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Nederlandse Samenvatting
Onze huid heeft het vermogen om zichzelf te herstellen na een verwonding. Bij ondiepe 
wonden is dit herstel volledig terwijl er bij diepere wonden een litteken gevormd 
wordt. In 30% tot 90% van de diepe wonden ontspoort het genezingsproces en ontstaat 
een pathologisch litteken oftewel een hypertroof litteken. Naast het ontsierende effect 
veroorzaken hypertrofe littekens ook andere problemen zoals jeuk en pijn. Verder is het 
hypertrofe littekenweefsel stug en trekt het samen waardoor het de bewegingsvrijheid 
van gewrichten kan beperken. Door deze complicaties beïnvloeden hypertrofe littekens 
de kwaliteit van leven in ernstige mate en hierdoor hebben veel patiënten tevens last 
van psychische en sociale klachten.

Een van de belangrijkste processen die leidt tot hypertrofe littekenvorming is de 
zogeheten “myofibroblast persistence”. Tijdens de eerste fases van de wondgenezing 
ontstaan myofibroblasten uit gezonde huidfibroblasten onder invloed van een aantal 
factoren zoals stimulatie met groeifactoren -voornamelijk transforming growth factor-β 
(TGF-β)-, veranderingen in extracellulaire matrix (ECM) eiwitten en toenemende 
mechanische spanning. Myofibroblasten produceren grote hoeveelheden ECM eiwitten 
en veroorzaken sterke contractie wat in de vroege stadia van de wondgenezing 
bijdraagt aan het sluiten van de wond. Myofibroblast persistence betekent dat de 
myofibroblasten echter aanwezig blijven in het wondbed na sluiting van de wond en 
ECM blijven produceren en blijven contraheren. Dit proces zorgt voor littekenverdikking 
en littekencontractie en veroorzaakt uiteindelijk hypertrofe littekens.

In tegenstelling tot hypertrofe littekenvorming in de volwassen huid kan de foetale 
huid genezen zonder littekens. In de humane foetus blijft deze littekenloze genezing 
behouden tot in het derde trimester van de ontwikkeling. Verder is het een intrinsieke 
eigenschap van de foetale huid en wordt het dus niet veroorzaakt door externe factoren 
zoals het vruchtwater. De littekenloze genezing komt bij zowel mensen als bij dieren 
voor, ook al verschillen de foetale stadia tot waarin de littekenloze genezing plaatsvindt 
per diersoort. 

Uit onderzoek is gebleken dat er enkele belangrijke verschillen zijn tussen de foetale en 
de volwassen huid die mogelijk bijdragen aan de verschillen in het wondgenezingsproces. 
Ten eerste zijn er verschillen in de opbouw van de ECM. De foetale huid bevat meer 
collageen type-III, meer hyaluronzuur, meer fibrone ctine en meer glycosaminoglycanen 
maar juist minder elastine. Ten tweede zijn er verschillen in cellulaire eigenschappen 
tussen foetale en volwassen fibroblasten afkomstig uit de dermale laag van de huid. 
Foetale fibroblasten produceren meer ECM eiwitten, hebben een snellere celdeling en 
migreren sneller. Ten derde zijn er verschillen in de aanwezigheid van immuuncellen 
in de huid en de ontstekingsreactie tijdens de wondgenezing. In de foetale huid zijn 
minder immuuncellen aanwezig en de ontstekingsreactie tijdens de wondgenezing is 
ook zwakker in de foetale huid. Tot slot zijn cytokines en groeifactoren in verschillende 
concentraties aanwezig in de volwassen en foetale huid, zowel in de gezonde situatie als 
tijdens de wondgenezing. 
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Ondanks het feit dat al deze verschillen mogelijk bijdragen aan de littekenloze genezing 
in de foetale huid zijn de exacte mechanismen nog niet bekend. Inzicht in deze 
mechanismen kan leiden tot methoden om wondgenezing te verbeteren en hypertrofe 
littekenvorming te voorkomen. Het doel van mijn proefschrift was om verschillende 
cellulaire en moleculaire mechanismen te bestuderen die betrokken zijn bij littekenloze 
wondgenezing in de foetale huid. 

De eerste drie hoofdstukken van mijn proefschrift richten zich op TGF-β. Deze 
groeifactor speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de huid maar is ook 
betrokken bij myofibroblast differentiatie en hypertrofe littekenvorming. Mijn 
proefschrift begint met hoofdstuk 1 een literatuurstudie over de rol van TGF-β in 
foetale wondgenezing. Het hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillen tussen 
foetale en volwassen wondgenezing en kan daarom ook gelezen worden als algemene 
inleiding. Verder worden canonische TGF-β signaaltransductie en de verschillen die 
er zijn in signaaltransductie tussen foetale en volwassen wondgenezing besproken. 
In hoofdstuk 2 worden de onderdelen van de canonische TGF-β signaaltransductie 
bestudeerd in de gezonde foetale en volwassen huid. In tegenstelling tot de hypothese 
dat de foetale huid een disfunctionele of verminderde TGF-β signalering heeft, laat 
deze studie zien dat de foetale huid alle onderdelen van de TGF-β signalering bevat. 
Verschillen in gen expressie, eiwit concentraties en lokalisatie van de onderdelen laten 
echter wel zien dat er mogelijke verschillen in signalering zijn tussen de foetale en de 
volwassen huid. Tot slot wordt in hoofdstuk 3 de reactie van foetale en volwassen 
dermale fibroblasten op TGF-β bestudeerd. In volwassen fibroblasten zorgt TGF-β voor 
myofibroblast differentiatie. De studie beschreven in hoofdstuk 3 laat zien dat foetale 
fibroblasten ondanks hun littekenloze eigenschappen in staat zijn te differentiëren 
in myofibroblasten. Gezamelijk laten hoofdstuk 1 tot en met 3 zien dat actieve TGF-β 
signalering niet alleen betrokken is bij littekenvorming maar ook belangrijk is voor de 
ontwikkeling van de foetale huid. Meer inzicht in de TGF-β signaaltransductie die leidt 
tot opbouw van de foetale huid kan zorgen voor therapieën die huidherstel bevorderen 
en littekenvorming tegen gaan.

Het tweede deel van dit proefschrift overlapt deels met hoofdstuk 3 omdat in deze 
hoofdstukken opnieuw foetale en volwassen fibroblasten uit de huid worden bestudeerd. 
Echter wordt in deze hoofdstukken niet gekeken naar TGF-β maar naar de relatie tussen 
de fibroblast en zijn omgeving. In hoofdstuk 4 worden adhesie en migratie van foetale 
en volwassen fibroblasten vergeleken. Uit deze studie blijkt dat foetale fibroblasten 
een pro-migratoire fenotype hebben wat gekenmerkt wordt door snelle migratie, 
langzame adhesie en lage expressie van bepaalde integrines. Integrines zijn receptoren 
die de verbinding vormen tussen de cel en zijn omgeving en een belangrijke invloed 
hebben op het gedrag van de cel. Het verschil in integrines tussen foetale en volwassen 
fibroblasten kan daarom een belangrijke rol spelen tijdens de wondgenezing. Zo laat 
hoofdstuk 4 zien dat het blokkeren van α1-integrine in volwassen fibroblasten leidt 
tot een migratoire fenotype vergelijkbaar met het foetale fenotype. In hoofdstuk 5 
wordt vervolgens gekeken naar de effecten van mechanische spanning op het gedrag 
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van dermale fibroblasten. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de klinische vraagstelling of 
spalken van een brandwond een gunstig effect heeft op littekencontractie. Daarom 
worden in deze studie niet alleen foetale en volwassen fibroblasten bestudeerd maar 
ook litteken-fibroblasten die verkregen zijn uit brandwondweefsel, de zogeheten eschar 
fibroblasten. In vergelijking met de volwassen huidfibroblasten hebben deze eschar 
fibroblasten hoge expressie van myofibroblast-geassocieerde genen. Het toepassen van 
mechanische spanning op de verschillende fibroblasten gaf geen eenduidige resultaten 
waardoor niet te concluderen is of mechanische spanning myofibroblast differentiatie 
en myofibroblast persistence vermindert. Op basis van deze data is het daarom niet te 
voorspellen of spalken littekencontractie kan voorkomen. Voor vervolgstudies is het 
daarom raadzaam om geavanceerdere modellen te gebruiken.

Het derde deel van dit proefschrift richt zich op het immuunsysteem. In hoofdstuk 6 
worden de verschillende cellen van het immuunsysteem vergeleken tussen de gezonde 
foetale en de volwassen huid. Uit deze studie blijkt dat de foetale huid significant lagere 
aantallen immuuncellen bevat vergeleken met de volwassen huid. Deze verschillen 
worden niet veroorzaakt door een gebrek aan bloedvaten of een onderontwikkeld 
immuunsysteem. De foetale huid in onze studie bevatte een gelijke hoeveelheid 
bloedvaten vergeleken met de volwassen huid. Verder bevatten foetale lymfeklieren 
in het bestudeerde ontwikkelingsstadium grote hoeveelheden immuuncellen. De 
foetale huid bevat echter wel lagere concentraties van de chemokines CCL17, CLL27 
en CCL21. Deze chemokines zijn betrokken bij het aantrekken van immuuncellen naar 
de huid en kunnen dus het gebrek aan immuuncellen in de foetale huid gedeeltelijk 
verklaren.  Uiteindelijk kan dit gebrek aan immuuncellen in de gezonde foetale huid 
leiden tot een verminderde ontstekingsreactie tijdens de wondgenezing en hierdoor 
het genezingsproces beïnvloeden.

Gezamenlijk laten de hoofdstukken van mijn proefschrift zien dat veel processen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de foetale huid ook plaatsvinden tijdens de 
volwassen wondgenezing. Meer inzicht in deze processen is nodig om ervoor te zorgen 
dat het wondgenezingsproces niet ontspoort maar dat het leidt tot huidregeneratie 
zoals in de foetale huid. Het bestuderen van de foetale huid kan daarom leiden tot 
essentiële kennis voor het ontwikkelen van therapieën die hypertrofe littekenvorming 
tegen gaan.
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