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Leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD) is een ernstige aandoening van het 
netvlies en de belangrijkste oorzaak van blindheid in de Westerse wereld. Bij LMD 
is het centrale deel van het netvlies, genaamd macula of gele vlek, aangetast. LMD 
heeft een multifactoriële oorzaak en is het resultaat van samenspel tussen meerdere 
genetische- en omgevingsrisicofactoren. Het doel van dit proefschrift was om de 
kennis omtrent de genetische oorzaak van LMD te vergroten. Op basis van eerder 
onderzoek wisten we dat 3 mechanismen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan 
van LMD: Oxidatieve stress, het immuunsysteem en de afbraak of opbouw van de 
extracellulaire matrix (Bruch’s membraan, BM). In dit proefschrift hebben we van 6 
genen, die bij deze mechanismen een rol spelen, bepaald of ze (genetisch) betrokken 
zijn bij LMD. Bovendien beschrijven we een literatuur review over de rol van het BM 
bij normale veroudering en het ontstaan van LMD. 

Deel 1. Aspecten van oxidatieve stress

We hebben twee genen onderzocht die een rol spelen bij oxidatieve stress. 
In hoofdstuk 2 beschrijven we het onderzoek naar de relatie tussen het ERCC6 gen 
en AMD. In het netvlies worden veel vrije radicalen geproduceerd, omdat dit weefsel 
blootgesteld wordt aan intensieve belichting, veel lipofuscine bevat, en zich bevindt 
in een zuurstofrijk milieu. Vrije radicalen zijn de belangrijkste veroorzakers van 
schade aan cellen en biomoleculen, zoals bijvoorbeeld het DNA in de celkern. Het 
werk van Tuo en anderen trok daarom onze aandacht. In het  artikel van Tuo werd 
beschreven dat een variant (rs3793784) in de promotor regio van het ERCC6 gen 
geassocieerd zou zijn met LMD. Dit gen is belangrijk voor het herstel van oxidatieve 
DNA schade. Mutaties in ERCC6 leiden tot het Cockayne syndroom. Dit is een 
syndroom waarbij patiënten snel verouderen en waarbij ook afwijkingen ontstaan 
in het netvlies. Wij hebben de mogelijke relatie tussen dit gen en LMD onderzocht 
in een uitgebreide associatie studie. Onze resultaten konden de eerder beschreven 
associatie tussen genetische varianten in het ERCC6 gen en LMD niet bevestigen. 
Vervolgens hebben we de ERCC6 mRNA expressie niveaus gemeten in het RPE van 
gezonde en met beginstadium LMD aangedane humane donor ogen. Onze metingen 
suggereren dat ERCC6 misschien functioneel wél betrokken is bij LMD. ERCC6 
expressie bleek namelijk niet afhankelijk te zijn van het rs3793784 genotype, maar 
was wél afhankelijk van de LMD status. Donor ogen met beginstadium  LMD hadden 
50% lagere RPE expressie niveaus van ERCC6 dan gezonde donor ogen (p=0.018). 
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een groot aantal heterogene en verschillende 
genetische of omgevingsfactoren. 
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In hoofdstuk 3 bestudeerden wij de rol van het SLC2A1 gen bij het ontstaan van 
LMD. SLC2A1 is de belangrijkste glucose transporter in de retina. Verandering in 
de expressie van SLC2A1 of genetische variatie in dit gen zouden kunnen leiden 
tot verschillen in de beschikbaarheid van glucose voor het retinaal pigment 
epitheel (RPE) en de retina. Dit kan resulteren in lokale veranderingen in de mate 
van oxidatieve stress. Wij hebben een uitgebreide genetische associatie analyse 
uitgevoerd in verschillende cohorten. Voor drie varianten (rs3754219, rs4660687 
en rs841853) werd er in de AMRO-NL studie significante associatie aangetoond met 
LMD. Replicatie van deze drie SNPs in vijf onafhankelijke cohorten toonde echter 
geen consistente relatie aan met LMD. Een meta-analyse van de cohort onderzoeken 
liet geen associatie zien tussen SLC2A1 varianten en LMD. Er bleek wel grote 
heterogeniteit te zijn tussen de verschillende studies. Deze bevindingen bevestigen 
het bestaan van populatieafhankelijke heterogeniteit voor het genetische risico op 
het ontstaan van LMD. 

Deel 2. Aspecten van het immuunsysteem

We hebben drie genen onderzocht die betrokken zijn bij het immuunsysteem. 
In hoofdstuk 4 beschrijven we een uitgebreide associatie studie naar de rol van 
genetische varianten in het complement component 5 (C5) gen bij het ontstaan van 
LMD. Het complement systeem speelt een belangrijke rol bij de afweer tegen micro-
organismen en is onderdeel van het aangeboren immuunsysteem. C5 is cruciaal voor 
de vorming van het zgn. ‘membrane attack complex’ (MAC) van het complement 
systeem en het komt voor in ogen die met LMD zijn aangedaan. Vijftien genetische 
varianten in het C5 gen werden getest. Er werd een significante associatie gevonden 
tussen acht C5 varianten en LMD in onze AMRO-NL studiepopulatie. De drie meest 
significant geassocieerde varianten werden geselecteerd voor replicatie analyse in 
drie grote onafhankelijke cohorten. Deze replicatie testen konden geen consistente 
significante relatie aantonen tussen variatie in het C5 gen en LMD. Dit is waarschijnlijk 
te wijten aan genetische of klinische verschillen tussen de verschillende populaties.
In hoofdstuk 5 rapporteren wij het onderzoek naar de rol van het SERPING1 gen 
bij het ontstaan van LMD. Recente studies, die het genetisch risico beschrijven van 
het SERPING1 gen op LMD, spreken elkaar tegen. Om de werkelijke bijdrage van 
dit gen aan het ontstaan van deze oogziekte te onderzoeken, hebben wij de eerder 
beschreven associatie tussen SERPING1 variant rs2511989 en LMD getest in zeven 
grote case-control studies (4881 patiënten met LMD en 2842 controles). Wij konden 
geen relatie aantonen tussen deze variant en LMD. Aangezien er geen aanwijzingen 
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zijn voor een functionele rol van deze variant, is het onwaarschijnlijk dat SERPING1 
een significante rol speelt in het ontstaan van LMD.
Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving van de genetische associatie analyse tussen de 
toll-like receptor (TLR3) variant rs3775291 en LMD in acht bekende internationale 
case-control studies. TLR3 is een signaal molecuul dat onderdeel is van het 
aangeboren immuunsysteem. In een eerdere publicatie werd beschreven dat de 
rs3775291 variant in TLR3 het risico op het ontstaan van geografische atrofie, een 
laat stadium fenotype van LMD, zou verlagen. Onze omvangrijke studies konden 
echter geen significante associatie aantonen en daarom heeft de TLR3 variant 
waarschijnlijk geen groot effect op het risico op LMD.

Deel 3. Aspecten van de extracellulaire matrix

In hoofdstuk 7 geven we een uitgebreide beschrijving van de normale structuur 
en functie van het BM. Het BM is strategisch gelokaliseerd tussen het RPE en het 
choroid (vaatvlies). Het BM speelt een essentiële rol in het behouden van de functie 
van het RPE en de neurale retina en is betrokken bij de allereerste verschijnselen 
van LMD. We hebben de moleculaire, structurele en functionele eigenschappen van 
het BM beschreven op basis van de huidige literatuur en we hebben geprobeerd 
deze eigenschappen te correleren aan onze recent gepubliceerde mRNA expressie 
profielen van het RPE en choroid. Daarnaast beschrijven we het ontstaan en de 
samenstelling van drusen en hun relatie tot deze genexpressie profielen. We laten 
zien dat tijdens veroudering veel functionele eigenschappen van het BM veranderen 
en dat dit niet alleen leidt tot normale leeftijdsgerelateerde veranderingen in het 
RPE en de fotoreceptor cellen, maar ook tot het ontstaan en/of progressie van 
aandoeningen zoals LMD. 
In hoofdstuk 8 beschrijven we de eerste Europese studie naar de rol van het fibuline 
5 (FBLN5) gen bij het ontstaan van LMD. Fibuline 5 is een eiwit dat noodzakelijk is 
voor de vorming van elastine vezels. We hebben twee nieuwe, zeldzame heterozygote 
missense mutaties in FBLN5 gevonden. We hebben tevens vastgesteld wat het effect 
is van missense mutaties op de expressie van fibuline 5. We suggereren dat de 
door ons gevonden mutaties leiden tot verminderde secretie van fibuline 5. Dit kan 
resulteren in een afname in de vorming van elastine vezels.
Tenslotte hebben we ook het FBLN5 genotype gecorreleerd aan het LMD fenotype. 
Onze studie borduurt voort op resultaten van eerder onderzoek waarin een eerste 
potentiële associatie werd gevonden tussen FBLN5 mutaties en LMD. 
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