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Nederlandsee Samenvatting 

Doorbloeding-stoornissenn als gevolg van atherosclerose zijn de voornaam-
stee oorzaak van sterfte in de westerse wereld. Het ontstaan van atheroscle-
rosee is gerelateerd aan een ontstekingsproces dat ontstaat door de ophoping 
vann lipiden in de vaatwand. De huidige kennis wijst er op dat de schade 
vann de endotheelcel-laag door atherogene factoren uit het bloed een essen-
tiëlee rol speelt in het eerste stadium van atherosclerose. Het is aangetoond 
datt deze endotheliale schade aanleiding geeft tot het plakken van bloedcel-
lenn aan het endotheliale oppervlak, de lekkage van eiwitten en ongewenste 
afzettingg van lipiden in de vaatwand. 

Dee endotheelcellen zijn aan de luminale zijde bekleed met de glyco-
calyx,, die een buffer vormt tussen het stromende bloed en de vaatwand. 
Dee glycocalyx bestaat uit proteoglycanen en glycoproteïnen die deel uit-
makenn van de endotheelcel membraan, maar ook uit componenten afkom-
stigg uit het plasma. De endotheliale glycocalyx speelt een belangrijke rol 
inn het behoud van de endotheelfunctie. Het endotheel functioneert als 
eenn permeabiliteits-barrière voor macromoleculen mede door de filterei-
genschappenn van de glycocalyx. Bovendien voorkomt de glycocalyx, dank-
zijj  zijn negatieve lading, het plakken van de bloedcellen aan het endothe-
lialee oppervlak en bevordert hij de bloedstroming. Er is dus een gegronde 
redenn om de glycocalyx als een functioneel beschermende laag van de vaat-
wandd te beschouwen. 

Hoewell  de endotheliale glycocalyx de vaatwandcomponent is die als 
eerstee in contact komt met de atherogene factoren van het bloed, heeft zijn 
roll  in de ontwikkeling van atherosclerose weinig aandacht gekregen in het 
verleden.. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft als doel gehad 
dee veranderingen van de glycocalyx tijdens het blootstellen van het endo-
thelialee oppervlak aan atherogene lipiden te bestuderen. Atherosclerose is 
eenn ziekte van de grotere arteriën. Echter, de dynamica van de glycocalyx 
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iss in vivo goed in de microcirculatie te bestuderen door directe observaties. 
Ditt is nog niet mogelijk in grotere arteriën. In dit proefschrift hebben we 
gebruikk gemaakt van in vivo observaties van de endotheliale glycocalyx in 
dee microcirculatie om de functionele gevolgen van de glycocalyx verande-
ringenn te relateren aan de hypotheses over het ontstaan van atherosclerose. 

InIn hoofdstuk 1 wordt een overzicht van de structuur en functionele ei-
genschappenn van de endotheliale glycocalyx gegeven. Sinds 1966 is de 
endothelialee glycocalyx in beeld gebracht met behulp van electronenmi-
croscopischee technieken. De dikte en de samenstelling van de glycocalyx 
diee waargenomen zijn met electronenmicroscopie in verschillende studies 
zijnn in kaart gebracht. Echter, deze studies tonen grote variaties aan in de 
dimensiess van de glycocalyx, die waarschijnlijk te wijten zijn aan de dehy-
dratasee en instorting van de glycocalyx tijdens de behandeling voor elec-
tronenmicroscopie.. De recent ontwikkelde techniek voor de directe in vivo 
observatiee van de endotheliale glycocalyx is beschreven in dit inleidende 
hoofdstuk.. Met deze techniek wordt de afstand tussen het oppervlak van 
stromendee erytrocyten en het luminale endotheliale oppervlak in de haar-
vatenn gemeten om de in vivo dikte van de endotheliale glycocalyx te schat-
ten.. Deze techniek laat zien dat de endotheliale glycocalyx in vivo ongeveer 
0.55 um dik is, en dat is een orde van grootte meer dan tot op heden is aange-
toondd met electronenmicroscopie. De functionele aspecten van een dikke 
endothelialee glycocalyx voor de permeabiliteits-barrière van de vaatwand, 
voorr de adhesie van leukocyten aan het endotheliale oppervlak en voor de 
capillairee hematocriet worden in dit hoofdstuk benadrukt. Ten slotte wor-
denn de hypothesen en doelstellingen van het onderzoek geïntroduceerd. 

Hoofdstukk 2 beschrijft het effect van acute blootstelling van de endothe-
lialee glycocalyx aan atherogene concentraties van geoxideerde low density 
lipoproteïnenn (OX-LDL) . De glycocalyx dikte is voortdurend gemeten in de 
haarvatenn van de cremasterspier na het toedienen van OX-LDL in de ham-
sterr circulatie. De resultaten laten zien dat OX-LDL een aanzienlijke afname 
vann de glycocalyx dikte veroorzaakt, die samengaat met een stijging van 
dee adhesie van bloedplaatjes aan het endotheel oppervlak. Het toevoegen 
vann enzymen die de zuurstofradicalen verwijderen {superoxide dismutase 
enn catalase) voorkomt het effect van OX-LDL. 

InIn hoofdstuk 3 wordt het onderzoek naar het effect van OX-LDL op de 
endothelialee glycocalyx voortgezet. De afname van de glycocalyx dikte 
wordtt bestudeerd in relatie tot het effect van OX-LDL op de snelheid van 
dee rode bloedcellen in de capillaire circulatie. De snelheid van de rode 
bloedcellenn weerspiegelt de schuifkrachten van de bloedstroming, die een 
compressiee van de endotheliale glycocalyx zouden kunnen veroorzaken. 
Dezee studie laat zien dat de afname van de glycocalyx dikte niet veroor-
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zaaktt wordt door een toegenomen compressie, omdat de snelheid van de 
rodee bloedcellen niet verandert na het toedienen van OX-LDL. Echter, de ca-
pillairee hematocriet stijgt aanzienlijk. Er wordt geconcludeerd dat de toe-
namee van de capillaire hematocriet het gevolg is van de afbraak van de 
glycocalyxx door OX-LDL. 

Inn hoofdstuk 4 is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de afbraak 
vann de endothelial glycocalyx voor het plakken van leukocyten aan het 
endothelialee oppervlak. Het rolproces en het vastplakken van de leukocy-
tenn is bestudeerd in de cremasterspier venulen na de locale degradatie van 
dee glycocalyx met het enzym heparinase of na het toedienen van OX-LDL. 

Dezee behandelingen veroorzaakten een toename in leukocyt-endotheel ad-
hesie.. Daarentegen verminderde het toevoegen van heparaan-sulfaat gly-
cosaminoglycanenn de adhesie van de leukocyten in de aanwezigheid van 
OX-LDL ,, mogelijk door de afgebroken glycocalyx te helpen herstellen. 

Hoofdstukk 5 beschrijft het effect van chronisch verhoogde plasma cho-
lesteroll  spiegels op de endotheliale glycocalyx. Het toedienen van een vet-
rijkk dieet heeft opvallende ophopingen van grote vetdeeltjes tot gevolg in 
eenn aanzienlijk deel van de cremaster capillairen van de hyperlipidemische 
muizen.. In deze capillairen wordt een duidelijk dunnere glycocalyx waar-
genomenn die een dikte van 0.2-0.3 um heeft, terwijl in de gezonde capillai-
renn de glycocalyx 0.5-0.6 um dik is. Er wordt geconcludeerd dat de afge-
zettee vetdeeltjes chylomicronen zijn, en dat de afbraak van de glycocalyx 
tijdenss hypercholesterolemie in verband staat met het verhoogd transport 
vann chylomicronen vanuit het bloed naar de sub-endotheliale ruimte. 

InIn hoofdstuk 6 wordt de uitwerking van de vaatverwijdende stoffen 
opp de endotheliale glycocalyx in hyperlipidemische ApoE3-Leiden muizen 
vergelekenn met het effect van dezelfde stoffen in controle C57BL/6 mui-
zen.. In overeenstemming met de bevinding van een verhoogde transport 
vann lipoproteinen vanuit het bloed naar de subendotheliale ruimte, is de 
permeabiliteitt van de glycocalyx in de capillairen met vetophopingen van 
dee hyperlipidemische muizen duidelijk verhoogd. Het toedienen van bra-
dykininee en natrium nitroprusside heeft de toegenomen permeabiliteit van 
dee glycocalyx in hyperlipidemische muizen niet verergerd. Echter, in con-
trolee muizen veroorzaakten beide vaatverwijdende stoffen een reversibele 
toenamee van de permeabiliteit van de glycocalyx voor negatief geladen ma-
cromoleculen.. Deze resultaten laten zien dat de endotheliale glycocalyx een 
dynamischee laag is die reversibele functionele veranderingen ondergaat in 
gezondee capillairen. Daarentegen leidt hypercholesterolemie tot een struc-
turele,, irreversibele afbraak van de glycocalyx, die niet meer gemoduleerd 
wordtt door vasoactieve stoffen. 

Hoofdstukk 7 bevat een algemene discussie waarin de resultaten van 
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dee studies die zijn beschreven in dit proefschrift worden bekeken in rela-
tiee tot de endotheel dysfunctie tijdens de ontwikkeling van atherosclerose. 
Nieuwee technieken voor het bestuderen van de endotheliale glycocalyx zijn 
inn dit hoofdstuk in kaart gebracht. Deze technieken kunnen het mogelijk 
makenn om de gevolgen van de afbraak van de endotheliale glycocalyx ver-
oorzaaktt door atherogene factoren in de toekomst in de grotere arteriën te 
bestuderen. . 


