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De glycocalyx, wat vertaald kan worden als “zoete laag”, werd voor het eerst beschreven in 1963 door 

Bennet. Het is een laag van koolhydraatverbindingen welke aan het oppervlak ligt van de meeste 

eukaryote cellen. Middels elektronenmicroscopie werd ontdekt dat er ook een glycocalyxlaag aanwezig 

is op de luminale zijde van endotheelcellen in bloedvaten. Vele jaren bleef de functie van de glycocalyx 

onbekend, maar de laatste jaren is er een toenemende wetenschappelijke belangstelling voor deze 

structuur. Hierdoor is het duidelijk geworden dat de glycocalyx een sleutelrol vervult in diverse 

regulerende mechanismen die zich aan de oppervlakte van het endotheel afspelen. Deze eigenschap 

maakt dat de glycocalyx een interessant doel is voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen met 

als focus vroege schade aan het endotheel te herstellen om zo de vorming van atherosclerose te 

voorkomen. Toekomstig onderzoek zal zich daarom richten op het ophelderen van de structuur en de 

functie van de glycocalyx, en op de vraag of verstoring van de glycocalyx daadwerkelijk een belangrijke 

schakel is voor de vorming van atherosclerose.

Dit proefschrift presenteert een bescheiden eerste stap in de richting van de hierboven genoemde 

doelstellingen en beschrijft de schadelijke effecten van cardiometabole ziekten en ontsteking op de 

glycocalyx. Daarnaast worden de eerste pogingen beschreven om de glycocalyx in vivo te meten en 

demonstreert het dat een beschadiging van de glycocalyx een directe invloed heeft op de vasculaire 

homeostase.

- Deel 1 beschrijft de consequenties van een verstoorde glycocalyx onder verschillende pathologische 

omstandigheden en toont de ontwikkeling van technieken waarmee de glycocalyx in vivo kan worden 

gemeten.

- Deel 2 beschrijft methoden die worden toegepast om schade aan de glycocalyx te herstellen om zo 

de consequenties van dit eerder genoemde proces te verminderen.

Deel 1: Meten van de glycocalyx in vivo en relevantie van glycocalyxverstoring 
bepalen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur en beschrijft wat er momenteel bekend is over de 

normale structuur en functie van de endotheliale glycocalyx. Bovendien worden huidige hypothesen 

besproken met betrekking tot de pathofysiologie van ziekteprocessen waarbij de glycocalyx een rol 

lijkt te spelen. Dit hoofdstuk vormt de basis voor de onderbouwing van de algemene hypothese van 

dit proefschrift door te verklaren hoe herstel van de endotheliale glycocalyx zou kunnen leiden tot 

preventie van hart en vaatziekten.

Hoofdstuk 3 beschrijft de omzetting van een geaccepteerde experimentele methode voor het meten 

van capillaire glycocalyx dimensies in vivo (met orthogonal polarization spectral imaging (SDF/OPS)) 

naar een meetinstrument dat gebruikt kan worden in grote klinische studies. Voor dit doel werd de 
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reproduceerbaarheid van sublinguale capillaire glycocalyx dimensies, verkregen door middel van 

OPS/SDF imaging, onderzocht bij gezonde vrijwilligers. Tegelijkertijd werd bij hen het systemische 

glycocalyx volume, gemeten met de tracer dilutie methode beschreven in hoofdstuk 2, alsmede het 

cardiovasculair risicoprofiel bepaalt. Het bleek dat de dimensie van de microvasculaire glycocalyx 

correleerde met systemische glycoclayxvolumes en dat een vermindering hiervan ook in verband 

gebracht kon worden met cardiovasculaire risicofactoren. Het evalueren van glycocalyx dimensies 

door middel van OPS imaging is een niet-invasieve methode waarvan nu bewezen is dat de resultaten, 

gemeten bij mensen, reproduceerbaar zijn. Deze methode is weliswaar direct toepasbaar maar het 

verwerken van de beelden is nog steeds arbeidsintensief waardoor deze techniek nog niet geschikt is 

voor het doormeten van grote groepen patiënten. Aanvullend onderzoek dient uit te wijzen hoe sterk 

de gevonden relatie is tussen glycocalyx dimensie en cardiovasculaire ziekten voordat de glycocalyx 

dimensie gebruikt kan worden als 1) surrogaat marker voor cardiovasculaire ziekte en 2) het meten 

hiervan toegepast kan worden in grote klinische studies.

Het doel van Hoofdstuk 4 was om de eerder toegepaste ‘leukocyten passage’ methode, waarmee de 

dimensie van de glycocalyx ingeschat kan worden (hoofdstuk 3), te optimaliseren door nu gebruik 

te maken van geautomatiseerde OPS/SDF beeldvorming. Gedurende deze studie hebben wij OPS/SDF 

imaging toegepast om te testen of het bepalen van tijdelijke variaties in de breedte van de erytrocyten 

kolom (RBC) in vivo en veranderingen van de RBC geperfundeerde diameter (Dperf) in de humane 

microcirculatie reproduceerbaar is. Verder is onderzocht of met deze metingen veranderingen in 

de microvasculatuur, en afgeleid hiervan, veranderingen in glycocalyx opgemerkt kunnen worden 

bij patiënten met DM type 2 met en zonder microalbuminurie. Wij laten in dit hoofdstuk zien dat 

de mediane breedte van de RBC kolom een reproduceerbare maat is die kan worden uitgevoerd op 

een volledig geautomatiseerde manier. Dit laatste kenmerk maakt deze techniek aantrekkelijk voor 

de toepassing in grote epidemiologische studies. De mediane breedte van de RBC kolom bleek 

significant groter bij patiënten met DM type 2 met en zonder microalbuminurie in vergelijking met de 

controlegroep. Het was opmerkelijk dat patiënten met DM2 en microalbuminurie tevens een toename 

lieten zien van Dperf wat aangeeft dat ook het cel-impermeabele gedeelte van de glycocalyxlaag niet 

meer optimaal functioneert bij mensen met al duidelijke microvasculaire schade. De voorspellende 

waarde van deze meetmethode voor het vroegtijdig detecteren en/of therapeutisch monitoren van de 

behandeling bij patiënten met een verhoogd cardiometabool risico zal in toekomstige studies verder 

aangetoond moeten worden.

In Hoofdstuk 5 wordt door middel van een dierexperimenteel model de hypothese getoetst dat 

verstoring van de glycocalyx consequenties heeft voor de vasculaire homeostase in vivo. Voor dit doel 

is het effect bestudeerd van langdurige enzyminfusie op het vasculaire endotheel oppervlak en de 

endotheliale permeabiliteit bij muizen. Het actieve of het door hitte geïnactiveerde hyaluronidase, een 

enzym dat glycosaminoglycanen zoals hyaluronan, chondroitine en heparine sulphate knipt, werd 
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vier weken lang bij apolipoproteine E-deficiente (apoE-/-) muizen op een vetrijk dieet geïnfundeerd. 

Een chronische infusie met hyaluronidase induceerde een uitgesproken proteïnurie en veranderde 

de compositie van atherosclerotische plaques zonder het verloop van atherogenese te beïnvloeden. 

Deze resultaten suggereren een associatie tussen toegenomen enzym activiteit en het ontstaan van 

proteïnurie door verstoring van de endotheliale oppervlaktelaag, mogelijk de glycocalyx. Dit resultaat 

sluit aan op de eerder aangetoonde verhoogde hoeveelheid circulerend hyaluronan bij patiënten met 

diabetes mellitus. Mogelijk vormen deze bevindingen een verklaring voor een van de mechanismen 

die tegelijkertijd leiden tot achteruitgang van de nierfunctie en instabiliteit van atherosclerotische 

plaques bij mensen met vasculaire risicofactoren zoals diabetes mellitus type II. De glycocalyx is een 

essentieel element voor het in stand houden van de permeabiliteitsbarrière van de vaatwand. Deze 

studie laat zien dat de glycocalyx niet alleen de systemische vasculaire permeabiliteit reguleert 

maar ook erg belangrijk is voor de renale ladingsselectieve barrière en permeabiliteit. In tegenstelling 

tot onze verwachtingen had enzymatische afbraak van de glycocalyx in dit model slechts een heel 

bescheiden effect op atherogenese. Er zijn meerdere verklaringen te bedenken voor het uitblijven van 

atherosclerotische progressie. Ten eerste hebben wij een ontstekingsreactie gemeten bij alle dieren 

wat activatie van het immuunsysteem weergeeft door zowel actief als geïnactiveerd hyaluronidase. 

Omdat ontsteking tevens een kenmerk is van atherosclerotische progressie zou deze reactieve 

ontstekingsreactie het schadelijke effect van hyaluronidase gemaskeerd kunnen hebben. Ten tweede 

is de duur van blootstelling aan geïnfundeerde enzymen mogelijk te kort geweest om een belangrijk 

verschil in de omvang en compositie van atherosclerotische plaques te veroorzaken. In de toekomst 

zijn daarom studies nodig die zich richten op bijvoorbeeld genetische ontwrichting van de glycocalyx 

onder pro-atherogene omstandigheden. Zo kan een antwoord worden gevonden op de vraag of 

verstoring van de glycocalyx daadwerkelijk invloed heeft op atherogenese en zou het mechanisme 

achter deze verstoring opgehelderd kunnen worden.

Deel 2: Herstel van de glycocalyx bij cardiometabole ziekten.

In Hoofdstuk 6 wordt het verhoogde risico op coronairlijden bij mannen en vrouwen van middelbare 

leeftijd met het metabool syndroom (MS) uit het EPIC-Norfolk cohort beschreven, alsmede het 

gunstige effect van lichamelijke activiteit op deze aandoening. De resultaten van deze studie laten 

een neerwaartse trend zien van het aantal coronaire hartziekten (CHZ) door toenemende lichamelijke 

activiteit bij mannen en vrouwen en een lager risico voor CHZ bij diegenen die actief waren. De huidige 

richtlijnen adviseren een regelmatig en gematigd regime van lichamelijke activiteit, maar het is op 

dit moment onduidelijk of mensen met het MS die lichamelijk actief zijn ook minder consequenties 

ervaren van het MS en dus een lager risico hebben op CHZ. Hoofdstuk 6 levert een bevestiging van 

de bestaande theorie dat actief zijn het risico op CHZ verminderd en onderstreept het belang van 

interventies die zich richten op de specifieke componenten van het MS en het verhogen van lichamelijke 
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activiteit. Ondanks de verbeterde behandelmogelijkheden en preventieve programma’s zijn CHZ en 

hun complicaties nog steeds een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Zolang het aantal 

mensen met overgewicht stijgt zullen atherosclerose en het cardiovasculair risico toenemen en zal 

het de moeite waard zijn om onze opties voor primaire preventie uit te breiden. Vanuit dit perspectief 

lijkt het nuttig om ook voorbij de traditionele doeleinden zoals dyslipidemie te kijken en een andere 

manier van interventie te onderzoeken, waarbij bijvoorbeeld gezocht kan worden naar behandelingen 

die het eigen beschermingsmechanisme van de vaatwand, inclusief de glycocalyx, versterken.

Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek naar de invloed van een polyphenol-rijk extract op chronische 

ontstekingsactiviteit en de acute immuun response uitgelokt door een infusie met lipopolysacchariden 

(LPS) bij mensen met geclusterde metabole risicofactoren. Deze studie onderzocht het effect 

op pro-inflammatoire cytokinen van 500mg polyphenol-rijk extract Frutologic/ Vinitrox® in een 

gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde cross-over studie van 34 mensen met 

meerdere metabole risicofactoren. Aan het einde van de laatste behandelingsperiode kreeg een 

subgroep van vrijwilligers een infusie met LPS als acute ontstekingstest. Wij observeerden bescheiden, 

maar significante, verminderde serum waarden van de chemokinen MCP-1 en MIF zonder dat het niveau 

van andere inflammatoire markers veranderde. De ontstekingsrespons na een lage dosis met LPS 

verlaagde de MCP-1 productie gemeten over 6 uur bij de met polyphenol-rijk extract behandelde groep, 

terwijl er geen effect aangetoond kon worden op andere inflammatoire markers. Deze studie laat een 

zien dat een mix van polyphenolen het aantal circulerende cytokinen kan verlagen, zij het in beperkte 

mate. Op dit moment is de klinische relevantie van het innemen van polyphenolen op de ontwikkeling 

en de progressie van metabole risicofactoren en cardiovasculaire ziekte nog niet duidelijk. Toekomstig 

onderzoek zal moeten uitwijzen in hoe verre het slikken van polyphenol-rijke extracten bruikbaar is 

voor preventieve doeleinden.

In Hoofdstuk 8 worden de ongunstige consequenties van hoge glucose spiegels op de endotheliale 

barrière functie van humane umbilicale veneuze endotheliale cellen (HUVECs) in vitro beschreven. 

Hyperglycaemie gedurende 24 uur zorgt voor een toename van albumine permeabiliteit door een 

monolaag van HUVECs. Dit correspondeert met vorige studies uitgevoerd bij patiënten met diabetes 

mellitus die een toegenomen verlies van albumine in de urine lieten zien en lekkage van capillairen. 

Hyperglycaemie blijkt minder effect te hebben op albumine permeabiliteit bij HUVECs gecultiveerd 

in aanwezigheid van ongefractioneerde heparine, wat normaal standaard wordt toegevoegd aan het 

medium. Toevoeging van een mix van 80% LMW heparine en 20% dermatan sulphate (Sulodexide®) 

aan het medium zorgt voor een licht afgenomen albumine permeabiliteit maar alleen in afwezigheid 

van ongefractioneerde heparine. Het gebruik van HUVECs in deze studie is niet ideaal omdat zij slechts 

een afgeleide tonen voor het gedrag van endotheelcellen in het algemeen en een surrogaat vormen 

voor condities in vivo. Pogingen om de endotheliale oppervlaktelaag te herstellen door het toevoegen 

van GAGs zou een nieuwe strategie kunnen zijn ter voorkoming van complicaties bij patiënten 
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met diabetes mellitus. Echter, het bestuderen van endotheel cellen onder in vivo condities brengt 

specifieke moeilijkheden met zich mee die eerst overwonnen moeten worden voordat het mogelijk is 

op deze manier ondersteuning te vinden voor de hypothese. 

Tenslotte voorziet Hoofdstuk 9 ons van het eerste bewijs bij patiënten met diabetes mellitus type II 

dat het oraal toedienen van glycosaminoglycanen (Sulodexide®), met het doel om een toegenomen 

aanbod aan bouwstoffen voor GAG synthese te bereiken, een verbetering geeft van de endotheliale 

glycocalyx dimensie gemeten in twee verschillende vaatbedden: de sublinguale (door OPS/SDF) en 

de retinale microvasculatuur (door FAG/ICG). Deze verbetering gaat samen met een trend richting 

normalisatie van de snelheid van transcapillair albumineverlies en een vermindering van hyaluronan 

catabolisme, aangetoond door een afname van plasma hyaluronidase activiteit. Deze bevindingen 

impliceren dat het herstel van de endotheliale glycocalyx bij patienten met diabetes mellitus type 

II een veelbelovend middel kan zijn om vasculaire dysfunctie te verminderen. Uiteraard moeten dit 

resultaat bevestigd worden in andere grote prospectieve studies. Echter, als het verbeteren van de 

endotheliale glycocalyx inderdaad leidt tot een verminderde ontwikkeling van complicaties door 

diabetes mellitus type II zoals albuminurie, diabetische retinopathie en cardiovasculaire ziekten, dan 

zou de primaire preventie bij diabetes mellitus drastisch verbeterd kunnen worden. Het suppleren 

van glycosaminoglycanen als een overvloed aan bouwstenen voor GAG-synthese zou een manier 

kunnen zijn om dit doel te bereiken. Toekomstige studies die andere strategieën testen waarmee het 

glycocalyx oppervlak hersteld kan worden zullen moeten uitwijzen welke manier het beste is voor dit 

doel in de klinische praktijk.

Toekomst Perspectieven

De getoonde studies en het review in het eerste gedeelte van dit proefschrift beschrijven onze pogingen 

tot nu een praktische techniek te ontwikkelen waarmee een betrouwbare schatting gemaakt kan 

worden van glycocalyx dimensie bij mensen. Op dit moment lijkt het schatten van de afstand tussen 

de erytrocyten kolom en de vaatwand met behulp van OPS/ SDF imaging het meest veelbelovende 

instrument voor dit doel. Deze techniek, samen met het bepalen van biomarkers die een indicatie 

geven voor glycocalyx afbraak, zal verbeterd en getest worden in grotere groepen patiënten in de 

aankomende jaren. Het zal blijken of dit een waardevol instrument is voor het meten van glycocalyx 

dimensie in de microvasculatuur. Vanuit dit perspectief zullen wij proberen bevestiging te vinden voor 

een techniek die tegelijkertijd praktisch en relevant is voor het bepalen van glycocalyx dimensies bij 

mensen. Echter voor het ontwikkelen van behandelingsopties is het absoluut noodzakelijk om meer te 

leren over het gedrag en de structuur van de glycocalyx. 
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Dit betekent dat onze aandacht in de toekomst meer gericht zal zijn op de samenstelling van de 

glycocalyxlaag en niet zozeer op haar dimensies. We weten nu dat de glycocalyx opgebouwd is uit 

verschillende moleculaire groepen, voornamelijk proteoglycanen en glycosaminoglycanen, met 

verschillende enzymen die een perfecte balans van de onderdelen reguleert. Het zal erg interessant 

zijn om de rol van afzonderlijke moleculen voor de structuur van de glycocalyx te achterhalen en 

het effect van het verwijderen of het disfunctioneren van een molecuul op de pathogenese van 

atherosclerose, diabetische retinopathie, nierziekten en zelfs progressie van kanker te bestuderen. 

Ten tweede is de glycocalyx meer dan beschermlaag en een permeabiliteitbarrière bovenop de 

endotheliale bekleding van de vaatwand. Syndecan-1 heparan sulphate proteoglycanen (HSPGs), 

aanwezig in de glycocalyx, zijn bijvoorbeeld geïdentificeerd als remnant lipoproteine receptoren. Bij 

diabetische muizen is aangetoond dat het gen heparin sulphate glycosamine-6-O-endosulfatase-2 

(SULF2) ontregeld is, wat een afbraak van HSPG veroorzaakt waarmee het catabolisme van remnants 

en very low density lipoproteinen (VLDL) verhinderd wordt wat leidt tot hypertriglyceridemie. Dit effect 

kan volledig ongedaan gemaakt worden door het uitschakelen van SULF2. Deze studie toont aan dat 

proteoglycanen als receptoren dienen bij belangrijke regulatoire processen in de mens. We weten ook 

dat proteoglycanen, naast hun functie in lipidenmetabolisme, belangrijk zij voor het immunologische 

afweermechanisme tegen bacteriële en virale infecties. Glycanen spelen bijvoorbeeld een rol bij het 

transport van lymfocyten en andere immuuncellen, het herkennen van pathogenen en de regulatie van 

de immuun signaleringsrespons door het binden van eiwitten en glycanen aan toll-like receptoren (J.D. 

Esko, Essentials in glycobiology). Deze initiële binding van pathogenen met glycosaminoglycanen zou 

ook waardevol kunnen zijn als doelwit voor therapeutische interventies en preventie tegen infectieuze 

ziekten. Ook in dit opzicht lijkt de glycocalyx een sleutelrol te spelen.

Het tweede gedeelte bundelt vier studies waarin wij achtereenvolgens aantonen dat een actieve 

levensstijl de gezondheid bij cardiometabole ziekten verbetert en dat het innemen van polyphenolen 

een lichte vermindering van systemische ontsteking geeft bij patiënten met cardiovasculaire 

risicofactoren. Aanvullend beschrijven we verschillen in glycocalyx dimensie bij deze patiënten met 

een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel en vergelijken dit met gezonde vrijwilligers. Tenslotte 

laten we een eerste poging zien om schade aan de glycocalyx te herstellen en toegenomen 

endotheel permeabiliteit, veroorzaakt door diabetes mellitus type II, te verminderen door middel 

van het supplementeren van glycosaminoglycanen. In het perspectief van glycocalyx herstel is de 

verwachting dat nieuwe therapieën hun waarde zullen bewijzen en bescherming kunnen bieden tegen 

verlies van de normale glycocalyx structuur resulterend in endotheliale disfunctie. Mogelijk zullen zij 

zelfs in staat zijn vroege schade te herstellen. Volgend op het eerste bewijs voor deze theorie, wat 

laat zien dat herstel van de glycocalyx haalbaar is en functionele verbeteringen met zich meebrengt 

(verminderde vasculaire lekkage bij diabetes mellitus type II), zullen nieuwe onderzoeken proberen 

herstel van glycocalyx functie te gebruiken om complicaties als orgaanschade tegen te gaan.
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Bij atherosclerose betekent begrip van het gedrag en de compositie van de glycocalyx dat er methoden 

ontwikkeld kunnen worden om deze structuur te ‘behandelen’ en aan te vullen als het beschadigd is 

door factoren als hyperglycaemie, laaggradige ontsteking of oxidatieve stress. Dit zou bereikt kunnen 

worden door het aanbieden van een overschot aan moleculaire bouwstoffen voor de synthese van 

GAGs of door het gebruik van medicijnen waarvan al bekend is dat zij de vasculaire permeabiliteit 

verbeteren, zoals ACE-remmers. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn de productie van orgaan specifieke 

proteoglycanen en GAGs te beïnvloeden door genetische modulatie. Het is nu de uitdaging om in 

toekomstige studies te toetsen of deze verschillende hypothesen realiseerbaar zijn.


