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Functie en dysfunctie van het retinaal pigment epitheel

Hoofdstuk één: Introductie
Hoofdstuk 1 beschrijft de anatomie, embryologie en de functie van het retinaal pigment epi-
theel (RPE). Daarnaast beschrijft het enkele belangrijke ziektes (retinitis pigmentosa, Leber 
congenitale amaurosis en Best vitelliforme macula degeneratie) die betrekking hebben op 
het RPE.

Hoofdstuk twee: Het menselijke RPE, gen expressie en functie
Het RPE is één van de belangrijkste cellagen van het netvlies, betrokken bij het zien. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat genen die in het RPE tot expressie komen ook betrokken zijn 
bij maculaire en perifere retinale aandoeningen zoals macula degeneratie en retinitis pigmen-
tosa (RP). We hebben bepaald welke genen in het RPE tot expressie komen en het niveau 
en de variabiliteit van deze genexpressie bepaald. Vervolgens hebben we met behulp van 
bioinformatica inzicht verkregen in de functionele eigenschappen van het RPE. Hiertoe iso-
leerden we maculaire RPE cellen uit gezonde humane donorogen met behulp van laser dis-
sectie microsopie. We voerden microarray analyses uit gebruik makend van 22k microarrays. 
functionele karakterisatie van het RPE hebben we uitgevoerd met een internet-gebaseerd 
programma David en Ingenuity software.

De top 10% genen met de hoogste expressie niveaus in het RPE lieten een oververtegenwoor-
diging zien van genen die betrokken zijn bij de oxidatieve fosforilering, ATP synthese en het 
functioneren van het ribosoom. De 10% genen met de grootste interindividuele variatie in ex-
pressie bevatten genen die betrokken zijn bij ouderdoms macula degeneratie (AMD), genen 
betrokken bij signaal overdracht in de cel en genen uit de complement cascade. Verrassend 
genoeg lieten de genen betrokken bij de continue opbouw en afbraak van Bruch’s membraan 
(BM) ook zeer hoog variabele expressie zien.

Concluderend hebben we in hoofdstuk twee laten zien dat het RPE een grote energie behoefte 
heeft, een hoge mate van eiwit synthese heeft, en dat het blootstaat aan hoge niveaus van 
oxidatieve stress en een variabele mate van ontsteking. De data uit dit hoofdstuk bevestigen 
dat een groot aantal resultaten uit functionele studies in diermodellen ook op de mens van 
toepassing is. Daarnaast kunnen ze nuttig zijn voor het identificeren van nieuwe kandidaat-
genen voor retinale ziektes.

Hoofdstuk drie: Humane RPE-specifieke gen expressie
Grootschalige studies naar menselijke RPE genexpressie hebben vaak een beperkte specifici-
teit als gevolg van beperkte selectie en karakterisatie van het donorweefsel, door celmanipu-
latie of door contaminatie door naastgelegen cel types. In hoofdstuk drie hebben we de mo-
leculaire karakteristieken van het RPE geanalyseerd aan de hand van een nieuwe strategie. 
Essentieel onderdeel van deze strategie was dat we de cellulaire en moleculaire contaminatie 
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door analyse van beide naastgelegen cel types, de fotoreceptoren en het choroid, hebben 
geëlimineerd. Hiertoe isoleerden we eerst RPE, fotoreceptoren en choroïd cellen uit gezonde 
humane donorogen met behulp van laser dissectie microscopie om genen te identificeren 
die specifiek in het RPE tot expressie komen. We maakten, in drievoud, vergelijkingen van 
het transcriptoom van het RPE, de fotoreceptoren en het choroïd, en leidden daaruit RPE-
specifieke expressie af. Bovendien breidden we onze dataset uit van 22.000 genen (hoofdstuk 
twee) naar 44.000 genen, daarmee het hele humane genoom dekkend.

We hebben 114 genen met RPE-specifieke expressie geïdentificeerd (gedefinieerd als ten 
minste 2,5 keer hogere expressie in het RPE dan in de naastgelegen fotoreceptoren en cho-
roidale cellen in alle vergelijkingen). Negenendertig van deze 114 genen hadden ook hoge 
expressie in het RPE, zoals gedefiniëerd in onze experimenten uit hoofdstuk twee[1]. Om 
onze bevindingen te bevestigen, hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd. In de li-
teratuur bleek van 85% van deze 39 genen reeds beschreven te zijn dat ze in het RPE tot 
expressie komen. Van de overige 15% is de expressie in het RPE nog niet onderzocht danwel 
beschreven in de literatuur, maar door ons met sRT-PCR bevestigd. Binnen de groep van 114 
RPE-specifieke genen was er een overrepresentatie van genen betrokken bij oogheelkundige 
aandoeningen en genen betrokken bij (membraan) transport, en visus. Meer fundamenteel 
vonden we RPE-specifieke betrokkenheid in de retinoic acid receptor (RAR)-activatie, het 
retinol metabolisme en de gamma aminobutyric acid (GABA) receptor signalering. Conclu-
derend, hebben we in hoofdstuk drie een verdere specificatie en een beter begrip van het RPE 
transcriptoom gegeven, door het identificeren en analyseren van genen die specifiek in het 
RPE tot expressie komen. 

Hoofdstuk vier: Bespreking van Bruch’s membraan
Bruch’s membraan (BM) is een unieke pentalaminaire structuur, strategisch gelokaliseerd 
tussen het RPE en het choroïd. Het speelt een essentiële rol in het behouden van de functie 
van het RPE en de neurale retina. Deze acellulaire structuur reguleert mede de diffusie van 
moleculen tussen de retina en de bloedcirculatie in de rest van het lichaam. Meer specifiek 
reguleert het samen met het RPE de uitwisseling van voedingsstoffen, zuurstof, vloeistoffen 
en metabole afvalstoffen tussen het choroïd en de fotoreceptoren. BM biedt ook fysieke steun 
aan het RPE, faciliteert cel-celadhesie, speelt mogelijk een rol bij de differentiatie en fungeert 
bovendien als barriëre tegen de migratie van choroïdale en retinale cellen[2].
Met de leeftijd veranderen veel functies van het BM die belangrijk zijn voor het normale 
functioneren van de retina maar mogelijk ook medebepalend zijn voor het aanvangstijdstip 
en/of het verloop van aandoeningen als RP en AMD. Op latere leeftijd kunnen in BM wit-
gele ophopingen, drusen, worden waargenomen[3]. Zachte drusen kunnen in BM voorkomen 
en zijn de eerste manifestatie van AMD[3]. Dit geeft de betrokkenheid van BM bij het ont-
staan van deze aandoening aan.
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In hoofdstuk vier geven we een overzicht van de huidige literatuur over de normale struc-
tuur en functie van BM en de veranderingen die met de leeftijd optreden. We beschrijven de 
vorming en bestanddelen van drusen en we bespreken de veranderingen die optreden tijdens 
pathologische processen zoals AMD.

Hoofdstuk vijf: Oorsprong van Bruch’s membraan en drusen componenten
Studies in kippen en muizen hebben aangetoond dat zowel het RPE als het choroïd bijdragen 
aan de ontwikkeling van BM[4-6]. De noodzaak van de betrokkenheid van naastgelegen 
weefsels in de ontwikkeling, het onderhoud en de continue afbraak en heropbouw van BM 
kan worden verklaard door het acellulaire karakter van BM. De mate van betrokkenheid van 
het RPE, het choroïd of zelfs de fotoreceptoren was nog nooit grondig bestudeerd in mense-
lijke netvliezen.

In hoofdstuk vijf bestudeerden we de expressie niveaus van genen die coderen voor BM 
eiwitten in het RPE, het choroïd en de fotoreceptoren van gezonde humane donorogen, om 
inzicht te verkrijgen in de oorsprong van BM componenten. Gebruik makend van dezelfde 
methodes bestudeerden we ook de genen die coderen voor drusen eiwitten om zo de oor-
sprong van eiwitten in drusen te achterhalen.

We toonden aan dat de meeste collageen en laminine subtypes, waarvan bekend is dat ze in 
BM aanwezig zijn, een hogere corresponderende genexpressie hebben in het choroïd dan in 
het RPE. Voor drusen eiwitten toonden we aan dat de meeste corresponderende genen hoger 
tot expressie komen in het choroid dan in het RPE of dat ze afkomstig zijn uit het serum. 
De drusen eiwitten met hogere genexpressie in het choroid zijn betrokken bij extracellulaire 
matrix-receptor-interactie en cel-cel communicatie. De meerderheid van de BM en drusen 
eiwitten lijkt dus afkomstig te zijn uit het choroid. Deze kennis over de afkomst van BM en 
drusen eiwitten kan implicaties hebben voor het onderzoek naar behandelingen van retinale 
aandoeningen zoals AMD. De kennis over BM eiwitten kan eveneens van belang zijn voor 
de leeftijd waarop monogene retinale aandoeningen ontstaan.

Hoofdstuk zes: mutatie analyse in perifere retinale dystrofieën met een vroege 
ontstaansleeftijd
Autosomaal recessieve retinitis pigmentosa (arRP) en Leber congenitale amaurosis (LCA) 
zijn twee retinale dystrofieën, die gekarakteriseerd worden door celsterfte in het RPE en de 
fotoreceptoren, beginnend in de perifere retina. In de loop van het ziektebeeld kan bij beide 
aandoeningen de centrale retina ook aangedaan raken. RP wordt gekenmerkt door nacht-
blindheid, progressieve cirkelvormige beperking van het visuele blikveld en typische pig-
mentvlekken in de fundus. De aandoening is zeer heterogeen en lijkt genetische en klinische 
overlap te vertonen met LCA. LCA is een autosomaal recessieve retinale dystrofie die leidt 
tot ernstige visuele beperkingen in het eerste levensjaar. LCA wordt gekarakteriseerd door 
een congenitale nystagmus en een verminderde pupilreactie. Ernstige visuele klachten ont-
staan bij LCA patiënten meestal eerder dan bij juveniele RP patiënten. Overlap tussen de 
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twee fenotypes bestaat uit pigmentveranderingen in de retina en een verlaagd signaal op het 
electro-retinogram (ERG). Er bestaan veel fenotypische tussenvormen, zowel wat betreft 
ontstaansleeftijd, symptomen als retinale veranderingen[7].

Genetisch zijn er momenteel minstens 17 genen bekend die arRP kunnen veroorzaken, terwijl 
13 LCA genen momenteel gekloneerd zijn; mutaties in vijf van deze genen kunnen zowel 
arRP als LCA veroorzaken[8]. In hoofdstuk zes screenden we 35 ongerelateerde patiënten 
met juveniele arRP, juvenile geïsoleerde RP (IRP, RP waarbij een overervingspatroon niet is 
vastgesteld of kan worden vastgesteld vanwege het feit dat er slechts 1 patiënt is), of LCA 
op mutaties in vijf LCA genen, AIPL1, CRB1, GUCY2D, RPE65 en RPGRIP1. We vonden 
mutaties in 34% van alle patiënten; in 17% van de arRP patiënten, in 56% van de IRP pati-
enten en in 44% van de LCA patiënten. Mutaties werden gevonden in CRB1 (11% van alle 
patiënten), GUCY2D (11% van alle patiënten), RPE65 (6% van alle patiënten) en RPGRIP1 
(6% van alle patiënten). Tussen de geïdentificeerde mutaties bevond zich een combinatie van 
twee verschillende mutaties in CRB1 en twee nieuwe mutaties in GUCY2D en RPGRIP1. De 
nieuwe GUCY2D mutatie leidde niet tot LCA, waar mutaties in dit gen doorgaans mee geas-
socieerd worden, maar tot een juveniel RP phenotype. RP patiënten droegen mutaties in drie 
genen geassocieerd met LCA (CRB1, GUCY2D en RPGRIP1) en LCA patiënten droegen 
mutaties in CRB1, GUCY2D en RPE65. Deze data, gecombineerd met eerdere publicaties, 
suggereren dat LCA en juveniele RP nauw aan elkaar gerelateerd zijn en behoren tot één 
continu spectrum van juvenile retinitis pigmentosa. Het identificeren van mutaties blijft be-
langrijk voor de selectie van patiënten voor (toekomstige) klinische trials en (gen) therapie.

Hoofdstuk zeven: Fenotype-genotype correlatie in vitelliforme macula degen-
reratie
Vitelliforme macula degeneratie (VMD) is een retinale dystrofie die met name betrekking 
heeft op de gele vlek (macula). Bij VMD raken de centrale RPE cellen en secundair de foto-
receptoren beschadigd. Het VMD fenotype kan ook leiden tot significant visus verlies. VMD 
erft voornamelijk autosomaal dominant en soms autosomaal recessief over en heeft een pre-
valentie van één op 10.000[9]. De klinische diagnose is gebaseerd op een achteruitgang van 
de gezichtsscherpte, de aanwezigheid van één van zes typerende VMD stadia in de gele vlek 
en verlaagde electrische potentialen op het electro-oculogram (EOG). VMD wordt veroor-
zaakt door een mutatie in het Best1 gen. Dit gen codeert voor een eiwit met vier transmem-
braan domeinen dat zich bevindt in het basolaterale membraan van het RPE. Het ontstaan en 
het klinisch beloop van VMD zijn zeer variabel, het is onduidelijk of dit veroorzaakt wordt 
door het type mutatie en/of de lokatie van de mutatie in de sequentie.

In hoofdstuk zeven hebben we de fenotype-genotype correlatie in een groep van 53 patiënten 
met VMD beschreven. Alle geïncludeerde patiënten droegen een ziekte-veroorzakende mu-
tatie in het Best1 gen. We hebben 40 VMD patiënten over een periode van gemiddeld 15,3 
jaar gevolgd. Nagenoeg alle patiënten lieten een geleidelijke achteruitgang van de visus zien 
zonder volledig blind te worden. Aan de andere kant hebben we ook geobserveerd dat de 
uiting van de ziekte (het fenotype) zeer variabel was en in sommige gevallen sterk afhanke-
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lijk was van de mutatie in het Best1 gen (het genotype). Patiënten met een Ala10Val mutatie 
hadden een significant snellere progressie van de ziekte in vergelijking met patiënten met 
een Thr6Pro of een Tyr227Asn mutatie. Bovendien hebben we twee families beschreven die 
dezelfde mutatie droegen, maar zeer variabele fenotypes toonden. Tot slot lieten onze data 
zien dat er grote verschillen zijn in de klinische consequenties van de aanwezigheid van een 
ziekte-veroorzakende mutatie. We hebben een proband beschreven met een ziekteveroorza-
kende Best1 mutatie en een uitgesproken VMD fenotype. Familieleden van deze proband 
hadden dezelfde mutatie maar geen enkel verschijnsel van de ziekte. Verder onderzoek naar 
de onderliggende mechanismen en onderzoek in grotere aantallen patiënten en families kan 
mogelijk aanwijzingen leveren voor toekomstige klinische zorg.

Hoofdstuk acht: Grootschalige mutatie analyse
Het RPE en de fotoreceptoren brengen het overgrote deel van de retinale ziektegenen hoog 
tot expressie. Op dit moment zijn er ongeveer 150 retinale ziektegenen geïdentificeerd voor 
30 verschilende retinale ziektes. De identificatie van een ziekteveroorzakende mutatie is cru-
ciaal voor de bevestiging van de klinische diagnose, voor counseling van patiënten en voor 
toekomstige gentherapie. Helaas zijn er veel retinale ziektes waarvan het fenotype niet dui-
delijk omschreven is, ook kunnen de fenotypes veel  overlap vertonen met andere fenotypes. 
Bovendien vorm het grote aantal genen dat geassocieerd kan zijn met één ziekte een diagnos-
tische uitdaging. De kosten verbonden aan het één voor één screenen van deze genen zijn zo 
hoog dat dit praktisch niet uitvoerbaar is. Een screening hulpmiddel dat zowel bekende als 
nieuwe mutaties in een groot aantal potentiële ziektegenen op een kosten-effectieve manier 
kan identificeren is daarom essentieel.

In hoofdstuk acht hebben we de ontwikkeling en validatie beschreven van een nieuwe 300 kb 
retinale resequencing chip, waarmee wij in staat waren om 87 verschillende retinale ziekte 
genen in één enkel experiment te screenen. We ontwikkelden en testten multiplex primers 
voor 1.445 amplicons corresponderend met de 87 ziektegenen op de chip. Ter validatie van 
de chip voerden we het volgende experiment in duplo uit: 87 exonen van 25 retinale ziek-
tegenen waarin 87 bekende sequentie veranderingen aanwezig waren, werden simultaan ge-
amplificeerd vanuit DNA monsters van 60 patiënten met een breed scala aan retinale aandoe-
ningen. We vonden call rates voor succesvol gehybridiseerde amplicons van 98% tot 100%. 
De sensitiviteit van de chip voor puntmutaties was 99%, terwijl, zoals verwacht, deleties niet 
konden worden gedetecteerd. De specificiteit van de chip was 100%. Door het grote aantal 
genen op de chip, kunnen voor toekomstige diagnostische doeleinden meerdere patiënten 
met fenotypes gekenmerkt door mutaties in niet-overlappende genen, samen op één chip 
geanalyseerd worden, hierdoor wordt grootschalige gen screening kosten-effectief.
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