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Hoofdstuk 7 

Retina pigment epitheel (RPE) cellen zijn een onderdeel van de retina (netvlies) en 

bevinden zich in het oog tussen de fotoreceptoren (de staafjes en kegeltjes) en het 

choroid, waarin zich bloedvaten bevinden. De RPE laag is slechts één cel dik en is 

onderdeel van de bloed-oog-barrière, die de toegang van plasma-eiwitten en cellen uit de 

bloedbaan blokkeert. De RPE cellen dragen zorg voor het transport van voedingsstoffen 

naar de fotoreceptoren. Daarnaast absorberen de RPE cellen strooilicht door middel van 

het pigment dat ze bevatten. RPE cellen vervullen ook een belangrijke rol in de regulatie 

van afweerreacties door de productie van verschillende immunologisch relevante stoffen 

(o.a. cytokinen, MHC klasse II, adhesie moleculen en FasL). Het onderzoek dat in dit 

proefschrift beschreven is, was gericht op de produktie van cytokinen door RPE cellen en 

werd uitgevoerd met gekweekte menselijke RPE cellen. 

Cytokinen zijn signaalstoffen die tijdens een afweerreactie de "communicatie" 

verzorgen tussen cellen van het immuunsysteem en andere cellen. Cellen die met een 

cytokine in contact komen, via een receptor op het celoppervlak, worden geactiveerd om 

een bepaalde functie uit te oefenen. Door uitscheiding van een cytokine op een ontstoken 

plek in het lichaam kunnen cellen van het immuunsysteem bijvoorbeeld worden 

aangetrokken naar de plaats van de ontsteking en daar worden geactiveerd. Bij 

verschillende aandoeningen spelen cytokinen een grote rol en uit diverse studies is 

gebleken dat RPE cellen deze stoffen kunnen maken. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht 

gegeven van alle cytokinen die door RPE cellen geproduceerd worden, hoe de productie 

van cytokinen in RPE cellen gereguleerd wordt en welke effecten deze factoren op RPE 

cellen hebben. 

Een te sterke afweerreactie kan tot ongewenste weefselschade leiden. Het oog 

bezit daarom verschillende mechanismen om afweerreacties te reguleren. Zo voorkomt de 

barrière van RPE cellen dat veel ontstekingscellen in de retina komen. Daarnaast worden 

er door RPE cellen "ontstekingsremmende" cytokinen gemaakt. Een mechanisme waarbij 

RPE cellen intraoculaire ontstekingen zouden kunnen reguleren is om cytokinen niet in 

het oog uit te scheiden, maar juist naar buiten, in de richting van het choroid. In 

hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat twee "ontstekingsversterkende" cytokinen (IL-6 en 

IL-8) hoofdzakelijk in de richting van het choroid uitgescheiden worden (zogenaamde 

polaire secretie). De secretie van een derde "ontstekingsversterkend" cytokine (MCP-1) 

blijkt ook vooral naar het choroid gericht te zijn (hoofdstuk 4). Tevens blijkt uit het 
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onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 4 dat het "ontstekingsremmende" cytokine 

TGF-ß2 ook polair wordt uitgescheiden, maar dat de richting van secretie verschilt tussen 

de verschillende RPE celkweken die getest werden. 

VEGH is een cytokine dat een belangrijke rol speelt bij bloedvatvorming. VEGF 

wordt door RPE cellen geproduceerd en in hoofdstuk 5 wordt beschreven dat ook dit 

cytokine polair wordt uitgescheiden. In dit hoofdstuk wordt tevens aangetoond dat 

receptoren voor VEGF (KDR en flt-4) zich op de bloedvaten van het choroid bevinden. De 

secretie van VEGF in de richting van deze receptoren suggereert dat de RPE cellaag een 

rol speelt bij het in stand houden van de doorbloeding van het choroid. 

RPE cellen lijken uiterst gevoelig te zijn voor het cytokine IL-1. De werking van IL-1 

kan geblokkeerd worden door een antagonist: IL-1 ra. IL-1 ra kan dus worden beschouwd 

als een "ontstekingsremmend" cytokine. Hoofdstuk 6 beschrijft de expressie van IL-1 ra 

door menselijke RPE cellen. Deze RPE cellen brengen mRNA tot expressie van 

verschillende vormen van IL-1 ra (onder andere slL-1ra en iclL-1ra type I en type II). 

Stimulatie van RPE cellen met IL-1 ß leidt tot verhoogde mRNA expressie van slL-1ra en 

iclL-1ra type I, maar niet van iclL-1ra type II. Slechts een geringe hoeveelheid IL-1 ra wordt 

door de RPE cellen uitgescheiden; het meeste eiwit wordt gevonden binnen in de RPE 

cellen zelf. 

Tezamen geven deze studies aan dat cytokine productie door RPE cellen een 

belangrijke rol speelt bij de regulatie van afweer- en ontstekingsreacties in het oog en 

zodoende schade aan de retina voorkomt. De productie van IL-1 ra zou afweerreacties, die 

door IL-1 veroorzaakt worden, kunnen afremmen of voorkomen. De polaire secretie van 

de "ontstekingsversterkende" cytokinen IL-6, IL-8 en MCP-1 vormt mogelijk een 

additioneel beschermend mechanisme voor het oog. In de toekomst zal verder onderzoek 

uitgevoerd moeten worden om het complexe netwerk van cytokinen en de regulerende rol 

van deze factoren, in het gezonde oog en tijdens oogaandoeningen, op te helderen. Het 

in dit proefschrift beschreven onderzoek zou hiervoor als startpunt kunnen fungeren. 

131 


