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De meeste wonden genezen door wondheling. Echter, chronische open wonden helen vaak 

niet goed. Transplantatie van huidweefsel kan dan nodig zijn om de wond te laten sluiten. 

Hiervoor moet vaak gebruik worden gemaakt van gekweekte huid, een techniek die tissue 

engineering heet. Deze vorm van regeneratieve medicijnen maakt gebruik van cellen van de 

patiënt zelf om afstoting te voorkomen. Deze lichaamseigen cellen worden opgekweekt in 

een lab, waarbij ze in een 3D structuur, de scaffold, worden geplaatst. Echter is de 

zuurstofdiffusie binnen een scaffold met cellen gelimiteerd, waardoor vermindering 

(hypoxie) of het ontbreken van (anoxie) zuurstof binnen in een scaffold optreedt. 

Aanhoudende hypoxie is schadelijk voor de cellen en zal opgeheven moeten worden door 

zuurstoftoevoer via ingroei van de bloedvaten in een scaffold. Helaas remt langdurige 

hypoxie de uitgroei van bloedvaten, een proces dat angiogenese heet. Om te voorkomen dat 

de cellen en de scaffold afsterven, moet angiogenese gestimuleerd worden door ofwel het 

overschot aan remmende factoren ofwel het tekort aan stimulerende factoren tegen te gaan 

in hypoxische weefsels. 

 

Angiogenese is belangrijk voor groei, ontwikkeling en wondgenezing, maar is ook 

geassocieerd met verschillende pathologische condities. Meestal gaan deze pathologische 

condities samen met veminderde bloedtoevoer of verhoogde metabolisme van de cellen, 

waardoor hypoxie ontstaat in de weefsels. Hypoxie zet de weefsels aan tot de productie van 

een stimulerende factor voor angiogenese zowel in vitro als in vivo. Hoewel een korte periode 

van hypoxie angiogenese inderdaad stimuleert, blijkt aanhoudende hypoxie juist angiogenese 

te remmen. Er is voorgesteld dat de balans tussen het stimuleren van capillaire uitgroei en 

het stabiliseren van deze structuren een belangrijke rol speelt in angiogenese. De Hypoxie 

geInduceerde Factoren (HIF) -1α en -2α worden door hypoxie geactiveerd en ze reguleren 

de expressie van veel genen tijdens hypoxie. Echter, ze reguleren angiogenese verschillend; 

HIF-1α stimuleert angiogenese-gerelateerde processen zoals uitgroei van capillaire 

structuren en proliferatie, terwijl HIF-2α de vaatjes stabiliseert en de vaatwand versterkt. 

 

Het doel van dit proefschrift is om het effect van hypoxie en HIF-2α te bestuderen op de 

regulatie van de initiatie en stabilisatie van de capillaire uitgroei tijdens angiogenese. De 

doelstellingen van deze studie zijn: 1) het effect van langdurige hypoxie op HIF-2α en 

capillaire uitgroei van endotheelcellen beter te begrijpen (Hoofdstuk 3). 2) Uitzoeken welke 

HIF-2α-geïnduceerde genen de initiatie van capillaire uitgroei reguleren (Hoofdstuk 4). 3) 

Uitvinden door welke mechanismen hypoxie en HIF-2α invloed hebben op de functie van de 

vaatwand (Hoofdstuk 5). 4) Ophelderen wat de functie van mitochondriën in capillaire 

uitgroei tijdens langdurige hypoxie is (Hoofdstuk 6). 
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Dit proefschrift begint met een korte introductie over angiogenese, hypoxie en de HIFs 

(Hoofdstuk 1), gevolgd door het doel en doelstellingen van de studie. Vervolgens 

bediscussiëren we in detail in Hoofdstuk 2 wat de rol van HIF-1α en HIF-2α in de regulatie 

van angiogenese tijdens embryogenese en wondheling is. We geven ook een mogelijke 

toepassing voor tissue engineering.  

Endotheelcellen liggen aan de binnenkant van een bloedvat en vormen een barrière tussen 

het bloed en het omliggende weefsel. Hoewel endotheelcellen sprouten of uitgroeien door 

verscheidene stimuli (zoals hypoxie), verliezen endotheelcellen die langdurig gekweekt zijn 

in de hypoxie hun vermogen om te sprouten (Hoofdstuk 3). Hier zijn twee onafhankelijke 

mechanismen bij betrokken; het tijdelijk uitschakelen van HIF-2α met si-RNA (si-HIF-2α) 

heft de remming van capillaire sprouting gedeeltelijk op tijdens langdurige hypoxie. Dit wijst 

op een HIF-2α-afhankelijk effect. Bovendien draagt een verminderde uPA expressie bij aan 

de remming van capillaire sprouting in een fibrine matrix tijdens langdurige hypoxie. We 

hebben echter recombinant uPA gebruikt om de capillaire sprouting te stimuleren, daarom 

kan een directe vergelijking met endogeen uPA niet gemaakt worden.  

In Hoofdstuk 4 hebben we nieuwe HIF-2α target genen geïdentificeerd die mogelijk de 

capillaire sprouting tijdens langdurige hypoxie kunnen reguleren. Met behulp van genome-

wide RNA-sequencing hebben we veel genen geïdentificeerd die significant verschillend 

gereguleerd worden in hypoxie en met si-HIF-2α. Slechts 51 genen worden gereguleerd door 

beide mechanismen in omgekeerde richting. Verdere analyse van deze 51 genen onthult dat 

vier genen direct capillaire sprouting beïnvloeden; dat zijn ARRDC3 MME, PPARG, en 

RALGPS2. 

Endotheelcellen vormen een stevige barrière om vaatlekkage tegen te gaan. Het effect van 

hypoxie op de vaatlekkage is echter controversieel. Hoofdstuk 5 bestudeert hoe hypoxie en 

de hypoxie-mimetica dimethyloxalylglycine (DMOG) de adherens junction integriteit en de 

barrière funcite van humane endotheelcellen beïnvloeden. Hypoxie en DMOG verminderen 

beide de vaatlekkage in een endotheelmonolaag, wat afhankelijk is van HIF-2α maar niet 

HIF-1α. Bovendien stabiliseert HIF-2α de adherens junction via VE-cadherine. 

Mitochondriën spelen een rol bij het induceren van HIF-1α en HIF-2α tijdens hypoxie, maar 

of ze betrokken zijn bij capillaire sprouting is niet duidelijk. Daarom is in Hoofdstuk 6 het 

effect van langdurige hypoxie op het aantal en de energieopwekking van mitochondriën 

alsook hun betrokkenheid bij capillaire sprouting bestudeerd. De expressie van 

mitochondriële enzymen is verlaagd in langdurige hypoxie, wat resulteert in een lagere 

mitochondriële dichtheid, een lagere maximale capaciteit van het energie genererende 

electronentransport systeem, en verminderde productie van zuurstofradicalen. Op basis van 

onze data, is het echter onwaarschijnlijk dat verminderde mitochondriële energie productie 

verklaart waarom de capillaire uitgroei sterk verlaagd is in langdurige hypoxia. 
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Als laatste hebben we in Hoofdstuk 7 de resultaten van het proefschrift samengevat en 

bediscussieerd in de context van angiogenese en hypoxie. Bovendien is een kort overzicht 

van de conclusies en toekomstvisie gegeven. 

 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat hypoxie en HIF-2α verschillende onderdelen van 

het angiogenese proces beïnvloeden. HIF-2α speelt een belangrijke rol bij de capillaire 

sprouting, maar ook vaatremodelering en vaatstabilisatie. Deze acties worden waarschijnlijk 

door verschillende HIF-2α mechanismen gereguleerd, daarom is het belangrijk om te 

onderzoeken welke HIF-2α target genen welke mechanismen beïnvloeden. We hebben ook 

HIF-2α target genen geïdentificeerd die de capillaire sprouting direct reguleren. Op deze 

manier hoeft HIF-2α, die ook betrokken is bij tumor groei, niet gemanipuleerd te worden. 

Daardoor kan men specifiek en gecontroleerd verschillende functies van HIF-2α beïnvloeden 

om de angiogenese te stimuleren in een langdurig hypoxische omgeving, zoals die vaak 

optreedt na implantatie van een tissue engineered weefsel. 


