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Samenvatting
Pericyten zijn cellen die zich bevinden rondom de bloedvaten. De 2 voornaamste functies zijn
bloedvat stabilisatie en regulatie van de bloedstroom door de micro vasculatuur. Pericyten
spelen een belangrijke rol in het reguleren van de permeabiliteit van de BBB. Pericyt
deficiëntie leidt tot een toename van de permeabiliteit van de BBB en een afname van de
bloedstroom regulerende werking. De pericyt reguleert de permeabiliteit van de BBB via
regulatie van de endotheliale transcytose, regulatie van TJ eiwitten en regulatie van de
genexpressie. In de afwezigheid van pericyten is er sprake van upregulatie van de endotheliale
transcytose, zichtbaar door een toename van het aantal cytoplasmatische vesikels. In de
afwezigheid van pericyten vindt er degradatie plaats van TJ eiwitten en genen, betrokken bij
de regulatie van de vasculaire permeabiliteit, zijn gedereguleerd.
Diabetes is een veel voorkomende ziekte bij volwassenen, die geassocieerd wordt met een
toename van de permeabiliteit van de BBB. Dit leidt tot diabetes gerelateerde cognitieve
dysfunctie. Gebleken is dat hyperglycemie zorgt voor een verlies aan pericyten in de BBB en
beschreven is dat dit wordt veroorzaakt door overproductie van ROS geïnduceerd via
hyperglycemie. Om negatieve effecten van diabetes te voorkomen, kan men de pericyt functie
aanpassen. Het is nodig om overproductie van superoxide tegen te gaan d.m.v. carbonic
anhydrases of PARP inhibitors. Daarnaast kan men ingrijpen op de regulatie van de
genexpressie. Als de genexpressie in afwezigheid van pericyten gereguleerd kan worden, is
men in staat om de BBB minder permeabel te maken, waardoor de kans op cognitieve
dysfunctie afneemt.
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Introductie
Pericyten zijn cellen die aanwezig zijn rondom de bloedvaten en qua uiterlijk vertonen ze
overeenkomsten met smooth muscle cellen(Shepro & Morel, 1993). Ze zorgen voor bloedvat
stabiliteit en controleren endotheliale proliferatie(Hammes et al., 2002) en spelen een
belangrijke rol in diabetische retinopathie (DR). Bij DR treedt er een verlies op aan pericyten
in de retina, dit leidt tot schade aan de microvezels in het netvlies, waardoor de vasculaire
permeabiliteit toeneemt. Dit leidt tot het lekken van bloed uit de beschadigde vezels van de
retina in de macula, macula oedeem. Daarnaast worden er nieuwe bloedvaatjes gevormd, die
vele malen kwetsbaarder zijn dan de oorspronkelijke. DR leidt uiteindelijk tot blindheid(Aiello
et al., 1998). Pericyten binden aan het endotheel en onder niet hyperglycemische condities
hebben pericyten een beschermend, groei blokkerend effect op endotheel cellen. Onder
hyperglycemische condities treedt er een verlies op aan pericyten en verdwijnt deze
beschermende functie(Hammes et al., 2002). Hyperglycemie induceert productie van reactieve
zuurstof soorten (ROS). Recent is beschreven dat het verlies aan pericyten wordt veroorzaakt
door overproductie van ROS geïnduceerd via hyperglycemie(Nishikawa et al., 2000).
Diabetes leidt dus tot microvasculaire complicaties als gevolg van chronische hyperglycemie.
In de retina leidt dit tot DR, doordat dat de bloed-retinabarrière (BRB) meer permeabel wordt.
Hieruit blijkt dat de pericyt een belangrijke rol speelt in de permeabiliteit van de BRB.
Pericyten komen voor in het hele lichaam, maar ze zijn frequenter aanwezig in de retina en
het brein(Armulik et al., 2005). In deze scriptie wil ik daarom kijken wat de rol van de pericyt
is in het reguleren van de permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière (BBB). Bij diabetici
wordt de BRB meer permeabel door een verlies aan pericyten, dit leidt tot blindheid bij
patiënten met DR. In de BBB zou de permeabiliteit ook kunnen toenemen als reactie op een
verlies aan pericyten. Dit verlies aan pericyten zou mogelijk kunnen ontstaan door
hyperglycemie. Dit wordt behandeld in deze scriptie. Daarnaast is het bekend dat diabetici een
grotere kans hebben op cognitieve dysfunctie(Okereke et al., 2008). Bij cognitieve dysfunctie is
er sprake van neurodegeneratie in het brein toegeschreven aan pathologische verslechtering
van de hersenen. Dit resulteert o.a. in veranderingen in gedrag, geheugen en de mogelijkheid
tot leren(McCrimmon et al., 2012b) In deze scriptie wordt gekeken of er een verband is tussen
het verlies aan pericyten in de BBB en cognitieve dysfunctie bij diabetici. Er is nog weinig
bekend over de invloed van diabetes op de permeabiliteit van de BBB. Huidige kennis over de
invloed van diabetes op de permeabiliteit van de BRB en het verlies aan pericyten in de BRB
kan toegepast worden op de BBB.
In hoofdstuk 1 wordt informatie gegeven over de BBB. Vervolgens wordt gekeken naar de
ligging van de pericyt in de BBB en wordt in hoofdstuk 2 informatie gegeven over de
anatomie en morfologie van de pericyt. Ook wordt gekeken naar de functies die de pericyt
vervult. De nadruk wordt gelegd op de functies van de pericyt in het centraal zenuwstelsel
met in het bijzonder de BBB. In hoofdstuk 3 wordt de rol van de pericyt beschreven in de
regulatie van de BBB permeabiliteit en in hoofdstuk 4 wordt het mechanisme dat
verantwoordelijk is voor BBB permeabiliteit besproken. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens
gekeken naar diabetes. Er wordt gekeken of er een relatie is tussen het verlies aan pericyten,
diabetes, BBB permeabiliteit en diabetes gerelateerde cognitieve dysfunctie. Tenslotte wordt
in hoofdstuk 6 een toekomst visie geschetst. Er wordt besproken op welke manier we de
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verkregen kennis in deze scriptie kunnen gebruiken om de BBB minder permeabel te maken,
zodat negatieve effecten van ziekte/diabetes voorkomen kunnen worden.

1.0

De bloed-hersenbarrière

De bloed-hersenbarrière (BBB) is een barrière tussen de perifere circulatie en het centraal
zenuwstelsel. De BBB reguleert de ionenbalans en het nutriënttransport vanuit het centraal
zenuwstelsel richting de perifere circulatie en andersom. Daarnaast functioneert de BBB als
een barrière voor niet gewenste moleculen. De BBB zorgt voor homeostase van de cerebrale
circulatie. In de bloed-hersenbarrière bevindt zich de neurovasculaire unit (NVU), deze unit
bestaat uit endotheel cellen (ECs), pericyten(PC), perivasculaire astrocyten(AC), neuronen en
de extracellulaire matrix. De NVU is essentieel voor de homeostase en de functie van het
centraal zenuwstelsel (CNS) (Hawkins & Davis, 2005).
Figuur 1 laat een cross-sectie zien van
een cerebraal bloedvat. Het lumen van
het bloedvat is omsloten door
endotheel cellen. Aan het membraan
van het endotheel bevinden zich de
pericyten en de basale lamina omgeeft
de endotheel cellen en de pericyten.
De basale lamina is een membraan
van 30-40 NM dik en bestaat uit type
4 collageen, heparine sulfaat
proteoglycanen, laminine, fibronetine
en andere extracellulaire matrix
eiwitten (Farkas & Luiten, 2001). De
basale lamina grenst aan het
Figuur 1 NVU - Neurovasculaire unit - cerebraal bloedvat met
componenten van de NVU. EC endotheel cellen, AC astrocyten, PC
plasmamembraan van de astrocyten,
pericyten, TJ Tight junctions, BL basale lamina.
die zich rondom de cerebrale
bloedvaten bevinden.
De endotheel cellen in de BBB worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid van tight
junctions (TJs). Deze TJs beperken de toegang voor water-oplosbare componenten vanuit het
bloed naar het hersenweefsel(Brightman & Reese, 1969). De barrière laat selectief lipofiele
moleculen door, dit gebeurd door expressie van ATP-binding cassettes (ABC) transporters in
de luminale en abluminale compartimenten van de BBB (Warren et al., 2009).
TJs spelen een belangrijke rol in het voorkomen van niet-specifiek transport over de BBB en
beschermen op deze manier het centraal zenuwstelsel. Verstoring van de TJs in de BBB kan
leiden tot lekkage van de BBB. TJs in de hersenen bevatten voornamelijk occludin, claudin-5,
claudin-12 en junctional adhesion molecule (JAM). Deze transmembraan eiwitten zijn van
belang voor het reguleren van de permeabiliteit(Hori et al., 2004)
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2.0

Pericyten

Anatomie & Morfologie
Pericyten bevinden zich op de pre-capillary arteriolen, haarvaten en post-capillary venules
van vele organen. Ze bevinden zich aan de buitenkant van de microvezel en worden
omgeven door de basale lamina,
waardoor ze gescheiden worden
van het endotheel en de astrocyt
eind-voeten (Dalkara et al., 2011),
zie figuur 1. Het grootste gedeelte
van de pericyt is gescheiden van
de basale lamina, ook wel
basement membraan, maar op
sommige plekken maakt de
pericyt contact met de
endotheelcel, door gaten in de
basale lamina. Deze contacten
worden peg-socket genoemd. Pegs
zijn als het ware cytoplasmatische
vingers die contact maken met het
endotheel, zie figuur 2. Het aantal
en de grote van deze pericytendotheel contacten verschilt voor
verschillende weefsels, maar voor Figuur 2 Pericyt-endotheel contacten: adherence junctions, gap
junctions en peg-socket interacties. Pericyt interactie met de
een enkele endotheel cel zijn
basement membraan via adhesion plaques.
ongeveer 1000 contacten
beschreven. Naast deze peg-socket type contacten zijn er andere pericyt-endotheel interacties.
Dit zijn occluding contacten, waar de 2 membranen heel dicht bij elkaar komen. Deze
occluding contacten bevinden zich vaak aan de rand van de pericyt en spelen waarschijnlijk
een rol in de verankering. Daarnaast zijn er gap-junctions die endotheel cellen verbinden met
pericyten. Pericyten zijn dus verbonden met het endotheel, maar pericyten maken ook contact
met de basale lamina via adhesion plaques, zie figuur 2. Dit zijn bundels van micro filamenten
verbonden aan het plasmamembraan van de pericyt en deze zijn verbonden aan elektron-dicht
materiaal in het cytoplasma van de endotheel cel. De adhesion plaques zijn opgebouwd uit
fibronectine en lijken qua structuur op adherence junctions. De plaatsen in de cel waar
adhesion plaques zich bevinden, zijn mogelijk de plaatsen waar N-cadherin-based connecties
gevormd worden tussen endotheelcellen en pericyten. N-cadherin-based connecties zorgen
voor stabilisatie van de bloedvaten (Armulik et al., 2011).
In zowel de retina als de BBB zijn pericyten frequenter aanwezig. In de spieren komen
pericyten voor in een verhouding van 1:100 t.o.v. endotheelcellen, terwijl dit in de hersenen
1:3 is. Pericyten maken contact met endotheel cellen door adherence junctions, gap junctions
en peg-socket interacties en ze maken contact met de basale lamina via adhesion plaques. De
morfologie van een pericyt is afhankelijk van het weefsel. Pericyten in het centraal
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zenuwstelsel zijn afgeplatte, langwerpige cellen, die het endotheel omcirkelen en contact
maken met een groot opperlvak van het abluminale membraan van het endotheel. Dit in
tegenstelling tot pericyten aanwezig in de nier, die rond en compact zijn en waarbij slechts
een minimaal gedeelte van het abluminale membraan contact maakt met het endotheel. Bij
pericyten in het centraal zenwustelsel is de bedekking van het abluminale membraan dus vele
malen groter. De pericyt bedekking van het abluminale membraan van de endotheelcel
varieert tussen 10 en 70% afhankelijk van de vasculatuur(Armulik et al., 2005).
Functie
Pericyten zijn in staat om te differentiëren in cellen van mesenchymale afkomst, zoals smooth
muscle cellen, fibroblasten en osteoblasten (Gerhardt & Betsholtz, 2003). In het centraal
zenuwstelsel hebben pericyten de capaciteit om te differentiëren in neurale cellen, zoals
neuronen en gliacellen. Ze zijn als het ware multipotente precursor cellen voor verschillende
cel soorten. (Dore-Duffy et al., 2006).
Ze hebben de capaciteit om samen te trekken en zijn daardoor betrokken bij de regulatie van
de bloedstroom door de bloedvaten als reactie op veranderde neurale activiteit of vasoactieve
stoffen, afgegeven via neuronen of het endotheel. Daardoor zijn pericyten ook in staat om de
diameter van de bloedvaten te moduleren(Hamilton et al., 2010). Ze zijn in staat te contraheren
als reactie op stoffen die zorgen voor vasoconstrictie, zoals histamine, serotonine,
angiotensine 2, endothelin-1 en adrenerge agonisten. Relaxatie van pericyten gaat via stoffen
die zorgen voor vasodilatie, zoals NO, cholinerge agonisten en adenosine. Adenosine komt
vrij in reactie op een toename van het energieverbruik en is een afbraak product van ATP.
Pericyten zijn dus betrokken bij de regulatie van de cerebrale microcirculatie(Hamilton et al.,
2010). Daarnaast spelen pericyten een rol in de vasculaire permeabiliteit en regulatie van de
stabiliteit van het bloedvat(Gerhardt & Betsholtz, 2003).
Ze staan in nauw contact met endotheel cellen via signaal routes, waaronder de PDGFB/PDGFRB route. Endotheel cellen zijn in staat om PDGF-B af te geven. PDGF-B bindt de
PDGFB receptor, die tot expressie komt op het oppervlak van pericyten in ontwikkeling.
PDGF-B/PDGFRB signalering is nodig voor de binding van pericyten aan het endotheel.
Verlies van pericyten leidt tot vasculaire dysfunctie. Deze signaalroute speelt een belangrijke
rol bij de angiogenese tijdens de embryogenese, maar ook na de geboorte speelt deze
signaalroute een belangrijke rol. Tijdens de embryogenese scheiden endotheel cellen PDGF-B
uit om murale cellen, pericyten, aan te trekken. Dit is essentieel voor de binding van pericyten
tijdens angiogenese. Maar ook in adulte angiogenese is PDGF-B nodig voor binding van
periycten aan het endotheel(Lindahl et al., 1997)(Armulik et al., 2005, Armulik et al., 2011). Hieruit
concluderen we dat PDGF-B/PDGFRB signalering essentieel is voor de pericyt tijdens de
angiogenese, zowel gedurende de embryogenese als adulte angiogenese.
Functies van pericyten in het CZS
In de hersenen hebben pericyten vergelijkbare functies ook hier reguleren pericyten contractie
en relaxatie en reguleren ze de bloedstroom door de microvasculatuur. In het vorige stukje is
geconcludeerd dat PDGF-B signalering essentieel is voor pericyt binding tijdens de
angiogenese, zowel gedurende de embryogenese als adulte angiogenese. Pericyten zijn in
staat om groei en stabiliteit van endotheelcellen in de BBB te reguleren d.m.v. groeifactoren.
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Door het vrijmaken van groeifactoren worden groei en proliferatie van het endotheel
beïnvloed(Rucker et al., 2000). Pericyten kunnen de volgende groeifactoren uitscheiden
transforming growth facotr-β (TGF-β), basic fibroblast growth factor (bFGF) en vascular
endothelial growth factor (VEGF). TGF-β wordt geproduceerd door de pericyt en is in
inactieve staat als de pericyt niet gebonden is aan het endotheel. Op het moment dat de pericyt
een interactie aangaat met het endotheel, wordt TGF-β geactiveerd en zorgt het voor het
blokkeren van de endotheliale groei en proliferatie(Antonelli-Orlidge et al., 1989). TGF-β zorgt
ervoor dat de integriteit van de BBB gewaarborgt blijft. bFGF is een eiwit dat wordt
afgegeven door pericyten om proliferatie en differentiatie van het endotheel te
stimuleren(Watanabe et al., 1997). Ook VEGF is een eiwit dat geproduceerd wordt door
pericyten. VEGF moduleert differentiatie van het endotheel(Nomura et al., 1995, Risau, 1997).
TGF-β, bFGF en VEGF beïnvloeden het endotheel, waardoor er positieve en negatieve
regulatie van het endotheel plaats vindt. In de mature, stabiele staat is er een balans van deze
groeifactoren in de bloedvaten. Angiopoietin-1 is een eiwit dat ook wordt afgegeven door
pericyten en een rol speelt bij maturatie en stabilisatie van het endotheel (Rucker et al.,
2000).Pericyten beïnvloeden het endotheel, maar andersom beïnvloeden endotheel cellen ook
de pericyt. Endotheel cellen kunnen de volgende factoren uitscheiden TGF-β, VEGF,
endothelin-1 en PDGF-B. TGF-β productie via het endotheel blokkeert proliferatie van
pericyten. Endotheel cellen produceren VEGF en stimuleren de proliferatie van pericyten.
Endothelin-1 wordt geproduceerd door het endotheel en zorgt voor contractie van pericyten.
Endothelin-1 speelt een rol in de regulatie van de bloedstroom door het bloedvat. PDGF-B
wordt afgegeven door het endotheel en bindt aan de PDGFB receptor op de pericyt. In de
afwezigheid van PDGF-B kan de pericyt zich niet binden aan het endotheel. Het endotheel is
daarnaast ook in staat om Angpt-2 te produceren. Dit is een antagonist van angpt-1 en
destabiliseert het endotheel. In de mature staat is er een balans tussen angpt-1 en angpt-2.
Echter bij een verlies aan pericyten, is er een afname van angpt-1, waardoor angpt-2 zou
kunnen overheersen, waardoor het endotheel niet stabiel meer is en er lekkage optreedt.
Bovenstaande processen zijn beschreven in figuur 3. Pericyten en endotheel cellen zijn in
staat om elkaar te communiceren via afgifte van verschillende groeifactoren. Een balans in
deze groeifactoren zorgt ervoor dat er een stabiel matuur bloedvat gevormd wordt. De pericyt
is in staat om groei, proliferatie en differntiatie van het endotheel te stimuleren en te
blokkeren, dit lijkt tegenstrijdig, maar als je kijkt naar het proces van vascularisatie kun je
verschillende fasen onderscheiden, zoals endotheliale cel proliferatie, angiogenese,
beëindigen van de endotheliale groei en vervolgens het behoud van het endotheel in een
mature stabiele staat. In de verschillende fasen van de ontwikkeling is het nodig om op het
ene moment groei, proliferatie en differentiatie te blokkeren en op het andere moment te
stimuleren.
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Figuur 3 Afgifte van groeifactoren via de pericyt en het endotheel. Groeifactoren beïnvloeden groei,
proliferatie en differentiatie van zowel endotheel als pericyt.

Daarnaast hebben pericyten in de hersenen een functionele activiteit, waarschijnlijk uniek is
voor dit weefsel. In het brein zouden pericyten kunnen functioneren als macrofagen. Dit idee
is ontstaan door de aanwezigheid van een groot aantal lysosomen in het cytoplasma van
pericyten in de hersenen(Rucker et al., 2000). Pericyten in de hersenen hebben markers, die
overeenkomen met de markers van macrofagen, ED-2 en CD11b. De activiteit van pericyten
komt overeen met die van fagocyten (Balabanov et al., 1996). Pericyten zorgen voor upregulatie van de macrofaag activiteit als een respons op weefsel schade en bacteriële infecties.
MHC klasse 1 moleculen en ICAM-1 moleculen worden in lage levels tot expressie gebracht
op pericyten. Het cytokine IFNgamma zorgt voor een upregulatie van deze moleculen en
zorgt ook voor de expressie van MHC klasse 2 moleculen op de oppervlakte van de pericyt.
Als pericyten MHC klasse 2 moleculen tot expressie brengen, zijn ze in staat om antigenen te
presenteren en daarmee T lymfocyten te activeren. Pericyten in het centraal zenuwstelsel
kunnen dus reageren op inflammatoire cytokines en dragen bij aan T lymfocyt
activatie(Balabanov et al., 1999). Uit bovenstaand stuk blijkt dat pericyten een bijdrage leveren
aan het immuunmechanisme van het centraal zenuwstelsel. Op het moment dat er sprake is
van weefselschade wordt IFNgamma afgegeven, waardoor zowel MHC klasse 1 als MHC
klasse 2 moleculen tot expressie worden gebracht op het oppervlakte van de pericyt. Op dat
moment is de pericyt in staat antigenen te presenteren, wat leidt tot activatie van de Tlymfocyt, onderdeel van de adaptieve immuniteit. Om de immuunrespons in het centraal
zenuwstelsel op gang te brengen is er antigeenpresentatie nodig en de pericyt speelt hierin een
belangrijke rol. Pericyten zijn essentieel in het reguleren van de immuunrespons in het brein
voor het voorkomen van ziekte(Thomas, 1999).
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3.0

Pericyt verlies zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de
BBB

Pericyten zijn onderdeel van de NVU van de BBB en recente onderzoeken beschrijven dat
een tekort aan pericyten verantwoordelijk is voor de toename van de permeabiliteit van de
BBB. In dit hoofdstuk wordt dit door middel van verschillende onderzoeksresultaten
duidelijk gemaakt.
Pericyt verlies zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB, Armulik et al.,
2010 hebben dit aangetoond met pericyt deficiënte muis mutanten. De PDGF-B/PDGFRB
signaalroute is nodig voor pericyt binding tijdens angiogenese (Lindblom et al., 2003). In dit
onderzoek gebruikt men de volgende muismutanten Pdgfbret/ret, R26+/0 en R26+/+. Pdgfbret/ret is
een PDGF-B retention knock-out, waarbij binding van PDGF-B geblokkeerd is. R26+/0 en
R26+/+ maken gebruik van “Pdgfb null alleles”, dat houdt in dat ze een mutant gebruiken, die
de functie van het normale gen mist of waarbij dit is uitgeschakeld. Aan deze “Pdgfb null
alleles” worden 1 of 2 transgene kopieën van het PDGF-B gen toegevoegd, die verbonden
worden aan de Rosa26locus (heterozygoot R26+/0, homozygoot R26+/+). De muismutanten
worden vergeleken met de controle.

Figuur 4 Kwantificeren van pericyt bedekking van de bloedvaten in de cerebrale neocortex voor de
verschillende muismutanten (Pdgfbret/ret R26+/0 en R26+/0 ) t.o.v. de controle

In Figuur 4 is het percentage ‘capillary coverage’ zichtbaar. Hiermee wordt de pericyt
bedekking in de bloedvaten van de neocortex gekwantificeerd. De volgende percentages
kwamen naar voren: Pdgfbret/ret 26%, R26+/0 40% en R26+/+ 72%. Deze percentages zijn t.o.v.
de controle. Bij de muizen waar de binding van PDGF-B is geblokkeerd (Pdgfbret/ret), is het
aantal pericyten laag. Deze bevinding komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat de
PDGF-B/PDGFRB signaalroute essentieel is voor pericyt binding tijdens angiogenese
(Lindblom et al., 2003). De muismutant met 2 transgene kopieën van PDGF-B (R26+/+ ) laat een
hoger percentage pericyt bedekking zien en komt dichterbij de controle. Armulik et al,2010
laten hiermee zien dat er sprake is van pericyt deficiëntie in de gebruikte muismutanten. Om
aan te tonen dat pericyt deficiëntie correleert met een toename van de permeabiliteit van de
BBB, werd gekeken naar de permeabiliteit door gebruik te maken van verschillende tracers;
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Evans blue, Cadaverine-Alexa555, BSA-Alexa555, Dextran-TMR en IgG-DyLight549. Deze
tracers zijn fluorescent gelabeld, waardoor ze gedetecteerd kunnen worden.

Figuur 5 Permeabiliteit van de BBB voor verschillende tracers in de verschillende muismutanten (Pdgfbret/ret
R26+/0 en R26+/+ ) t.o.v. de controle

Figuur 5 laat zien dat de Pdgfbret/ret, waarbij binding van PDGF-B geblokkeerd is, permeabel
is voor de verschillende tracers ten opzichte van de controle, die geen fluorescentie laat zien.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat pericyt deficiëntie correleert met een toename
van de permeabiliteit van de BBB (Armulik et al., 2010).
Daneman et al. 2010 tonen ook
aan
aan dat pericyt deficiëntie zorgt
Figuur 6 Toename
voor een toename van de
van de vasculaire
permeabiliteit van de BBB. In dit
permeabiliteit in
-/Pdgfrb muizen
onderzoek gebruikt men muis
t.o.v. de controle,
modellen die leiden aan pericyt
zichtbaar door
deficiëntie door genetische
een toename van
manipulatie van de PDGFde kleur. Toont
aan dat biotin
B/PDGFRb signaal route.
diffundeert naar
PDGF-B signalering via de
de parenchyma
PDGFR-B is essentieel voor
van het czs bij een
toename aan de
pericyt ontwikkeling, muizen
permeabiliteit.
deficiënt voor zowel het ligand
als voor de receptor missen
pericyten in het centraal zenuwstelsel (Lindahl et al., 1997). In dit onderzoek gebruikt men
Pdgfrb -/- muizen en is de vasculaire permeabiliteit van Pdgfrb -/- muizen vergeleken met die
van de controle. Dit wordt gedaan met biotin, een moleculaire tracer, die normaal gesproken
in het lumen van de vezels van het centraal zenuwstelsel blijft, maar bij toegenomen
permeabiliteit diffundeert richting de parenchyma. Deze tracer wordt waargenomen door deze
aan te kleuren. Pdgfrb -/- muizen laten een toegenomen vasculaire permeabiliteit zien t.o.v. de
controle voor biotin, door een toename van de tracer in de parenchyma van het centraal
zenuwstelsel, zichtbaar door een toename van de kleur(groen), zie figuur 6.
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Daarnaast wordt aangetoond dat het
aantal pericyten en niet alleen de
afwezigheid of aanwezigheid van
pericyten correleert met de
permeabiliteit van bloedvaten, zie figuur
7. Zichtbaar is dat pericyt bedekking
correleert met de permeabiliteit. Bij
40% pericyt bedekking is de
permeabiliteit hoger in vergelijking tot
een pericyt bedekking van 80%.
(Daneman et al., 2010)

Figuur 7 Pericyt bedekking correleert met permeabiliteit

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat pericyten een bloedstroomregulerende werking
hebben. Ze reguleren vasoconstrictie en vasodilatie van het bloedvat als reactie op de afgifte
van vasoactieve stoffen via het endotheel of via veranderde neuronale activiteit.
Bij een verlies aan pericyten is het logisch om te denken dat deze bloedstroomregulerende
werking van pericyten afneemt. Dit is dan ook het geval. Zowel Daneman et al., 2010 en
Armulik et al., 2010 laten zien dat een afname van de pericyt dichtheid correleert met een
toegenomen diameter van de bloedvaten. De bloedstroom regulerende werking van pericyten
neemt af bij een afname van het aantal pericyten, zichtbaar door een toename van de diameter
van de bloedvaten. Een toegenomen diameter wijst op een toename van de vasculaire
permeabiliteit. Regulatie van vasoconstrictie en vasodilatie door de pericyt valt weg.
Hamilton et al., 2010 beschrijven dat pericyten in staat zijn de diameter van bloedvaten te
moduleren als reactie op neuronale activiteit(Hamilton et al., 2010). Dit komt overeen met de
resultaten in de onderzoeken van Daneman et al., 2010 en Armulik et al., 2010, die laten zien
dat de diameter van de vezels toeneemt bij een verlies aan pericyten.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat pericyt deficiëntie correleert met een
toename van de permeabiliteit van de BBB en dat er een correlatie bestaat tussen de
permeabiliteit van de BBB en het aantal pericyten. De bloedstroomregulerende werking van
pericyten neemt af in pericyt deficiënte muismutanten, zichtbaar door een toename van de
vezel diameter.
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4.0

Mechanisme BBB permeabiliteitregulatie door pericyten

We weten nu wat een pericyt is en welke functies deze heeft. In het vorige hoofdstuk is
besproken dat pericyt deficiëntie leidt tot een toename van de permeabiliteit van de BBB. In
dit hoofdstuk wordt het mechanisme besproken.
Endotheliale transcytose
Pericyten reguleren endotheliale transcytose. Bij pericyt deficiëntie is er sprake van
upregulatie van de endotheliale transcytose en neemt de permeabiliteit van de BBB toe.
Daneman et al., 2010 beschrijven dat er sprake is endotheliale transcytose door een toename
van het aantal cytoplasmatische vesikels, zichtbaar gemaakt door middel van elektronen
microscopie, zie figuur
8. Bovenaan de controle
en onderaan de pericyt
deficiënte muismutanten,
Pdgfrb -/- muizen.
Zichtbaar is dat het
aantal cytoplasmatische
vesikels is toegenomen
in de muismutanten, zie
de gele pijltjes, ten
opzichte van de controle.
Toename van het aantal
cytoplasmatische
vesikels duidt op een
toename van de
endotheliale transcytose
(Daneman et al., 2010).

Figuur 8 Pericyten reguleren endotheliale transcytose - Pericyt deficiëntie zorgt voor
een upregulatie van endotheliale transcytose zichtbaar door een toename van het
aantal cytoplasmatische vesikels

Daarnaast wordt er zichtbaar gemaakt dat er sprake
is van trans cellulaire passage. Dit wordt
gedemonstreerd d.m.v. een moleculaire tracer,
biotin. Endocytose van de tracer in endotheliale
vesikels wordt waargenomen en is zichtbaar
gemaakt met streptavidin-horseradisch peroxidise
(SA-HRP), zie figuur 9. Transcellulaire passage is
van belang bij BBB lekkage en duidt op een
upregulatie van de endotheliale
transcytose(Daneman et al., 2010).

is

Figuur 9 Trans cellulaire passage - Zie de endotheliale cel
vesikels zichtbaar bij de witte pijltjes. Boven de controle,
-/onder de muismutanten, Pdgf muizen.
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Ook Armulik et al., 2010 beschrijven dat er sprake is van transcytose. De permeabiliteit van
de BBB neemt toe voor macromoleculen en dat gebeurd via endotheliale transcytose. Dit is
zichtbaar gemaakt met fluorescente moleculaire tracers, gekeken is welke route werd
afgelegd. Men gebruikte de volgende moleculaire tracers: cadaverine Alexa Fluor-555(red),
BSA-Alexa Fluor-555(red) en IgG-DyLight 549 (red) in de volgende muismutanten:
Pdgfbret/ret, R26+/0 en R26+/+, zie voor uitleg muismutanten blz. 10. Endotheel cellen zijn
weergegeven in het wit. Zichtbaar is dat de tracers zich vermeerderen in de endotheel cellen
en in de parenchyma van het brein in Pdgfbret/ret muizen ten opzichte van de controle, zie
figuur 11 a, b, waar geen vermeerdering van de tracers zichtbaar is. Daarnaast is gekeken naar
transport van HRP d.m.v. elektronen microscopie, zichtbaar is een toename van de HRP
opname via vesikels in Pdgfbret/ret muizen, zie figuur 11c. De bloedvezels van Pdgfbret/ret
muizen laten ook een vermeerdering zien van HRP in het basement membraan, zie figuur
10d.(Armulik et al., 2010)
Uit het bovenstaande kunnen we opmaken dat er sprake is van upregulatie van de endotheliale
transcytose, zichtbaar gemaakt door een toename van het aantal cytoplasmatische vesikels en
transcellulaire passage.
Endotheliale transcytose is upgereguleerd, maar via welk mechanisme deze upregulatie plaats
vindt is nog onbekend. Hieronder wordt een mogelijk mechanisme beschreven dat invloed
heeft op een toename van de endotheliale transcytose. Plamalemma vesicle associated protein
(Plvap) is een eiwit dat inactief is tijdens normale differentiatie van de BBB. In de mature
BBB is er dan ook geen endotheliale transcytose. Plvap is in andere organen niet inactief en
betrokken bij endotheliale transcytose (Shue et al., 2008). In pericyt deficiënte muizen is er
sprake van een upregulatie van plvap(Daneman et al., 2010), dit suggereert dat plvap
onderdrukt wordt in de aanwezigheid van pericyten en dat er geen vesikel vorming is. Als er
geen pericyten meer zijn wordt plvap niet onderdrukt en speelt het een rol in de endotheliale
transcytose.
Een signaalroute betrokken bij de ontwikkeling van het brein is de Wnt/wingless pathway via
β catenin. Wnt signalering zorgt voor stabilisatie van β catenin, waardoor translocatie van β
catenin naar de kern mogelijk is. In de kern moduleert β catenin transcriptie factoren en
genexpressie. Activatie van deze signaalroute via Wnt is van groot belang tijdens de maturatie
van de BBB. Als de BBB geheel ontwikkeld is, is de Wnt signaal activiteit echter laag(Liebner
et al., 2008). Actief β catenin moduleert genexpressie van claudin 3, claudin 5 en plvap.
Claudin 3 is een TJ eiwit dat dominant aanwezig is in de endotheel cellen in het brein. In
tegenstelling tot claudin 5, die niet alleen tot expressie komt in de BBB, maar ook in ander
endotheel. Samen zorgen claudin 3 en 5 voor behoud van de integriteit van de BBB, hierover
later meer, volgende paragraaf. (Liebner et al., 2008). Uit het bovenstaande blijkt dat regulatie
van plvap plaats vindt via pericyten en β catenin, zie figuur 10. Zoals net gezegd werd, is
stabilisatie van β catenin via actief Wnt van groot belang gedurende de ontwikkeling, maar als
de BBB eenmaal ontwikkeld is, is Wnt activiteit lager. Je zou kunnen zeggen dat plvap in de
mature staat van de BBB vooral gereguleerd wordt door pericyten, zie figuur 10. Als er dan
pericyt deficiëntie optreedt, wordt plvap niet meer onderdrukt, waardoor er upregulatie is van
de endotheliale transcytose. Tijdens ontwikkeling van de BBB wordt de genexpressie van
plvap vooral gereguleerd via stabiel β catenin geactiveerd via Wnt signaal.
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Ontwikkeld:

Figuur 10 – Mechanisme regulatie endotheliale transcytose door β catenin & pericyten tijdens de ontwikkeling en in de mature
staat.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Wnt/wingless pathway via β catenin
betrokken is bij regulatie van de endotheliale transcytose, meer onderzoek is nodig naar het
specifieke mechanisme.
Figuur 11 Pericyt
deficiënte muizen
laten vermeerdering
zien van
intraveneuze
geïnjecteerde tracers
in het endotheel en
de parenchyma van
het brein.
A)Vermeerdering
van cadaverine
Alexa Fluor-555(red)
in the cerebrale
neocortex in
ret/ret
+/0
Pdgfb
en R26
muizen, maar niet in
de controle en de
+/+
R26 muizen.
B)Lekkage van BSAAlexa555 (red) en
IgG-Dylight549(red)
ret/ret
in Pdgfb
muizen,
maar niet in de
controles.
Endotheelcellen zijn
weergeven in wit. C,
D) HRP zichtbaar in
vesikels(rode
pijltjes) en HRP
zichtbaar in het
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basement
membraan (rode
pijlpunten)

Vorming van Tight junctions (TJs)
Pericyten reguleren endotheliale transcytose, maar zijn ook betrokken bij de regulatie van TJs.
(Armulik et al., 2010, Daneman et al., 2010).Deze 2 processen staan los van elkaar en laten zien
dat pericyten op meerder manieren de BBB permeabiliteit reguleren.
TJs bevinden zich in de endotheliale cellaag. Als TJs niet goed gereguleerd worden, zitten de
endotheel cellen minder strak aan elkaar, waardoor de
permeabiliteit van de BBB toeneemt. Daneman et al., 2010
hebben gekeken naar de expressie van tight junction
eiwitten net als Armulik et al., 2010. In de onderzoeken
wordt gekeken naar de expressie van tight junction eiwitten
(o.a. occludin, claudin 5, ZO-1). In zowel de controle groep
als de pericyt deficiëntie groep, zijn gelijke niveaus van
deze eiwitten gevonden. Deze onderzoeken laten zien dat
expressie van tight junction eiwitten niet lager wordt in
pericyt deficiënte
muizen, maar gelijk
blijft, zie figuur 12.
Occludin en claudin 5
worden niet lager in
pericyt deficiënte
muizen. (Armulik et al.,
2010, Daneman et al.,
2010).

Figuur 12 a) Western blot weergeeft expressie van tight junction eiwitten in
controle groepen en pericyt deficiënte muismutanten. b) Zichtbaar is dat de
expressie van deze tight junction eiwitten gelijk is voor zowel de controle als de
muismutant.

Daneman et al., 2010 laat zien dat er wel structurele abnormaliteiten aanwezig zijn in TJs in
pericyt deficiënte muizen, ondanks dat de expressie van de TJ eiwitten niet lager is. In de
controle groep is de lengte van de tight junction parallel aan het vlak van het lumen, terwijl in
pericyt deficiënte muizen tight junctions niet alleen parallel liggen aan het vlak van het lumen,
maar ook verticaal of met verschillende hoeken ten opzichte van het lumen, waarbij de
membranen van de tight junctions vaak in het membraan van het lumen of de parenchyma
van het brein steken. Deze abnormaliteiten zijn het gevolg van pericyt deficiëntie. Dit is getest
in een model van gekweekte brein cellen met endotheliale cellen en deze is vergeleken met
een model met endotheliale cellen en pericyten. Het model met alleen endotheliale cellen laat
grote gaten zien tussen de cel connecties. In het model met endotheliale cellen en pericyten is
de intercellulaire ruimte afgenomen en zijn de junctions sealed, zie figuur 13. D.m.v. TEER
(trans-endothelial cell electrical resistance) wordt de integriteit van de BBB bepaald. Hoe
hoger de elektrische weerstand, des te beter de integriteit van de BBB. Bij het model met
endotheel cellen en pericyten is de TEER 4x hoger in vergelijking tot het model met alleen
endotheel cellen. In dit onderzoek wordt bewezen dat tight junctions een betere integriteit
waarborgen in de BBB in de aanwezigheid van pericyten.
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Figuur 13 Tight junctions waarborgen een betere integriteit van de BBB in de aanwezigheid van pericyten. G,
H) Gekweekte endotheliale cellen zonder pericyten (G) en met pericyten (H). Zichtbaar is dat de
intercellulaire ruimte is afgenomen in de aanwezigheid van pericyten (gele pijltjes). I) In de aanwezigheid van
pericyten neemt het aantal TJs dat sealed is toe. J) TEER measurement.

In het onderzoek van Armulik et al., 2010 wordt echter gezegd dat er geen abnormaliteit zijn
in de structuur van de TJs in de afwezigheid van pericyten(Armulik et al., 2010). Dit in
tegenstelling tot Daneman et al., 2010 die laten zien dat er wel structurele abnormaliteiten zijn
in de afwezigheid van pericyten. (Daneman et al., 2010).
Shimizu et al., 2010 hebben onderzoek gedaan naar de rol van pericyten bij de regulatie van
Tight junction moleculen. Dit onderzoek laat zien dat pericyten de integriteit van endotheliale
cellen in de BBB kunnen vergroten door upregulatie van claudin 5, een tight junction
eiwit(Shimizu et al., 2011). Claudin 5 is een belangrijk onderdeel van TJs en de expressie van
claudin 5 is belangrijk voor het behoud van TJs in de BBB(Nitta et al., 2003). Toegenomen
expressie van claudin 5 wordt veroorzaakt door expressie van bFGF en de expressie van
claudin 5 neemt af door expressie van VEGF(Argaw et al., 2009, Bendfeldt et al., 2007). In de
onderzoeken van Argaw et al., 2009 en Bendfeldt., 2007 is men er van uitgegaan dat VEGF
en bFGF uitgescheiden worden door astrocyten. Maar VEGF en bFGF worden ook
uitgescheiden door pericyten(Nomura et al., 1995, Watanabe et al., 1997), zie ook hoofdstuk 2
functies van pericyten in het CZS. Pericyten kunnen net als astrocyten bFGF uitscheiden en op
deze manier de expressie van claudin 5 verhogen. Claudin 5 is van belang voor het behoud
van TJs en speelt dus een belangrijke rol in het behoud van de integritiet van de BBB.
Resultaten uit de studie van Shimizu et al., 2010 zijn echter niet in overeenstemming met
Danemen et al., 2010 en Armulik et al., 2010 die laten zien dat expressie van de tight junction
eiwitten occludin en claudin 5 niet lager worden in de pericyt deficiënte muizen. Terwijl
Shimuzi et al., 2010 een upregulatie van claudin 5 laten zien als pericyten bFGF uitscheiden.
Het zou kunnen dat de controle groepen gebruikt in het onderzoek van Daneman et al., 2010
en Armulik et al., 2010 op dat moment geen bFGF uitscheiden, waardoor de expressie van
claudin 5 in zowel de controle groep als de mutante groep gelijk is. Pericyten scheiden
verschillende groeifactoren uit zoals bFGF, VEGF en TGFb. Wanneer deze groeifactoren
uitgescheden worden, is afhankelijk van het differentiatie stadium waarin de pericyt zich
bevindt(Thanabalasundaram et al., 2011). Pericyten in vivo laten verschillende differentiatie
stadia zien (Armulik et al., 2005). Het is cruciaal om het differentiatie stadium van de pericyt te
achterhalen, als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot misinterpretatie van data in de rol van de
pericyt(Thanabalasundaram et al., 2011). Dit is wat mogelijk het verschil verklaart in de
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onderzoeken van Danemen et al., 2010 en Armulik et al., 2010 die laten zien dat expressie
van de tight junction eiwitten occludin en claudin 5 niet lager worden in de pericyt deficiënte
muizen. Terwijl Shimuzi et al., 2010 een upregulatie van claudin 5 laten zien. De pericyten
die bestudeerd zijn in deze onderzoeken bevinden zich mogelijk in een ander differentiatie
stadium, waardoor ze andere groeifactoren uitscheiden en daardoor verschil in expressie laten
zien van de tight junction eiwitten. De onderzoeken hebben echter niet gekeken naar de
expressie van groeifactoren. In vervolg onderzoeken moet gelet worden op de expressie van
groeifactoren, zodat achterhaald kan worden welke groeifactoren wel/niet van invloed zijn op
het reguleren van TJs door pericyten.
Occludin is net als claudin 5 een tight junction eiwit en is een belangrijke component van TJs.
Afname van de expressie van occludin in TJs wordt geassocieerd met een toename van de
permeabiliteit van de BBB (Hawkins & Davis, 2005). Uit onderzoek van Daneman et al., 2010 is
gebleken dat pericyten Angpt1 uitscheiden (Daneman et al., 2010). Angpt1 is een ligand dat
bindt aan de Tie2 receptor aanwezig op endotheel cellen en zorgt voor een afname van de
permeabiliteit van de BBB(Lee et al., 2009, Nag et al., 2005). Uit onderzoek van Hori S et al.,
2004 blijkt dat pericyten in het brein kunnen zorgen voor upregulatie van occludin via de
angiopoetin-1/tie-2 route. Afgifte van Angiopotein-1, afkomstig van de pericyt, zorgt voor
een toename van de expressie van occludin. In dit onderzoek is aangetoond dat upregulatie
van occludin via angiopoietin-1 geblokkeerd kan worden, door gebruik te maken van een
antilichaam dat angiopoietin-1 neutraliseert(Hori et al., 2004). Dit suggereert dat pericyten
betrokken zijn bij de regulatie van de expressie van occludin, via het Ang/Tie2 systeem. Op
het moment dat er pericyt deficiëntie optreedt, is er een afname van Angpt1 en daarmee een
downregulatie van occludin, waardoor de BBB meer permeabel wordt in de afwezigheid van
pericyten. Occludin regulatie via het Ang/Tie2 systeem is niet specifiek voor pericyten in het
brein, omdat deze route elders in het lichaam ook voorkomt. Echter in het brein is deze route
wel van groot belang voor het reguleren van TJs samen met astrocyten (wordt duidelijk in het
volgende stukje) voor behoud van de integriteit van de BBB.
Pericyten zijn dus betrokken bij de regulatie van TJ eiwitten, maar hoe gaat dit nu precies. Er
zijn weinig moleculaire studies gedaan naar het mechanisme van de pericyt in de regulatie
van TJ eiwitten. Echter uit bovenstaand stuk blijkt dat pericyten kunnen zorgen voor
upregulatie van occludin via het Ang/Tie2 systeem. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? In
een studie van Hori S et al., 2004 is onderzoek gedaan naar de moleculaire signaleringsroute
voor de inductie van occludin expressie, zie figuur 14. Angiopoietin-1 afkomstig van de
pericyt, vormt een multimeer complex en induceert occludin expressie via de Tie-2 receptor
aanwezig op het endotheel. Angpt1 zorgt voor tyrosine fosforylatie van de Tie-2 receptor. Uit
het onderzoek blijkt dat astrocyten ook betrokken zijn bij het reguleren van de occludin
expressie. Astrocyten scheiden geen Angpt1 uit, dus andere oplosbare, nog onbekende
factoren, afkomstig van de astrocyt reguleren samen met de pericyt de expressie van occludin.
De pericyt doet dit via de Tie-2 receptor. Angpt1 afkomstig van de pericyt is verantwoordelijk
voor het grootste gedeelte van de occludin expressie. Angpt1 is een cruciale factor voor
occludin expressie tijdens de ontwikkeling, maar ook in het mature stadium, hoewel angpt1
secretie verandert met de leeftijd. VEGF en TGF-β1 nemen toe het in brein bij
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neurodegeneratieve ziekten en TGF-β1 neemt toe bij hypoxia en wordt afgegeven door de
astrocyt. Behandeling met VEGF en TGF-β1 zorgt voor een afname van de occludin
expressie. VEGF en TGF-β1 hebben dus een down regulerend effect op de occludin
expressie. De Tie-2 receptor wordt downstream signaled via PI3-kinase, adaptor eiwitten
(Grb2, Grb7 en Grb14) en het eiwit tyrosine fosfatase (Shp2). Verder onderzoek naar deze
downstream signalen is nodig(Hori et al., 2004).
Angpt2 is een antagonist van angpt1 en is in staat om angpt1 activiteit te onderdrukken, maar
Angpt1 is dominant aanwezig in vergelijking tot angpt2. Angpt2 expressie wordt echter
verhoogd waargenomen onder pathofysiologische condities. Angpt2 zou occludin expressie
kunnen beïnvloeden
onder
pathofysiologische
condities.
Pericyt verlies zorgt
voor een toename
van de BBB
permeabiliteit en
een mechanisme dat
hier aan bijdraagt is
een afname van
Anpt1 afgegeven
door pericyten,
waardoor occludin
Figuur 14 Mechanisme voor occludin expressie door astrocyten en pericyten voor
expressie
het behoud van de integriteit van de BBB.
downgereguleerd
wordt(Hori et al.,
2004).
Uit het voorgaande blijkt dus dat
pericyten de permeabiliteit van
endotheelcellen in de BBB
gedeeltelijk reguleren via
beïnvloeding van TJ eiwitten.
Expressie van occludin wordt
gereguleerd via het Ang/Tie2
systeem. Een mogelijk model voor
regulatie van TJ eiwitten door de
pericyt is samengevat in figuur 15.
Figuur 15 Pericyt reguleert TJ eiwitten - Pericyt
beïnvloed Angpt1 en bFGF secretie en
beïnvloed op zijn beurt TJ eiwitten en
waarborgt daarmee de integriteit van de BBB.
Afwezigheid van pericyten zorgt voor
verstoring van de TJs
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Er zijn nu 2 mechanismes besproken waarbij pericyt deficiëntie zorgt voor een toename van
de permeabiliteit van de BBB. Dit is regulatie van de endotheliale transcytose en regulatie van
TJ eiwitten door pericyten. Welke van deze 2 mechanismen een grotere invloed heeft op de
permeabiliteit van de BBB is onbekend. Wel is het duidelijk dat de pericyt betrokken is in
meerdere processen, die los van elkaar staan.
De onderzoeken beschreven in deze paragraaf hebben gekeken naar de TJs eiwitten occludin
en claudin 5. Echter in een studie van Wolburg H et al., 2002 wordt gesuggereerd dat claudin
3 een sleutel component is in het bepalen van de permeabiliteit van de TJs in de BBB(Wolburg
et al., 2003). In de toekomst is het daarom noodzakelijk om dit TJ eiwit mee te nemen in
onderzoeken die permeabiliteit van de BBB bestuderen.
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Regulatie van genexpressie
Uit de voorgaande paragraaf is al gebleken dat pericyten in staat zijn om genen te reguleren
die betrokken zijn bij de regulatie van de vasculaire permeabiliteit. In de afwezigheid van
pericyten is de expressie van genen, betrokken bij vasculaire permeabiliteit gedereguleerd. In
deze paragraaf wordt verder ingegaan op de invloed van pericyten op genregulatie
Daneman et al., 2010 beschrijven een upregulatie van plvap en Angpt2 in pericyt deficiënte
muizen (Daneman et al., 2010). In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat genexpressie
van occludin gereguleerd wordt door angpt1, dat wordt afgegeven door pericyten(Hori et al.,
2004). Op het moment dat er sprake is van pericyt deficiëntie, wordt angpt1 down gereguleerd
en krijgt Angpt2, een antagonist van angpt1, mogelijk de overhand. Angpt2 zorgt voor een
toename van de vasculaire permeabiliteit door downregulatie van occludin, nodig voor de
vorming van TJs. Occludin expressie wordt gereguleerd door de pericyt via het Ang/Tie2
systeem, zie ook vorige paragraaf.
Daarnaast is er een upregulatie van plvap waargenomen. Plvap is een eiwit dat in de meeste
organen betrokken is bij de endotheliale transcytose, maar inactief is tijdens normale
differentiatie van de BBB. In de mature BBB is er dan ook geen endotheliale transcytose
(Shue et al., 2008). Plvap is dus betrokken bij de vesikel vorming en in pericyt deficiënte
muizen is er een upregulatie van dit eiwit waargenomen, wat suggereert dat er een toename is
van endotheliale transcytose in de afwezigheid van pericyten. In de aanwezigheid van
pericyten wordt plvap onderdrukt en kan het niet zorgen voor endotheliale vesikel vorming.
Verdere informatie is al gegeven eerder in dit hoofdstuk bij endotheliale transcytose.
In pericyt deficiënte muizen is er upregulatie van leukocyt adhesion molecules (LAMs)
waargenomen, waaronder Icam1(Daneman et al., 2010). Toename van LAMs zorgt voor een
toename van de binding van leukocyten in het lumen van de bloedvaten. In hoofdstuk 2 is
naar voren gekomen dat pericyten in het centraal zenuwstelsel een unieke functie waarborgen.
Pericyten in het brein zij in staat te functioneren als macrofaag. Op het moment dat er sprake
is van weefselschade wordt IFNgamma afgegeven, waardoor zowel MHC klasse 1 en Icam1
als MHC klasse 2 moleculen hoger tot expressie worden gebracht op het oppervlakte van de
pericyt. Op dat moment is de pericyt in staat antigenen te presenteren, wat leidt tot activatie
van de T-lymfocyt, onderdeel van de adaptieve immuniteit. Om de immuunrespons in het
centraal zenuwstelsel op gang te brengen is er antigeenpresentatie nodig en de pericyt speelt
hierin een belangrijke rol. Bij een verlies aan pericyten is antigeen presentatie en activatie van
het adaptieve immuunsyteem verstoort. Dit zou mogelijk kunnen zorgen voor een toename
aan LAMS, Icam1. In de afwezigheid van pericyten is er upregulatie van deze stoffen
waargenomen, wat duidt op neuro inflammatie. Pericyten spelen dus een rol in de regulatie
van neuro inflammatie. Echter meer onderzoek naar dit mechanisme is nodig.
Daarnaast is gebleken dat de extracellulaire matrix in pericyt deficiënte muizen is veranderd.
Er is upregulatie van matrix metalloproteinases-9 (MMP-9) waargenomen(Daneman et al.,
2010). Matrix metalloproteinases (MMPs) zijn zink en calcium afhankelijke proteolytische
enzymen, die uitgescheiden worden door zowel pericyten als het endotheel. MMPs worden tot
expressie gebracht in het zich ontwikkelende, volwassene en zieke brein. Tijdens de
ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel spelen MMPs o.a. een rol in de regulatie van de
neurogenese en oligodendrogenese. In het volwassen brein zijn MMPs betrokken bij
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synpatische plasticiteit, leren en geheugen. MMPs zijn echter ook betrokken in ziektes
upregulatie van bepaalde MMPs zorgt voor neurodegeneratie(Agrawal et al., 2008).
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de vele functies van MMPs.

Figuur 16 MMPs in het centraal zenuwstelsel {{59 Agrawal,S.M. 2008}}

Uit onderzoek van Thanabalasundaram et al., 2011 is gebleken dat upregulatie van MMP-2 en
MMP-9 zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB(Thanabalasundaram et al.,
2011). MMP-9 is in staat om VEGF te activeren. In de afwezigheid van pericyten is MMP-9
upgereguleerd, waardoor er meer actief VEGF uitgescheiden wordt. VEGF is in pathologische
ziektes vaak verhoogd aanwezig en VEGF is een modulator van de vasculaire permeabiliteit
(Argaw et al., 2009)(Thanabalasundaram et al., 2011). Upregulatie van MMPs in de afwezigheid
van pericyten leidt tot verhoogde activatie van VEGF, waardoor de BBB meer permeabel
wordt.
Astrocyten zijn verbonden aan de bloedvaten en aquaporin 4 en Kir4.1 zijn specifieke kanalen
en transporters die verbonden zijn aan de astrocyt eind-voeten om de water en ion homeostase
te reguleren in het brein. Er is echter nog weinig bekend over het contact tussen bloedvezels
en astrocyt eind-voeten. Uit het onderzoek van Armulik et al.,2010 blijkt dat er een down
regulatie is van de astrocyt markers in de afwezigheid van pericyten(Armulik et al., 2010). Dit
suggereert dat pericyten mogelijk effect uitoefenen op astrocyten. Pericyt deficiëntie zou
kunnen zorgen voor veranderingen in de distributie of polarisatie van de astrocyt eind-voeten.
Dit is ook bekeken in het onderzoek van Armulik et al.,2010 en het blijkt dat pericyt
deficiëntie zorgt voor abnormale polarisatie van de astrocyt eind-voeten(Armulik et al., 2010).
Pericyten zijn betrokken bij de binding van astrocyt eind-voeten aan bloedvezels. Hieruit
kunnen we concluderen dat pericyten invloed uitoefenen op astrocyt eind-voeten, die
betrokken zijn bij de regulatie van de water en ion homeostase in het brein. Verlies aan
pericyten zou kunnen zorgen voor deregulatie van deze kanalen en transporters in het brein,
waardoor de BBB meer permeabel wordt voor water en ionen.
Doorlaten van lipofiele moleculen in de BBB gebeurd d.m.v. ABC transporters(Warren et al.,
2009). Pericyten zouden mogelijk effect kunnen hebben op de regulatie van deze transporters
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en het transport van lipofiele moleculen. In de afwezigheid van pericyten zou transport van
lipofiele moleculen over de BBB gedereguleerd kunnen worden en kunnen zorgen voor een
meer permeabele BBB. Over het effect van pericyten op ABC transporters of andere
specifieke kanalen is weinig bekend en daar dient in de toekomst meer onderzoek naar gedaan
te worden.
Pericyten zijn dus betrokken bij vele processen in het waarborgen van de integriteit van de
BBB. Onderzoeken laten zien dat pericyten betrokken zijn bij endotheliale transcytose en
regulatie van TJs. In de afwezigheid van pericyten is de expressie van genen betrokken bij de
permeabiliteit van de BBB verhoogd. Onderstaande figuur geeft een korte samenvatting van
veranderingen die plaatsvinden in de afwezigheid van pericyten, behandeld in dit hoofdstuk.

↓

Neuro inflammatie

Figuur 17 Regulatie van de BBB permeabiliteit - Pericyt deficiëntie leidt tot een toename van de BBB permeabiliteit via
verschillende mechanismen
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5.0

Diabetes

In de vorige hoofdstukken is naar voren gekomen dat pericyten een rol spelen bij de regulatie
van de permeabiliteit van de BBB. We weten nu dat pericyten betrokken zijn bij de regulatie
van endotheliale transcytose en tight junctions en dat pericyten in staat zijn genexpressie te
reguleren.
Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat diabetes ook geassocieerd wordt met een toename van de
permeabiliteit van de BBB (Starr et al., 2003)(Hovsepyan et al., 2004, Mooradian et al., 2005). Net
als dat verlies aan pericyten zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB. In dit
hoofdstuk wordt gekeken naar de rol van pericyten in diabetes en diabetes gerelateerde
cognitieve dysfunctie.
Diabetes, cognitieve dysfunctie en BBB permeabiliteit
Diabetes is een veel voorkomende ziekte bij volwassenen en de kans op het krijgen van
diabetes neemt toe met de leeftijd. Doordat de bevolking groeit en mensen steeds ouder
worden, neemt het percentage mensen dat leidt aan diabetes toe(Wild et al., 2004). Wereldwijd
lijden ongeveer 171 miljoen mensen aan diabetes en verwacht wordt dat dit aantal in 2030
verdubbeld is. Er zijn 2 vormen van diabetes, type 1 en type 2 diabetes. Type 1 diabetes is een
auto-immuunziekte, waarbij de insuline secretie verstoort is, doordat de insuline producerende
cellen in de eilandjes van langerhans worden gedood door auto reactieve T cellen. Type 2
diabetes wordt gekarakteriseerd door insuline resistentie. In beide vormen zorgt
hyperglycemie, een verhoogde bloed glucose spiegel, voor micro- en macrovasculaire
complicaties (McCrimmon et al., 2012a). Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op
cardiovasculaire ziekten, nierfalen en ziektes die de ogen en het perifere zenuwstelsel
aantasten. Recente onderzoeken laten zien dat diabetes ook invloed heeft op het brein.
Diabetes is een risico factor voor cognitieve achteruitgang en dementie(Okereke et al., 2008).
Omdat de kans op het krijgen van diabetes toeneemt en de leeftijd waarop mensen te maken
krijgen met diabetes afneemt, is de kans groot dat diabetici te maken krijgen met diabetes
gerelateerde cognitieve dysfunctie, wat een grote impact zal hebben op onze huidige
samenleving. Bij cognitieve dysfunctie is er sprake van neurodegeneratie in het brein
toegeschreven aan pathologische verslechtering van de hersenen. Dit resulteert o.a. in
veranderingen in gedrag, geheugen en de mogelijkheid tot leren(McCrimmon et al., 2012b).
Chronische hyperglycemie draagt bij aan cognitieve dysfunctie in zowel type 1 als type 2
diabetes. (McCrimmon et al., 2012b)
Onderzoek naar de veranderingen die plaatsvinden in het brein, die ten grondslag liggen aan
diabetes en cognitieve dysfunctie zijn daarom nodig. Zowel type 1 als type 2 diabetes leiden
tot cognitieve dysfunctie. Er is echter wel een verschil tussen type 1en type 2 diabetes. Bij
zowel type 1 als type 2 diabetes is er een afname van de fijne motorische vaardigheden, zoals
beweging, coördinatie, kracht en snelheid. Ook mentaal is er achteruitgang zichtbaar, maar bij
type 2 diabetes is er ook achteruitgang in leren en geheugen(McCrimmon et al., 2012b).
Zowel type 1 als type 2 diabetes zijn geassocieerd met een toename van de permeabiliteit van
de BBB. In een onderzoek van Starr, J.M et al., 2003 laat men door middel van “magnetic
resonance imaging” zien dat de permeabiliteit van de BBB is toegenomen in patiënten met
type 2 diabetes(Starr et al., 2003). Ook Hovsepyan et al., 2004 en Mooradian et al., 1997 tonen
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aan dat diabetes geassocieerd wordt met veranderingen in de integriteit van de
BBB(Hovsepyan et al., 2004)(Mooradian, 1997). Hieruit kan geconcludeerd worden dat diabetes
de integriteit van de BBB verstoort, waardoor moleculen, die normaal in de bloedbaan
circuleren, toegang krijgen tot de parenchyma van het brein. Hyperglycemie zorgt er dus voor
dat de permeabiliteit van de BBB toeneemt, waardoor de kans op cognitieve dysfunctie groter
is(McCrimmon et al., 2012b)
Pericyten en Hyperglycemie
We weten nu dus dat zowel pericyt
deficiëntie als diabetes/hyperglycemie
zorgen voor een toename van de
permeabiliteit van de BBB en dit
bijdraagt aan cognitieve dysfunctie.
De vraag is nu of er een verband
gevonden kan worden tussen pericyten
en hyperglycemie in het brein. Er is nog weinig bekend over de invloed van hyperglycemie op
de pericyten in de BBB. Er zijn echter wel al onderzoeken gedaan naar de invloed van
hyperglycemie op pericyten in de BRB. Verlies aan pericyten in de BRB is waargenomen
onder hyperglycemische condities. Onder niet hyperglycemische omstandigheden hebben
pericyten een beschermend, groei blokkerend effect, maar onder hyperglycemische
omstandigheden is er een verlies aan pericyten en verdwijnt dit effect(Hammes et al., 2002).
Hyperglycemie in de BRB zorgt dus voor een verlies aan pericyten en ik ga er vanuit dat
hyperglycemie ook bijdraagt aan een verlies van pericyten in het brein. Via welk mechanisme
hyperglycemie zorgt voor een verlies aan pericyten in het brein is nog niet geheel bekend.
Recent is echter een mechanisme beschreven dat beschrijft dat het verlies aan pericyten in de
BRB wordt veroorzaakt door overproductie van ROS geïnduceerd via hyperglycemie
(Nishikawa et al., 2000). Hyperglycemie induceert oxidatieve stress en zorgt voor overproductie
van ROS(Hawkins et al., 2007). Het brein is gevoelig voor oxidatieve stress en hyperglycemie
geïnduceerde oxidatieve stress zorgt voor schade en cognitieve dysfunctie van het brein(Price
et al., 2012). Recente bevindingen wijzen er op dat overproductie van ROS door de
mitochondriën het gemeenschappelijke pathofysiologische mechanisme is dat hyperglycemie
verbindt aan vasculaire complicaties in diabetes. Diabetes beschadigt selectief cellen, zoals
endotheel cellen, waarbij glucose transport verstoord is als gevolg van hyperglycemie,
waardoor de glucose concentratie in de cel toeneemt. Er zijn 4 mechanismen beschreven voor
verlies aan pericyten in DR, die ik hieronder kort wil beschrijven. Deze mechanismen zijn
mogelijk ook van toepassing op de BBB.
1) Increased flux through the polyol pathway
Deze signaalroute focust zich op het enzym aldose reductase. Normaal gesproken zorgt aldose
reductase voor reductie van toxische aldehydes tot inactieve alcoholen. Maar wanneer de
glucose concentratie constant te hoog is, wordt deze overmaat aan glucose d.m.v. aldose
reductase omgezet in sorbitol. Dat later omgezet wordt tot fructose via oxidatie. Op het
moment dat de overmaat aan glucose wordt omgezet in sorbitol, wordt er NADPH
geproduceerd. NADPH zorgt voor reductie van glutathione, een intracellulaire antioxidant.
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Door reductie van deze antioxidant, zorgt de polyol pathway voor een toename van de
oxidatieve stress. (Brownlee, 2005).
2) Intracellular production of AGE precursors
Hyperglycemie zorgt voor intracellulaire productie van advanced glycation-endproducts
(AGEs). Deze intracellulaire productie van AGE precursors zorgt voor schade aan de cel via 3
mechanismes. AGEs zorgen voor modificatie van intracellulaire eiwitten, waaronder eiwitten
die betrokken zijn bij de transcriptie van genen. Daarnaast kunnen ze moleculen in de
extracellulaire matrix modificeren, waardoor de signalering tussen de cel en de matrix
verstoord wordt, wat zorgt voor cellulaire dysfunctie. AGEs kunnen uit de cel diffunderen en
daar zijn ze in staat om circulerende eiwitten in het bloed, zoals albumine, te modificeren.
Deze gemodificeerde circulerende eiwitten kunnen op hun beurt binden aan AGE receptoren
en deze activeren. Dit leidt tot de productie van cytokines en groeifactoren, die de vasculaire
permeabiliteit doen toenemen(Brownlee, 2005).
3) PKC activation
In deze signaal route zorgt hyperglycemie voor de overproductie van diacylglycerol.
Diacylglycerol zorgt voor activatie van isovormen van proteïn kinase C (PKC). Activatie van
PKC beïnvloed genexpressie, zie figuur 18 voor een overzicht(Brownlee, 2005).

Figuur 18 Hyperglycemie induceert activatie van PKC. PKC beïnvloed genexpressie.

4) Increased hexosamine pathway activity
Normaal gesproken wordt glucose afgebroken via glycolyse, maar bij patiënten met
hyperglycemie is er een overmaat aan glucose. Deze glucose wordt eerst omgezet in glucose6-fostaat en fructose-6-fosfaat net als in de normale glycolyse. Maar bij hyperglycemie wordt
fructose-6-fosfaat omgezet in glucosamine-6-fosfaat en uridine difosfaat N-acetylglucosamine
(NAG). NAG zorgt voor pathologische veranderingen in de genexpressie.
Deze 4 pathways lijken onafhankelijk, maar recent is beschreven dat overproductie van ROS
het onderliggende gemeenschappelijke pathofysiologische mechanisme is voor de zojuist
beschreven mechanismen. Alle cellen die beschadigd worden door hyperglycemie laten een
toename zien van de productie van ROS(Brownlee, 2005).
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ROS mechanisme
Hyperglycemie zorgt voor een toename van de superoxide productie via de mitochondria. Hoe
gaat dit in zijn werk? In het membraan van de mitochondria bevinden zich 4 eiwit complexen,
complex I, II, III, en IV, die onderdeel zijn van de elektron transport keten. Glucose
metabolisme vindt plaats via de tricarboxylic acid (TCA) cyclus/krebs cyclus en genereert
elektron donoren. De elektron donoren die gegenereerd worden zijn NADH en FADH2.
NADH geeft elektronen af aan complex I en FADH2 aan complex II. Deze elektronen worden
via co-enzym Q getransporteerd naar complex III en via cytochroom-C naar complex IV. Dit
wordt omgezet in zuurstof, wat gereduceerd wordt tot water. Op deze manier wordt de
hoeveelheid ATP gereguleerd. Elektronen worden getransporteerd over de elektron transport
keten. De energie die vrijkomt bij het elektron transport, wordt gebruikt om protonen door de
membraan complexen heen te pompen. Door het pompen van protonen door het membraan
ontstaat een spanningsgradiënt over het membraan. De energie van deze spanningsgradiënt
stuurt de ATP synthese via ATP synthase. De snelheid van de ATP generatie wordt constant
gehouden via UCPs uncoupling proteins. Bovenstaand proces gebeurt in normale cellen, maar
cellen onder invloed van hyperglycemie hebben te maken met hoog glucose, waardoor er
meer glucose geoxideerd wordt via de TCA cyclus, hierdoor worden er meer elektron donoren
gegenereerd (NADH en FADH2). Hierdoor stijgt de spanningsgradiënt over het membraan
van de mitochondria, totdat een bepaalde tresshold wordt bereikt. Op het moment dat de
tresshold bereikt wordt, wordt elektronen transport bij complex III geblokkeerd, waardoor de
elektronen teruggaan naar co-enzym Q. Co-enzym Q zorgt er dan voor dat de elektronen één
voor één worden omgezet in zuurstof, hierbij wordt superoxide geproduceerd. Dit wordt
uiteindelijk afgebroken in water en zuurstof door middel van het enzym superoxide
dismutase(Brownlee, 2005).
Onder hyperglycemische omstandigheden wordt dus superoxide geproduceerd. Superoxide
activeert de 4 beschreven pathways door het blokkeren van GAPDH. GAPDH wordt alleen
geblokkeerd in de aanwezigheid van superoxide. GAPDH wordt niet geblokkeerd als de
overproductie van superoxide onder hyperglycemische omstandigheden geblokkeerd wordt,
de schade die de 4 beschreven pathways met zich meebrengen, wordt dan ook voorkomen. Dit
bewijst dat inductie van ROS via hyperglycemie het gemeenschappelijke onderliggende
mechanisme is. Superoxide productie zorgt dus voor een afname van GAPDH. GAPDH wordt
geblokkeerd via activatie van poly(ADP-ribose)polymerase(PARP). Dit enzym is in staat om
GADPH te modificeren en inactiveren. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de
bovenstaande mechanismen. Overproductie van ROS activeert de 4 pathways die zorgen voor
schade in diabetisch gerelateerde vasculaire complicaties.
Figuur 19 - Het onderliggende
gemeenschappelijke
pathofysiologische
mechanisme:
Hyperglycemische inductie
van ROS zorgt voor vasculaire
complicaties in diabetes {{63 Brownlee,M. 2005}}
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Bovenstaande mechanismes zijn betrokken bij het verlies aan pericyten in DR. Maar recente
onderzoeken tonen aan dat een toename van de oxidatieve stress als gevolg van
hyperglycemie ook zorgen voor een verlies aan pericyten in de BBB met als gevolg een
verstoorde BBB en cognitieve dysfunctie(Price et al., 2012). Price et al., 2012 hebben een
onderzoek gedaan, waarin ze de oxidatieve stress beperken door het remmen van superoxide
d.m.v. carbonic anhydrases (CA). CA afkomstig van de mitochondria zijn in staat om de
productie van ROS te reguleren. Glucose wordt in het cytosol omgezet in pyruvaat, via
glycolyse. Het membraan van de mitochondria is permeabel voor pyruvaat. Pyruvaat
verplaatst zich naar de mitochondria en daar wordt het omgezet in oxaloacetate. Oxaloacetate
is een sleutelfactor voor de TCA cyclus. Voor de omzetting van pyruvaat in oxaloacetate is
bicarbonaat nodig. Bicarbonaat wordt in de mitochondria geproduceerd d.m.v. CA. Het
blokkeren van CA zorgt ervoor dat pyruvaat niet wordt omgezet in oxaloacetate, door een
tekort aan bicarbonaat, waardoor superoxide productie beperkt wordt(Price et al., 2012). Price et
al., 2012 hebben CA geblokkeerd d.m.v. Topiramate(TOP), hierdoor werd oxidatieve stress
en het verlies aan pericyten in het brein voorkomen(Price et al., 2012).

Figuur 20 Percentage pericyten op 4,8 en
12 weken van diabetische geïnduceerde
muizen behandeld met topiramate (TOP).
Behandeling met TOP zorgt ervoor dat het
aantal pericyten gelijk blijft in diabetische
muizen.

Hiernaast is een figuur
weergeven uit het
onderzoek van Price et
al., 2012. In het
onderzoek werden 3
groepen gebruikt. Een
controle groep, waarbij
geen diabetes
geïnduceerd is (control) en 2 groepen waarbij diabetes is geïnduceerd (DM), waarvan 1 is
behandeld met TOP (DM+TOP). In het onderzoek wordt aangetoond dat hyperglycemie zorgt
voor een toename van de oxidatieve stress. Oxidatieve stress in diabetici, zorgt voor een
afname van het aantal pericyten. Een afname van het aantal pericyten in diabetische muizen
(DM) is zichtbaar in figuur 20. Het aantal pericyten in DM (zwarte balkjes) neemt af na 12
weken. Behandeling met TOP zorgt er echter voor dat het aantal pericyten na 12 weken gelijk
is gebleven(Price et al., 2012).
Uit bovenstaand stuk kunnen we concluderen dat brein pericyten gevoelig zijn voor ROS dat
onder invloed van hyperglycemie wordt geproduceerd door mitochondria. ROS is het
gemeenschappelijke onderliggende pathofysiologische mechanisme dat zorgt voor pericyt
verlies. Hyperglycemie zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB en een
toename van de cognitieve dysfunctie door verlies aan pericyten. Pericyt deficiëntie kan
voorkomen worden d.m.v. inhibitie van CA en daarmee kan diabetes gerelateerde cognitieve
dysfunctie ook worden tegengegaan.
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Meerdere onderzoeken naar het mechanisme voor een toename van de BBB permeabiliteit
zijn gedaan. Hawkins et al., 2007 beschrijven dat de toegenomen permeabiliteit van de BBB
wordt veroorzaakt door hyperglycemie en matrix metalloproteinases (MMPs). Gezegd wordt
dat de toegenomen permeabiliteit van de BBB bij diabetes wordt veroorzaakt door een verlies
aan TJ eiwitten. Dit verlies aan TJ eiwitten wordt volgens deze onderzoekers niet alleen
veroorzaakt door hyperglycemie, maar ook door toename van VEGF gereguleerd via MMPs.
Eerder in deze scriptie is de rol van MMPs beschreven. MMPs zijn in staat om VEGF te
activeren en VEGF zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB (Hawkins et al.,
2007). In een ander onderzoek van Thanabalasundaram et al., 2010 wordt beschreven dat
pericyten de activiteit van MMPs reguleren en dat MMPs activatie van VEGF reguleren. Een
belangrijke rol van MMP-9 is het activeren van matrix gebonden VEGF(Thanabalasundaram et
al., 2010).
Als we deze onderzoeken naast elkaar
leggen, blijkt dat de pericyt een centrale
rol speelt in het handhaven van de
permeabiliteit van de BBB.
Hyperglycemie is verantwoordelijk voor
pericyt deficiëntie, mogelijk gereguleerd
via oxidatieve stress. Upregulatie van
MMPs is waargenomen in pericyt
deficiënte muizen.(Daneman et al., 2010).
MMPs reguleren activatie van VEGF en
bij een upregulatie van MMPs, in de
afwezigheid van pericyten, komt VEGF
verhoogd vrij, wat zorgt voor een
toename van de permeabiliteit van de
BBB, door degradatie van TJ eiwitten.
VEGF zorgt voor occludin degradatie en
vergroot op die manier de permeabiliteit
van de BBB. Figuur 21 weergeeft een
mogelijk mechanisme voor toename van
de BBB permeabiliteit bij diabetici.
Toename van de BBB permeabiliteit
leidt tot cognitieve dysfunctie.

Figuur 21 Hyperglycemie leidt tot cognitieve dysfunctie.

Gebleken is dat er een verband is tussen diabetes gerelateerde cognitieve dysfunctie en
pericyten. Diabetes zorgt voor een verlies aan pericyten, via productie van ROS geïnduceerd
via hyperglycemie. Naar het specifieke mechanisme van pericyt verlies is echter meer
onderzoek nodig. Verlies aan pericyten zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de
BBB, waardoor de kans op cognitieve dysfunctie groter wordt bij diabetici.
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6.0

Toekomstvisie

In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke manier we de pericyt functie kunnen aanpassen,
zodat de BBB minder permeabel wordt en negatieve effecten van diabetes – diabetes
gerelateerde cognitieve dysfunctie - voorkomen worden.
De pericyt functie kan naar mijn mening worden aangepast door het verlies aan pericyten in
de toekomst tegen te gaan. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat overproductie van
superoxide het onderliggende pathofysiologische mechanisme is voor vasculaire complicaties
geïnduceerd via diabetes. Door overproductie van superoxide tegen te gaan, kan verlies aan
pericyten voorkomen worden. In het vorige hoofdstuk is inhibitie van carbonic anhydrases
(CA) aan bod gekomen. Een voorbeeld van een remmer van CA is topiramate. Door het
verlies aan pericyten tegen te gaan, wordt een toename van de permeabiliteit van de BBB ook
tegengegaan en daarmee wordt diabetes geïnduceerde cognitieve dysfunctie voorkomen. Een
andere manier om de productie van superoxide te voorkomen, is d.m.v. PARP inhibitors. In
deze scriptie is gebleken dat superoxide zorgt voor inactivatie van GAPDH d.m.v. PARP. Als
we inactivatie van GAPDH kunnen voorkomen, wordt vasculaire schade als gevolg van
hyperglycemie tegengegaan. De 4 pathways beschreven in hoofdstuk 5 worden dan niet
geactiveerd. PARP inactiveert GAPDH, door dit te voorkomen met PARP inhibitors worden
negatieve effecten van diabetes mogelijk voorkomen(Brownlee, 2005). In de toekomst dient
meer onderzoek gedaan te worden naar het tegengaan van diabetes geïnduceerde productie
van superoxide. Dit is essentieel voor het voorkomen van diabetische complicaties.
Daarnaast is in deze scriptie aanbod gekomen dat pericyten in staat zijn genexpressie te
reguleren. Verlies aan pericyten zorgt voor upregulatie van o.a. MMPs, Angpt2 en plvap. Als
we in staat zijn om upregulatie van deze factoren te voorkomen, zijn we mogelijk in staat om
de BBB te sluiten, waardoor negatieve effecten, zoals cognitieve dysfunctie voorkomen
kunnen worden.
In pericyt deficiënte muizen is sprake van upregulatie van MMPs. MMPs zorgen voor
activatie van VEGF en bij een upregulatie van MMPs, in de afwezigheid van pericyten, komt
VEGF verhoogd vrij, wat zorgt voor een toename van de permeabiliteit van de BBB, door
degradatie van TJ eiwitten. In de toekomst zou onderzoek gedaan moeten worden naar het
mechanisme van upregulatie van MMPs in afwezigheid van pericyten. Als men in staat is om
deze upregulatie te voorkomen, wordt degradatie van TJ eiwitten voorkomen en wordt de
BBB minder permeabel. In het brein bevinden zich tissue inhibitors of metalloproteinases
(TIMPs)(Fujimoto et al., 2008, Hartmann et al., 2009). Upregulatie van TIMPs of inhibitie van
MMPs zou toegepast kunnen worden om upregulatie van MMPs tegen te gaan als gevolg van
een verlies aan pericyten. Meer onderzoek naar de regulatie van MMPs inhibitors of
upregulatie van TIMPs in het brein is nodig.
Daarnaast is gebleken dat het Ang/Tie2 systeem in de hersenen betrokken is bij genexpressie
van occludin. In de afwezigheid van pericyten, wordt er minder angpt1 afgegeven, waardoor
de genexpressie van occludin daalt. Dit zorgt voor een toename van de BBB permeabiliteit.
Dit systeem zou therapeutisch beïnvloed kunnen worden om te voorkomen dat genexpressie
van occludin daalt. Het Ang/Tie2 systeem is mogelijk een therapeutisch doelwit.
Ook is in deze scriptie duidelijk geworden dat er in pericyt deficiënte muizen sprake is van
een upregulatie van plvap, wat suggereert dat plvap onderdrukt wordt in de aanwezigheid van
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pericyten, waardoor er geen vesikel vorming is. Als er geen pericyten meer zijn wordt plvap
niet onderdrukt en speelt het een rol in de endotheliale transcytose. In de toekomst zou men
opzoek kunnen gaan naar therapeutische medicijnen die plvap in het brein onderdrukken in de
afwezigheid van pericyten.
Als men in staat is om upregulatie van MMPs, Angpt2 en plvap te voorkomen, in de
afwezigheid van pericyten, kan de BBB minder permeabel gemaakt worden en is de kans op
cognitieve dysfunctie kleiner. Men kan dan ook achterhalen welk mechanisme, regulatie van
de endotheliale transcytose of regulatie van TJ eiwitten, een grotere invloed heeft op de
regulatie van de BBB permeabiliteit door pericyten. Er zou dan een studie opgezet kunnen
worden waarin gebruik wordt gemaakt van 2 groepen pericyt deficiënte muizen en een
controle groep. De ene groep pericyt deficiënte muizen wordt behandeld met bijvoorbeeld
MMP inhibitors en de andere groep met plvap suppressors. Er moet dan vervolgens gekeken
worden naar het effect op de permeabiliteit van de BBB. Zo kan bepaald worden welk
mechanisme, gereguleerd door pericyten, het grootste effect heeft op de permeabiliteit van de
BBB.
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