 
verhoogde concentraties VEGF. In dit hoofdstuk worden de effecten van VEGF op 
CTGF an andere LB componenten in de bloedvaatjes van het netvlies bestudeerd. Hier 
is uitgekomen dat het toedienen van VEGF zorgt voor een verhoogde aanmaak van 
CTGF en verschillende LB componenten in zowel het hele netvlies als in gekweekte 
vasculaire cellen (waaronder endotheelcellen) geïsoleerd uit het netvlies. Dit sugger-
eert dat de vasculair cellen van het netvlies een belangrijke rol spelen in de verdikking 
van de LB waarin de vasculair cellen zich bevinden. Het is bekend dat versuikerde 
eiwitten de aanmaak van VEGF kunnen verhogen in het netvlies. Samengevoegd met 
de resultaten uit hoofdstuk 5, stellen wij voor dat in diabetes, versuikerde eiwitten een 
verhoogde aanmaak van VEGF veroorzaken. VEGF induceert aanmaak van CTGF, wat 



140

+

A
ddendum

op zijn buurt verschillende LB componenten en andere eiwitten induceert die de struc-
tuur en dikte van de LB verandert. Door LB verdikking in het netvlies te voorkomen, 
is het mogelijk om de ontwikkeling van verdere vasculaire afwijkingen te voorkomen. 
Door de stappen van dit proces in kaart te brengen kunnen nieuwe aangrijpingspunten 
voor effectiever therapieën tegen DR worden gevonden.

Bij diabetes is het bekend dat VEGF verantwoordelijk is voor verhoogde doorlaat-
baarheid van de kleine bloedvaatjes. Hoe dit tot stand komt is echter nog niet bekend. 
Er zijn twee mogelijkheden van doorlaatbaarheid van de vaatwand: tussen de vaat-
wandcellen door (paracellulair) of door de vaatwandcellen heen door middel van 
kleine blaasjes (transcellulair). In hoofdstuk 7 onderzoeken wij welke van deze twee 
mogelijke mechanismen verantwoordelijk is voor de verhoogde doorlaatbaarheid van 
de bloedvaatjes in DR. Dit hebben wij gedaan door de activiteit van genen, die be-
trokken zijn bij deze twee vormen van lekkage te bestuderen in zowel hele netvliezen 
als in gekweekte endotheelcellen blootgesteld aan VEGF. Hieruit is gebleken dat de 
activiteit van genen die betrokken zijn bij paracellulaire lekkage tijdelijk verhoogd is 
bij diabetes en bij blootstelling aan VEGF. De activiteit van genen betrokken bij tran-
scellulaire lekkage is echter van langere duur. Hieruit concluderen wij dat deze laatste 
vorm van lekkage waarschijnlijk het belangrijkste mechanisme is voor de verhoogde 
doorlaatbaarheid van de kleine bloedvaatjes in het netvlies in diabetes.

In conclusie, de bevindingen in dit proefschrift helpen om de rol van endotheelcel-
disfunctie in de ontwikkeling van diabetische retinopathy verder te verhelderen. We 
hebben laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat de plakkerigheid van de endotheelcel 
een rol speelt in de vermindering van de doorgankelijkheid van de kleine bloedvaatjes 
in het netvlies van de mens. Daarnaast hebben we bewijs geleverd voor hoe endotheel-
cellen betrokken zijn bij de verdikking van de LB en verhoogde doorlaatbaarheid van 
de kleine bloedvaatjes in de netvliezen bij diabetes, twee belangrijke afwijkingen be-
trokken bij de ontwikkeling van DR.


