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Hoofdstukk 1: Inleiding en onderzoeksopzet 

NormaleNormale versus gestoorde wondgenezing 
Normalee wondgenezing verloopt volgens een goed georganiseerd proces. 
Hierbijj  worden achtereenvolgens de volgende fasen doorlopen: de fase van 
hemostase,, de onstekingsfase, de prolifcraticfasc, de fase van epithelialisatie en 
uiteindelijkk de fase van remodellering. Als er complicaties optreden, of als er 
eenn onderliggende stoornis aanwezig is die overgang naar de volgende fase 
belemmert,, kan het wondgenezmgsproces echter worden verstoord of vertraagd. 
Dee wond kan dan niet spontaan, volgens het normale patroon, genezen maar 
wordtt chronisch. 

GestoordeGestoorde wondgenezing hij diabetes mcllitus 
Patiëntenn met diabetes mellitus kampen vaak met een gestoorde wondgenezing. 
Uitt eerder experimenteel onderzoek is gebleken dat een verhoogde glucose 
spiegell  tot veranderingen leidt in de ontstekingsfase en de afzetting van 
collageenn vermindert. Experimentele wonden bij diabctischc muizen kunnen na 
genezingg minder trekkracht verdragen. Uit de kliniek is bekend dat na het 
opnieuww instellen van een patiënt met ontregelde glucose spiegels de 
wondgenezingg voorspoediger verloopt, In vergelijking met de gezonde patiënt 
blijf tt er echter een algemene stoornis in de wondgenezing bestaan waarvan de 
oorzaakk nog niet opgehelderd is. 

OnOn derzo eksopzet 
Gebaseerdd op de klinische waarneming dat de fase van epithelialisatie normaal 
verlooptt op het moment dat de kwaliteit van het wondbed verbetert, en op basis 
vann de tegenvallende resultaten van klinische studies met groeifactoren gericht 
opp het versnellen van de epithelialisatie, formuleerden we de hypothese dat 
eventuelee stoornissen in de wondgenezing zouden kunnen liggen in de hieraan 
voorafgaandee fasen, namelijk de ontstekingsfase en de fase van proliferatie. 
Inn deze fasen van de wondgenezing spelen ontstekingscellen en 
bindweefselcellenn (fibroblasten) een belangrijke rol. Naast deze cellen is de 
wrondmatrix,, ofwel extracellulaire matrix, eveneens van belang omdat deze de 
cellenn geleidt, activeert, deactiveert en kan dienen als opslagplaats voor diverse 
mediatoren. . 
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Omm meer inzicht te krijgen in het proces van verstoorde wondgenezing 
bestudeerdenn we daarom: 

 de architectuur van de wond matrix 
 de samenstelling van het cellulaire infiltraat 
 de groeisnelheid van fibroblasten 
 het effect van verschillende groeifactoren op de vermenigvuldiging van 

fibroblasten n 

Daartoee werden de volgende groepen met elkaar vergeleken: 

1.. chronische diabetische wonden van patiënten met niet-insuline-
afhankelijkee diabetes mellitus 

2.. chronische wonden van patiënten zonder diabetes mellitus 
3.. normale (non-lesionale) huid uit het bovenbeen van patiënten met 

diabetess mellitus 
4.. normale (non-lesionale) huid uit het bovenbeen van patiënten zonder 

diabetess mellitus, de zogenaamde 'age-matched controles'. 

Hoofdstukk 2: Chronische wonden 

Dee belangrijkste oorzaken van chronische wonden zijn niet goed sluitende of 
afwezigee kleppen van de afvoerende vaten (veneuze insufficiëntie), 
vernauwingenn in de aanvoerende vaten (arterieel vaatlijden), diabetes, 
'doorliggen'' (decubitus) en combinaties van deze factoren. De restgroep bevat 
uiteenlopendee oorzaken zoals ontstekingen van de vaatwand (vasculitis), 
infectiess en zeldzame entiteiten zoals maligniteiten of pyoderma gangrenosum. 
Tenn gevolge van de vergrijzing neemt het aantal patiënten met chronische 
wondenn gestaag toe. Dit hoofdstuk geeft een volledig overzicht van alle 
categorieënn chronische wonden met hun oorzaken. Tevens wordt de te 
verrichtenn diagnostiek besproken en komen enkele nieuwe inzichten met 
betrekkingg tot de behandeling van chronische wonden aan de orde. 
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Hoofdstukk 3: De architectuur van de diabetische wond matrix en de 
samenstellingg van het ontstekingsinfiltraat 

Inn de normale vvondgenezing kunnen de opeenvolgende fasen geïdentificeerd 
wordenn door een karakteristiek patroon van depositie van extracellulaire 
matrixmoleculenn en door de samenstelling van het infiltraat. In dit hoofdstuk 
bestudeerdenn we de expressie van de extracellulaire matrix eiwitten 
fibronectine,, chondroïtinesulfaat en tenascine, en de samenstelling van het 
ontstekingsinfiltraatt in een acuut wond mode! (op dag 0,5,18 en 28) en 
vergelekenn deze met chronische diabetische wonden en vencuze wonden. In het 
acutee wond model wordt op dag 0 een wond gemaakt en wordt de 
wondgenezingg in de loop van de tijd gevolgd door de wond op gedefinieerde 
tijdpuntenn opnieuw te onderzoeken. In de normale huid zien we fibronectine 
alleenn in de bloedvaten, chondroïtinesulfaat en tenascine komen voor in de 
basaalmembraan.. Achttien dagen na verwonding is er een duidelijke toename 
vann fibronectine, chondroïtinesulfaat en tenascine in de dermis te zien die 
aanwezigg blijf t tot 3 maanden na verwonding om vervolgens geleidelijk af te 
nemen.. Een jaar na verwonding heeft de situatie zich genormaliseerd. In de 
dermiss van alle chronische wonden (twaalf maanden bestaand of langer) was 
meerr fibronectine, chondroïtinesulfaat en tenascine aanwezig in vergelijking tot 
dee acute wonden. Immunophenotypering van het cellulaire infiltraat in 
chronischee wonden liet een kleiner aantal T-helper ontstekingscellen zien maar 
eenn groter aantal andere ontstekingscellen, zoals macrofagen, B-cellen en 
plasmacellen,, in vergelijking tot het acute wond model. 

Hoofdstukk 4: Macrofagen in diabetische wonden brengen de activatie-
markerr MRP8/14 tot expressie 

Macrofagenn spelen niet alleen een rol bij het opruimen van (beschadigd) 
weefsel,, maar zijn tevens onmisbaar voor de opbouw van een nieuwe 
weefsclmatrix.. In chronische wonden zonder genczingstendens worden ze in 
grotenn getale aangetroffen. Desondanks stagneren deze wonden in de genezing. 
Eenn verklaring zou kunnen zijn dat de macrofagen weliswaar aanwezig maar 
niett (voldoende) actief zijn. In dit hoofdstuk bestudeerden we de expressie van 
dee activatiemarker MRP8/14 op macrofagen in acute wonden versus niet 
genezende,, chronische wonden. Geactiveerde macrofagen verschijnen 5 dagen 
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naa verwonding perivascular waar ze aanwezig blijven tot 1 maand na 
verwonding.. In chronische wonden detecteerden we geactiveerde macrofagen 
zowell  perivasculair als in de vrije dermis. Significant meer geactiveerde 
macrofagenn waren aanwezig in diabetische ulcera in vergelijking tot veneuze 
ulceraa en even veel als in acute wonden. In veneuze ulcera waren minder 
geactiveerdee macrofagen aanwezig in vergelijking tot elke dag van het acute 
wondd model, echter dit verschil was niet significant. Er was een significante 
correlatiee tussen leeftijd en aantal geactiveerde macrofagen in de chronische 
wonden,, hoe ouder de patiënt hoe minder geactiveerde macrofagen. 
Concluderendd lijken macrofagen hun geactiveerde status te behouden in 
diabetischee ulcera wanneer zij vanuit het bloedvat het weefsel in migreren. 

Hoofdstukk 5: Diabetische wondfibroblasten verdubbelen zich minder snel 
dann de controle fibroblasten 

Vervolgenss besloten we de hoofdrolspeler in de volgende fase van de 
wondgenezing,, de fibroblast, nader te onderzoeken. Bij microscopisch 
onderzoekk blijken de fibroblasten geïsoleerd uit diabetische ulcera morfologisch 
afwijkendd te zijn. Het zijn grote fibroblasten met een uitgestrekt cytoplasma en 
talrijkee uitlopers, in tegenstelling tot de slanke langgerekte fibroblasten uit de 
huidd van gezonde controles. Elektronenmicroscopisch onderzoek laat 
vervolgensvervolgens een opvallend sterk verwijd endoplasmatiseh reticulum zien, het 
ontbrekenn van cytoskelet-elementen (microtubuli) en het aanwezig zijn van 
multiplee lamellairc en vesiculaire body's die opstapeling van lipidestructuren 
waaronderr membranen suggereren. Tevens blijken de diabetische wond 
fibroblastenn zich minder snel te delen dan de controle fibroblasten. De 
verdubbelingssnelheidd van de onderzochte fibroblasten populaties neemt af in 
dee volgende volgorde: fibroblasten geïsoleerd uit non-lesionale huid van 
gezondee patiënten; non-lesionale diabetische fibroblasten; chronische wond 
fibroblastenn en diabetische wond fibroblasten. 
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Hoofdstukk 6: Fibroblasten uit chronische diabetische wonden reageren 
minderr goed op de stimulerende activiteit van groeifactoren dan de 
controlee fibroblasten 

Tott slot hebben we bestudeerd of we met een aantal (combinaties van) 
groeifactorenn de waargenomen verminderde delingscapaciteit van de 
diabetischee wond fibroblasten konden normaliseren. Groeifactoren werden 
ontdektt in de jaren zeventig en tachtig. Het zijn specifieke eiwitten die o.a. de 
celdelingg bevorderen, bijdragen aan de vorming van nieuwe bloedvaten en aan 
dee productie en afbraak van bindweefsel, maar ook zorgen voor het aantrekken 
vann ontstekingscellen en fibroblasten naar de wond. Er zijn talloze klinische 
studiess gedaan naar het effect van groeifactoren op chronische wonden; tot nu 
toee is alleen van 'platelet-denved' groeifactor (PDGF) een significant, doch 
bescheiden,, stimulerend effect op de wondgenezing aangetoond bij diabetische 
uleera.. Het effect van (combinaties van) PDGF en andere groeifactoren op cel 
niveau,, bij fibroblasten daadwerkelijk geïsoleerd uit diabetische wonden, is nog 
niett duidelijk. 
Groeifactorenn kunnen worden onderverdeeld in competentie factoren en 
progressiee factoren. Competentie factoren brengen de cel van de rustfase naar 
dee Gl fase, progressiefactoren van de Gl fase tot celdeling (DNA 
verdubbeling).. Wij onderzochten het effect van PDGF en fibroblastgroeifactor 
(FGF),, beide competentie factoren, en 'insulin-like' groeifactor (IGF) en de 
epidermalee groeifactor EGF, beide progressie factoren, op de proliferatie van 
diabetischee wrond fibroblasten en de controle groepen. Fibroblasten uit 
diabetischee wonden groeiden altijd minder snel dan de controle fibroblasten bij 
dezelfdee groeifactor(cn) tocvoeging(en), dit was het duidelijkst na het 
toevoegenn van 1GF-L PDGF is de meest potente groeifactor en geeft de hoogste 
stimulatiegetallenn in alle fibroblasten populaties. Na statistische analyse op de 
krachtigstee groeifactor bleek de hoogste rank voor PDGF te zijn en de laagste 
voorr IGF-I. De gelijktijdige toevoeging van 2 groeifactoren aan diabetische 
wondd fibroblasten was altijd beter dan opeenvolgende toevoeging (eerst 
groeifactorr 1 en later groeifactor 2) in alle mogelijke combinaties. Dit was niet 
hett geval voor de controle fibroblasten. Combinaties van groeifactoren zoals 
IGF,, FGF of EGF met PDGF, indien gelijktijdig toegediend, blijken tot de beste 
resultatenn in stimulatie te leiden voor diabetische wond fibroblasten. Wanneer 
wee de stimulatie resultaten van deze combinaties van groeifactoren vergelijken 
mett die van PDGF (dubbele dosis), nu in gebruik voor de behandeling van 
diabetischee wonden, blijkt de combinatie PDGF en IGF nog beter te zijn dan 
PDGFF alleen. 
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Hoofdstukk 7: De diabetische voet: huidige inzichten op het gebied van 
wondbehandeling g 

Vann alle diabetes patiënten wordt 15% ten minste eenmaal in het leven 
geconfronteerdd met een voerwond. Berekend kan worden dat op dit moment in 
Nederlandd minimaal 12.000 patiënten met diabetes een voerwond hebben. 
Dergelijkee wonden zijn verantwoordelijk voor 6-20% van alle 
ziekenhuisopnamenn die deze patiënten ondergaan. De opnameduur in een 
ziekenhuiss van een dergelijke patiënt neemt gemiddeld met 59% toe als er 
sprakee is van een wond. Deze gevreesde complicatie van diabetes meilitus 
maaktt in ernstige gevallen een amputatie van het onderbeen noodzakelijk. Bij 
hett ontstaan van een voerwond speten vaak verschillende factoren tegelijk een 
rol.. De belangrijkste factoren zijn beschadigingen aan het zenuwstelsel 
(motorische,, sensorische en autonome neuropathie), een verhoogde kans op 
arterieell  vaatlijden in combinatie met beperkte gewrichtsbeweeglijkheid, 
waardoorr een onnatuurlijke (over)bclasting op de voet ontstaat. Infecties dragen 
bijj  aan de chroniciteit van de voerwond. 
Dee wondgenezing van een diabetische voetwond verloopt over het algemeen 
zeerr traag, de gemiddelde behandelingsduur is 1,5 tot 3 maanden, echter een 
veell  langer behandeltraject is eerder regel dan uitzondering. Verschillende 
factorenn zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de trage genezing zoals de 
eerderr genoemde verminderde groeisnelheid van de fibroblasten en 
verminderdee respons op groeifactoren, veranderingen in de extracellulaire 
matrix,, afgenomen antimicrobacteriële activiteit van leukocyten en stoornissen 
inn de bloedtoevoer. 
Dee standaardbehandeling bestaat uit maximale drukontlasting, intensieve 
wondverzorging,, optimale diabetesregulatie, herstel van de circulatie bij 
ischemiee en behandeling van bijkomende complicaties zoals infecties. De 
meestee diabetische wonden genezen met deze standaard therapie. 
Echterr ongeveer 15% van alle patiënten reageert niet voldoende op deze 
behandelingg en komt in aanmerking voor nieuwe technologische 
ontwikkelingen.. In dit overzicht wordt o.a. in gegaan op het nut van 
behandelingenn met geavanceerde wondverbanden, humaan recombinants 
groeifactoren,, huidvervangendc materialen (weefsel verkregen via 'bio-
engineering'),, extra-cellulaire matrixprodukten, hyperbare zuurstof therapie en 
anderee minder bekende modaliteiten. 
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Conclusies s 

Terwijll  in acute wonden de ontstekingsfase van korte duur is en gericht op het 
verwijderenn van bacteriën en dood weefsel, zien we in chronische wonden een 
langdurigee ontstekingsfase met een hoog aantal ontstekingscellen en het 
persisterenn van extracellulaire matrix eiwitten zonder tekenen van 'opruim 
reacties'' of vooruitgang naar de volgende fase van wondgenezing. 
Dee gevonden afwijkingen in de proliferatie fase, namelijk een verminderde 
groeisnelheidd van de diabetischc wond fibroblast met afwijkende morfologie en 
daarnaastt een verminderde respons op groeifactoren, zouden kunnen wijzen in 
dee richting van weefsel veroudering. 
Eenn verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij patiënten met diabetes mcllitus 
err een verhoogde cel 'turn-over' plaatsvindt ais gevolg van continue schade 
doorr de afwijkende glucose spiegels in het bloed. Hierdoor bevindt de 
fibroblastt zich mogelijk eerder aan het eind van zijn levenscyclus. Het vijandige 
wondd milieu met een verhoogde afbraak (proteolytische) activiteit draagt daar 
aann bij waardoor de fibroblasten in chronische wonden zonder diabetes ook een 
gestoordee proliferatie vertonen, maar niet in dezelfde mate. 

Samenvattendd zijn dit onze bevindingen in het onderzoek naar gestoorde 
wondgenezingg bij diabetischc wonden: 

 de extracellulaire matrix eiwitten fibronectine, chondroitinesulfaat en 
tenascinee zijn verlengd aanwezig in de dennis in vergelijking tot acute 
wonden. . 

 er bevinden zich grote aantallen macrofagen, B-ccllen en plasmacellen en 
weinigg CD4+ T-cellcn in de dermis van chronische wonden in vergelijking 
tott acute wonden. 

 de grote aantallen macrofagen in diabetische wonden dragen de 
activatiemarkerr MRP8/14 op hun celmembraan. 

 diabetische wond fibroblasten verdubbelen zich minder snel dan de controle 
fibroblastenn en vertonen een afwijkende morfologie. 
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 Het toedienen van 'platelet-derived' groei factor (PDGF), nu in gebruik voor 
dee behandeling van diabetische wonden, aan diabetische wond fïbroblasten 
laatt de beste stimulatie resultaten zien. Het gelijktijdig toedienen van PDGF 
enn IGF leidt tot nog betere stimulatie resultaten in kweek omstandigheden 
dann het toevoegen van PDGF alleen. 

Dezee bevindingen wijzen op een stagnatie in de wondgenezing van diabetische 
wondenn in de fasen van inflammatie en proliferatie. 
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