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Dit proefschrift richt zich op het concept dat menselijke endotheel-progenitorcellen gebruikt kunnen worden 
als onderdeel van verschillende tissue-engineering toepassingen bij het herstellen van de bloedvoorziening 
en het opheffen van ischemie in organen en weefsels.   

Allereerst hebben we in dit project een in vitro procedure gedefinieerd en gevalideerd voor de isolatie, 
bewerking en amplificatie van endotheel-specifieke voorlopercellen, de zogenaamde endothelial colony 
forming cells (ECFCs), verkregen uit menselijk perifeer bloed. Ten einde toepassing te vergemakkelijken 
omvatten alle stappen uitsluitend menselijke materialen. De verkregen procedure levert binnen een maand 
een groot aantal gezonde en angiopotente (in staat bloedvaatjes te vormen) cellen, in voldoende aantal voor 
toepassing. 

Vervolgens onderzochten we het gedrag van ECFCs bij een lage zuurstofspanning, zoals die voorkomt in 
weefsels die door ischemie zijn aangedaan. We konden laten zien dat een lage zuurstofspanning de vorming 
en groei van ECFCs uit perifeer bloed sterk vermindert. Kennis over hoe zuurstofbeschikbaarheid de 
karakteristieken en het gedrag van de cellen beïnvloedt is van belang, omdat toepassing van ECFCs vaak een 
hypoxische omgeving plaats vindt. 

Vervolgens onderzochten we de hypothese dat de stamcelmarker CD34 een subpopulatie ECFCs markeert 
die een potente capaciteit tot bloedvatvorming (angiopotentie) heeft en die voorafgaand aan klinische 
toepassing gebruikt kan worden voor selectie van angiopotente cellen ten einde de snelheid van 
vaatvorming door de toegepaste ECFCs te bevorderen. We hebben gevonden dat CD34-positive cellen een 
groter vermogen hebben tot het vormen van endotheelbuisjes in een fibrine matrix. Hierbij speelt CD34 een 
rol bij het losmaken van de contacten tussen de aaneensluitende ECFCs, waardoor het uitgroeien van 
vaatachtige structuren bevorderd wordt ten opzicht ven de CD34-negatieve ECFCs. Deze in vitro data 
ondersteunen het idee dat selectie van de meer angiopotente ECFCs op basis van hun CD34 expressie 
voorafgaand aan toepassing in vivo bijdraagt aan een snellere uitgroei.  

ECFCs bieden ook interessante mogelijkheden bij het bestuderen van ziekten, waarbij vasculair 
disfunctioneren een rol speelt. Pulmonaire arteriële hypertensie  is een ernstige longziekte die 
gekarakteriseerd wordt door structurele veranderingen en afsluiting van arteriolen in het vaatbed en tot 
hartfalen leidt. Vergelijk van de uitgroei van ECFCs van PAH patiënten en gezonde personen, gevolgd door 
functionele karakterisering van PAH-ECFCs geven aan dat een toegenomen beschikbaarheid en excessieve 
groei van ECFCs een rol kan spelen bij de pathogenese van PAH.  

Samenvattend, de studies die in dit proefschrift werden gepresenteerd dragen bij aan onze kennis over 
ECFCs en hun rol in postnatale vascularisatie (vascularisatie bij herstelprocessen). Dit en de ontwikkelde 
methodieken bieden perspectief op toekomstige toepassing. 


