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In dit proefschrift hebben we verschillende aspecten van epiretinale membranen (ERMs) 

bekeken. ERMs zijn kleine, dunne vliesjes van abnormaal litteken weefsel, bestaand uit cellen 

en extracellulaire matrix die zich op het oppervlak van het netvlies kunnen ontwikkelen. 

Soms is de oorzaak van deze membranen niet duidelijk, zoals bij idiopathische epiretinale 

membranen (iERM) of zij kunnen ontstaan door een ziekte van het netvlies, zoals een netvlies 

loslating of diabetes. ERMs kunnen allerlei visus problemen veroorzaken, van minimale 

beeldvervorming tot ernstige tractie op het netvlies met een netvlies loslating. De 4 meest 

voorkomende soorten ERMs zijn de iERM, de membranen die zich ontwikkelen bij een 

netvlies loslating (proliferatieve vitreoretinopathie (PVR)), bij proliferatieve diabetes (PDR) 

en na een succesvolle netvlies loslatings operatie (ERMpRD). In Hoofdstuk 1 wordt een 

korte introductie gegeven over de 4 meest voorkomende soorten ERMs en de doelstellingen 

van dit proefschrift.

Het chirurgisch verwijderen van ERMs die visus klachten veroorzaken is moeilijk, ook 

voor ervaren netvlies chirurgen, doordat deze membranen erg dun en doorzichtig zijn en 

makkelijk scheuren, waardoor niet duidelijk is of het hele membraan verwijderd is. Tevens 

liggen de membranen op de macula, het meest kwetsbare deel van het netvlies. Door het 

gebruik van een aankleuring kan het makkelijker zijn om de ERMs of het bovenste laagje 

van het netvlies, het ‘inner limiting membrane’ (ILM) te zien en te verwijderen. In principe 

zou door aankleuring van de membranen de chirurgie veiliger moeten zijn. Het probleem is 

dat sommige aankleuringsstoffen giftig kunnen zijn voor zowel het netvlies als het pigment 

epitheel, de cellen die onder het netvlies liggen en het gezond houden. Trypaan blauw is een 

van de bekende veiligere aankleuringsstoffen, maar het heeft als nadeel dat er eerst lucht in 

het oog gebracht moet worden om de kleuring goed te laten werken.

In Hoofdstuk 2 beschrijven wij een techniek om trypaan blauw aan te passen voor 

netvlies chirurgie zodat niet eerst lucht in het oog gebracht hoeft te worden. Om van vocht 

naar lucht te gaan in het oog tijdens de operatie kan de kans complicaties en netvlies scheuren 

verhogen, hetgeen dus vermeden moet worden. Om deze stap naar lucht te vermijden hebben 

wij trypaan blauw aangepast door het te mengen met 10% glucose. Door deze menging kan 

het in een oog gevuld met vocht worden ingespoten en zakt het naar het netvlies zonder zich 

verder te verspreiden. 

Wij hebben twee klinische studies uitgevoerd, een voor ERMs en een voor macula gaten. 

Uit deze studies blijkt dat het ‘zware’ trypaan blauw (HTB) veilig en makkelijk te gebruiken 

is voor het aankleuren van de ERM of ILM zonder dat er lucht in het oog hoeft. Doordat 

er geen lucht nodig was, was het ook makkelijker om een tweede keer aan te kleuren om te 
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bevestigen of het membraan volledig verwijderd was. Dit had geen nadelige gevolgen op de 

visus na de operatie.

Na het verwijderen van het ERM met HTB hadden alle patiënten een verbetering van de 

visus en een verminderde dikte van het centrale (foveale) deel van de macula.

In Hoofdstuk 3 is HTB gebruikt in operaties voor maculagaten om het ILM beter 

te kunnen zien en verwijderen. In deze studie hadden wij vergelijkbare resultaten als in 

Hoofdstuk 2. HTB was makkelijk in het gebruik en kwam, zonder verder door het oog te 

verspreiden, op de macula terecht om het ILM aan te kleuren. De aankleuring was voldoende 

om het ILM te zien en verwijderen. Ook hier kon het gebruik van HTB zonodig worden 

herhaald. Het succes van het dicht krijgen van de maculagaten was vergelijkbaar met andere 

studies, net als de visus verbetering.

Door het gebruik van HTB werd het verwijderen van de ERMs makkelijker en is het 

makkelijker geworden deze te verzamelen voor verder onderzoek gericht op de structuur van 

ERMs. Onder andere hebben we gekeken naar de vermenigvuldiging van cellen in ERMs en 

naar zenuw uitgroei vanuit het netvlies naar de ERMs.

In Hoofdstuk 4 is Ki-67 gebruikt om te kijken naar celvermenigvuldiging in ERMs. Ki-

67 is een anti-lichaam dat delende cellen aankleurt. Om te kijken welke cellen aan het delen 

waren hebben we ook anti-lichamen gebruikt tegen glia (de steun cellen van het netvlies), 

pigment epitheel en immuuncellen. Dit zijn de meest voorkomende cellen in ERMs. Door 

deze anti-lichamen te gebruiken kunnen we aantonen dat er actieve celdeling in de vier meest 

voorkomende typen ERMs voorkomt, onafhankelijk van hoelang ze al in het oog bestaan. 

Gebleken is dat het aantal celdelingen verschilt per ERM type. In de sneller groeiende 

membranen zijn er, in totaal, veel meer cellen aanwezig en ook veel meer delende cellen. Dit 

duidt erop dat cel vermenigvuldiging een bijdrage levert aan de groei van deze membranen. 

In de langer bestaande membranen was er veel minder aankleuring met Ki-67, waaruit blijkt 

dat deze membranen minder reactief zijn. De hypothese is dat de celvermenigvuldiging in 

het begin belangrijk is voor de groei van het membraan en dat later het samentrekken de 

extracellulaire matrix en de cellen van het membraan de visus klachten geven en mogelijk 

zelfs netvlies loslating veroorzaken.

Door een Hoechst aankleuring te gebruiken kunnen alle celkernen in een ERM worden 

aangekleurd. Dit laat zien dat ERMs veel meer cellen bevatten dan voorheen bekend was. 

Ook zijn er een groot aantal ontstekingscellen aanwezig te zijn in ERMs, hetgeen een rol zou 

kunnen spelen in de ontwikkeling en groei van het membraan.

Zoals reeds eerder in de literatuur beschreven, is er mogelijk een parallel tussen wond 

genezing en de ontwikkeling van ERMs, waarbij er een vroege celproliferatie fase is met veel 
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celdelingen in de actievere membranen en minder deling in de minder actieve membranen, 

waarna er een contractie fase is met depositie en contractie van extracellulaire matrix.

Na het onderzoeken van de proliferatie van ERMs zijn we gaan kijken naar de plasticiteit 

(mogelijkheden tot uitgroei) van zenuwcellen in het netvlies en de groei van neuriten uit deze 

cellen naar de verschillende soorten ERMs. Neuriten zijn eerder gevonden in subretinale en 

epiretinale membranen bij netvlies loslatingen in het kattenmodel van netvlies loslating. In 

de studie die wij in Hoofdstuk 5 beschrijven, vinden we dat in ERMs die tijdens netvlies 

chirurgie verwijderd zijn bij mensen ook neuriten bevatten. Deze neuriten lijken, net als de 

eerste beschrijving in het kattenmodel, met name te groeien op glia cellen. Deze neuriten 

konden we zien in membranen uit ogen van patiënten met diabetes (PDR) en bij patiënten 

met verlittekening bij netvlies loslating (proliferatieve vitreoretinopathie (PVR)). In het 

kattenmodel lijken deze neuriten uit twee soorten netvlies zenuwcel voort te komen, de 

horizontale-en de ganglioncel. Bij menselijk materiaal lijken deze neuriten alleen vanuit 

de ganglioncellen te komen omdat het neurofilament antilichaam specifiek is voor dit cel 

type bij de mens. De groei van neuriten komt vaak voor: in alle onderzochte ERMs werden 

neurofilament neuriten gevonden hebben. De groei lijkt minder vaak voor te komen in 

membranen die onder het netvlies groeien.

De groei van neuriten door glia littekenweefsel is anders dan elders in het centrale 

zenuwstelsel, waar glia littekens meestal de groei van neuriten tegenhouden. Wij 

hypothetiseren dat gliacellen van het netvlies de groei van neuriten stimuleert, gezien dat de 

neuriten zich altijd op Müllerse cel glia bevinden en alleen buiten het netvlies groeien als daar 

ook glia litteken is.

Initieel werd er gedacht dat groei van deze neuriten het gevolg was van ernstige netvlies 

schade door een netvlies loslating of door diabetes, waar veel onstekings en groeifactoren 

aanwezig zijn. Maar in de studie in Hoofdstuk 6 laten we zien dat in idiopathische epiretinale 

membranen (iERMs), waar geen eerdere oogschade is geweest, ook neuriten groei te zien is. 

Dit betekent dat trauma niet perse nodig is om de groei van neuriten te zien.

De neuriten in de iERMs hadden een vergelijkbare vezel structuur als die in het 

kattenmodel voor netvlies loslating en in de PDR en PVR membranen, en groeien ook alleen 

op Müllerse cel glia. Dit in tegenstelling tot het centrale zenuwstelsel waar glia de groei van 

neuriten tegenhoudt. Dit kan zijn door verschillen in de soorten gliacellen in verschillende 

delen van het centrale zenuwstelsel en de verschillende groeifactoren die door deze cellen 

geproduceerd worden.

De steuncellen van de hersenen, de astrocyten en oligodendrocyten, houden de groei van 

zenuwen tegen, maar de steuncellen van het netvlies bevorderen de groei van de neuriten, ook 
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zonder trauma aan het netvlies.

Deze en andere studies laten zien dat volgroeide zenuwcellen van het netvlies toch de 

mogelijkheid houden om te veranderen en uit te groeien onder bepaalde omstandigheden.

In Hoofdstuk 5 en 6 worden twee studies beschreven die aantonen dat ganglioncel 

neuriten in verschillende soorten ERMs aanwezig zijn. Deze ganglioncel neuriten zijn alleen 

aangetoond met neurofilament antilichaam. Om te kijken of andere zenuwcellen van het 

netvlies ook neuriten groei tonen hebben we andere antilichamen gebruikt tegen andere 

zenuwceleiwitten in Hoofdstuk 7.

In Hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat er groei is van neuriten uit staafjes in het netvlies 

en van drie subtypen ganglioncellen in ERMs. De 3 subtypen ganglioncellen worden 

aangekleurd door calretinine, melanopsine en neurofilament. Dit bevestigt nogmaals dat 

neuritenuitgroei in de ERMs onafhankelijk is van de ernst van de schade die de ziekte 

veroorzaakt in het netvlies, gezien er in alle soorten membranen neuriten gezien werden. 

Bij de meeste neuriten wordt synaptophysine op of bij de neuriet gezien, maar er zijn geen 

functionerende synapsen gezien. Het vinden van synaptophysine duidt wel op de productie 

van synapseeiwitten en rudimentaire synapse bestanddelen.

De oorzaken en redenen voor neuriten groei in en vanuit het netvlies is tot nu toe 

onbekend. In Hoofdstuk 8 wordt de bestaande literatuur doorgenomen om een mogelijke 

theorie te formuleren die de neuriten groei verklaart en om te kijken naar de factoren die 

hieraan bij zouden kunnen dragen, zoals de Müllerse cel en microglia (de ontstekings cellen 

van het netvlies).

Toekomstige studies moeten focussen op het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de 

groei van neuriten, of het de groei geleid kan worden, en of de neuriten eventueel zouden 

kunnen functioneren als volwaardige zenuwen om bij te dragen aan een functie herstel na 

schade van het netvlies of zelfs het centrale zenuwstelsel. 




