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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Een aorta-aneurysma (AA) is een pathologische verwijding van de aorta. In westerse 
landen komt deze aandoening voornamelijk voor in de buik (abdominaal aorta-
aneurysma: AAA), met een prevalentie van 2-8% bij mannen >60 jaar en 2% bij 
vrouwen. Tijdens het verloop van de ziekte kunnen aneurysma’s groeien en 
uiteindelijk zelfs scheuren. De meeste AA-patiënten hebben geen symptomen, 
waardoor ze niet weten dat ze een aneurysma hebben. Het plotseling scheuren van 
aneurysma’s kan leiden tot ernstige inwendige bloedingen, en dit wordt 
geassocieerd met een sterftecijfer van 80%. Momenteel worden AA’s behandeld 
door middel van open of endovasculaire chirurgische ingrepen. Beide 
behandelingen brengen bepaalde risico’s met zich mee; een open aorta operatie is 
een complexe procedure met risico op complicaties, en een endovasculaire operatie 
heeft een aanzienlijk risico op her-interventie. Als alternatief voor deze invasieve 
chirurgische ingrepen zou behandeling  met een farmaceutische therapie een goede 
optie zijn. Op dit moment is er echter nog geen medicatie beschikbaar, omdat er nog 
weinig bekend is over het onderliggende moleculaire mechanisme van het ontstaan 
en verloop van AA. Meer inzicht in welke cellen, eiwitten en genen betrokken zijn bij 
het verloop van deze ziekte zou bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
medicatie.  

De aorta bestaat uit drie lagen, de buitenste laag (tunica adventitia, bestaande uit 
voornamelijk  collageenvezels en fibroblasten), de middelste laag (tunica media, 
bestaande uit voornamelijk gladde spiercellen en elastinevezels) en de binnenste 
laag (tunica intima, bestaande uit een enkele laag endotheelcellen). Gladde 
spiercellen zijn het meeste voorkomende celtype in de aorta. Deze cellen zijn 
belangrijk voor het behoud van de structuur van de aortawand met contractiele 
eigenschappen, en voor de productie van de omringende matrix. Het is al eerder 
aangetoond dat gladde spiercellen een belangrijke rol spelen bij de vorming van 
aneurysma’s. Tijdens de vroege ontwikkeling van aneurysma’s is te zien dat gladde 
spiercellen contractiele eiwitten verliezen en dat er geprogrammeerde celdood 
optreedt in deze cellen. Deze processen laten zien dat dysfunctie van gladde 
spiercellen kan bijdragen aan de vorming van aneurysma’s.  

Dit proefschrift heeft als doel om de rol van gladde spierceldysfunctie op de vorming 
van aneurysma’s te onderzoeken, en om de belangrijkste gladde spiercel-specifieke 
processen, genen en eiwitten die hierbij zijn betrokken te identificeren. We hebben 
nieuwe modellen en methoden ontwikkeld om aorta-aneurysma's en gladde 
spierceldysfunctie in vitro te kunnen bestuderen. De nieuwe inzichten die verkregen 
kunnen worden door het toepassen van deze nieuw methoden kunnen bijdragen aan 
de behandeling van AA patiënten. De onderzoeksthema’s die beschreven worden in 
dit proefschrift zijn onderverdeeld in drie secties: I. is gericht op de genetische 
defecten in specifieke genen voor gladde spiercellen die betrokken zijn bij de 



 

vorming van aneurysma's, en op een nieuwe methode die we hebben ontwikkeld en 
toegepast om deze defecten te bestuderen. II. is gericht op een nieuwe methode om 
contractie van gladde spiercellen in vitro te meten en de nieuwe bevindingen die met 
deze methode gevonden zijn. III. is gericht op nieuwe 3D-modellen die we hebben 
ontwikkeld om AA in het laboratorium te bestuderen. Het nabootsen van een stuk 
van de aorta met deze 3D-modellen, heeft waardevolle informatie gegeven over de 
structuur en processen die plaatsvinden in dit weefsel.  

I. Genetische mutaties die de functie van gladde spiercellen 
beïnvloeden, wat leidt tot aorta-aneurysma vorming 
 

Mutaties in specifieke genen, die coderen voor gladde spiercel specifieke eiwitten, 
leiden tot aneurysma vorming. Mutaties in deze genen kunnen zorgen voor het 
compleet ontbreken of misvorming van deze eiwitten, die daardoor hun normale 
functie niet kunnen uitoefenen. Een tekort aan functionele eiwitten in de aortawand 
zorgt ervoor de balans wordt verschoven, waardoor de aorta onstabieler en 
vatbaarder wordt voor verwijding. Om deze eiwitten te bestuderen zijn gladde 
spiercellen nodig, die verkregen kunnen worden van de patiënt tijdens een operatie, 
of door ze te maken van stamcellen, wat een lang en kostbaar proces is.  

Om deze redenen hebben we in Hoofdstuk 2 een methode ontwikkeld om 
fibroblasten, die verkregen zijn uit huidbiopten, in 14 dagen direct om te zetten in 
gladde spierachtige cellen. Huidbiopten werden afgenomen bij aneurysma patiënten 
en omgezet in gladde spierachtige cellen, om hiermee originele gladde spiercellen 
van de aorta van dezelfde patiënt na te bootsen. Hiervoor werd gebruikt gemaakt 
van een scaffold met collageen en elastine, als imitatie van de vezels in de 
aortawand, en een eiwit dat de vorming van gladde spiercellen in het lichaam 
stimuleert. Genen en eiwitten van gladde spiercellen kwamen tot expressie in deze 
fibroblasten afgenomen van de huid, terwijl deze genen en eiwitten normaal niet 
voorkomen in fibroblasten. Het gebruik van deze methode kan er voor zorgen dat  
we defecten in eiwitten van gladde spiercellen kunnen ontdekken, die we niet 
zouden kunnen vinden in normale huidcellen. Dit kan worden toegepast bij patiënten 
met een genetische mutatie, die nog geen aneurysma ontwikkeld hebben. We 
kunnen hiermee voorspellen wat het effect van de mutatie zal zijn op de eiwitten, en 
vervolgens op de aortawand en aneurysma ontwikkeling bij deze patiënten.  

Met behulp van de cellen die zijn omgezet naar gladde spierachtige cellen, hebben 
we ook technieken ontwikkeld om functionele eigenschappen van deze cellen en 
veranderingen hierin als gevolg van mutaties te meten. We kunnen controleren in 
welke mate gladde spierachtige cellen samentrekken of migreren, waardoor we de 
effecten van mutaties beter kunnen begrijpen (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 
hebben we vervolgens onderzoek gedaan naar aneurysma-gerelateerde 
signalering, voornamelijk gericht op TGFβ signalering. TGFβ is een eiwit dat 
betrokken is bij het reguleren van vitale gladde spiercel functies, door zich te binden 



 

aan receptorcomplexen op het gladde spiercelmembraan. We hebben ontdekt dat 
TGFβ-receptor type 3 ook een rol speelt bij aneurysma-gerelateerde signalering, in 
plaats van alleen type 1 en 2, zoals eerder werd aangenomen. 

II. Verminderde contractie van gladde spiercellen bij patiënten met 
abdominale aorta-aneurysma's 
 

Meerdere auteurs hebben eerder gepubliceerd dat contractie van gladde spiercellen 
belangrijk is voor het behoud van de structuur van de aortawand en dat het verlies 
hiervan bijdraagt aan de vorming van aorta-aneurysma. Deze bewering is 
voornamelijk gebaseerd op de bevinding dat mutaties in genen coderend voor 
contractiele eiwitten leiden tot aneurysma-vorming (Hoofdstuk 2). Het verlies van 
contractie van gladde spiercellen bij AA-patiënten werd in vitro echter nooit gemeten. 
Een van de redenen hiervan is het ontbreken van een geschikte screeningsmethode 
waarmee grote aantallen patiënten cellen, die nodig zijn om verstoorde contractie te 
identificeren, onderzocht kunnen worden. Daarom hebben we een biobank opgezet 
van gladde spiercellen van gezonde controles en aneurysma patiënten. Gladde 
spiercellen werden geïsoleerd uit aortabiopten, die zijn verkregen tijdens operaties. 
Patiëntbiopten werden afgenomen tijdens open aneurysma operaties en controle 
biopten werden afgenomen van niet-verwijde aorta's van postmortale nierdonoren. 
In Hoofdstuk 5 hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om de contractie van 
levende gladde spiercellen van gezonde controles en aneurysmapatiënten na 
stimulatie te meten. Met deze nieuwe methode kregen we een kwantitatieve 
numerieke output en konden we detecteren welke patiëntencellen een zwakkere 
contractie hadden in vergelijking met gezonde controle gladde spiercellen. We 
hebben hierbij cellen van patiënten zonder genetische mutatie onderzocht, wat 
betekent dat dit de eerste keer was dat experimenteel werd bewezen dat gladde 
spiercellen van patiënten met sporadisch aneurysma verminderde contractie 
hebben. Daarnaast lieten we zien dat verminderde gladde spiercel contractie vooral 
voorkomt in patiënten die momenteel roken en die complicaties hadden na hun 
endovasculaire operatie, waardoor ze een tweede operatie moesten ondergaan. 
Deze resultaten tonen aan dat er een verband is tussen verminderde gladde spiercel 
contractie en bepaalde complicaties of risicofactoren voor AA, wat kan bijdragen aan 
verder onderzoek naar het moleculaire mechanisme. 

III. 3D in vitro modellen van de aneurysmale aortawand: interactie 
tussen verschillende celtypes en extracellulaire matrix in 
aneurysma pathologie 
 

De aorta is een complex systeem dat bestaat uit drie lagen met meerdere celtypes, 
omringd met een netwerk van vezels. Tijdens de ontwikkeling van een aneurysma 
wordt de structuur van de aortawand afgebroken door de dood van gladde 
spiercellen en de afbraak van elastine en collageenvezels. Dit complexe ziektebeeld, 
waarin meerdere processen tegelijkertijd plaatsvinden, is moeilijk te bestuderen. Het 



 

onderzoeken van slechts één geïsoleerd celtype, of gefixeerd weefsel in 
formaldehyde, geeft maar een klein deel weer van het complete proces. Om de 
levende, dynamische processen die optreden in de aortawand tijdens 
aneurysmavorming beter te begrijpen, hebben we twee nieuwe modellen ontwikkeld. 
Hiermee kunnen we de 3D-structuur van de aortawand bestuderen en bekijken hoe 
deze structuur wordt verstoord in aneurysma's (Hoofdstuk 6). We hebben een 
techniek ontwikkeld om een deel van een aortabiopt, dat verkregen is tijdens een 
operatie, te snijden op een speciale manier met een vibrirend mes. Hierdoor 
ontstond een stuk weefsel, bestaande uit alle drie de lagen van de aortawand met 
daarin geconserveerde levende cellen, wat vervolgens maximaal 62 dagen in leven 
gehouden kon worden in het laboratorium. In dit stuk weefsel waren ook 
immuuncellen aanwezig, die tijdens de ontsteking van het aneurysma in de 
aortawand zijn gefiltreerd. Met behulp van dit nieuwe model kunnen we levend 
weefsel van gezonde individuen en aneurysma-patiënten vergelijken, en 
verschillende processen die betrokken zijn in AA vorming bestuderen. Daarnaast 
kunnen deze stukjes weefsel gebruikt worden om de reactie van de levende 
aneurysmale wand na stimulatie van specifieke signaalprocessen te bestuderen, of 
om medicatie voor aorta-aneurysma’s te testen.  

In Hoofdstuk 7 hebben we een andere benadering gekozen om een nieuw model 
te ontwerpen waarin de 3D-structuur van de aorta werd gereconstrueerd. Gladde 
spiercellen produceren matrixvezels, zoals elastinevezels, waardoor ze omringt 
worden. Patiënt specifieke modellen werden gemaakt door meerdere gladde 
spiercellijnen van gezonde controles en aneurysma-patiënten te kweken op een 3D-
geprint materiaal. We observeerden deze cellen gedurende meerdere weken, 
waarin ze groeiden en hun eigen matrixvezels produceerden. Op deze manier 
konden we een klein stukje van de aorta nabootsen. Daarnaast hebben we ook 
endotheelcellen toegevoegd aan de binnenkant van het bloedvat, bovenop de 
gladde spiercellen, waardoor de communicatie tussen deze twee celtypes werd 
geïmiteerd. Het gebruik van patiënt specifieke cellen draagt bij aan de individuele 
kenmerken van de aneurysma-pathologie, die we door middel van dit 3D-model 
kunnen meten en gebruiken om aneurysma vorming beter te begrijpen.  

De modellen en methoden die we voor dit proefschrift hebben ontwikkeld, kunnen 
bijdragen aan meer inzicht in de pathologische mechanismen waarop gladde 
spiercel dysfunctie zorgt voor de vorming van aorta-aneurysma. De methode waarin 
huidfibroblasten worden omgezet in gladde spierachtige cellen kan worden gebruikt 
om defecten te voorspellen bij patiënten met een mutatie in specifieke genen voor 
gladde spiercellen, al voordat ze een operatie ondergaan. De methode om gladde 
spiercel contractie te meten laat zien dat verminderde contractie is gelinkt aan roken. 
Dit onderzoek kan worden uitgebreid door te kijken naar de invloed van andere 
bekende risicofactoren voor AA op de contractie van gladde spiercellen. De 3D-
modellen kunnen worden gebruikt om meer kennis te krijgen over de communicatie 



 

tussen verschillende celtypes en componenten van de aneurysmawand en de rol 
hiervan op de vorming van aneurysma’s. We verwachten dat dit proefschrift zal 
bijdragen aan meer kennis over aorta aneurysma’s en dat dit kan leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe, verbeterde therapeutische behandelingen.  

  


