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Summary
The endosomal network plays a major role in the intracellular transport of integral
membrane proteins and their associated proteins and lipids (together termed cargos). This
network dictates the destiny of cargos, which are either transported to the lysosome for
proteolysis or recycled to the plasma membrane or trans-Golgi network. By coordination
of these crucial decisions, the endosomal network has an essential function in regulating
various biological processes, including nutrient transport, cell signaling and cell migration.
It is therefore not surprising that anomalies in this network are associated with numerous
disorders, including various neurodegenerative diseases.
For decades, the endosomal network has been studied in great detail, thus providing
relevant fundamental insights into the molecular regulation of this complex system.
However, these studies have been performed mainly in cells (in vitro systems) and rarely
in animal models or human clinical samples, hampering the translation of basic knowledge
of the endocytic system into physiological and clinical relevance. We made this transition in
this thesis by using classical and state-of-the-art gene editing technologies to study in mice
the physiological role of different protein complexes of the endosomal network. We focused
specifically on the contribution of the endosomal network to cholesterol metabolism
and atherosclerosis by studying the molecular regulation of the endosomal transport of
lipoprotein receptors, including low-density lipoprotein receptor (LDLR), LDLR-related
protein 1 (LRP1) and scavenger receptor class B, type I (SR-BI).
The first part of this thesis consists of two literature reviews, describing the current
fundamental knowledge of the molecular regulation of endosomal trafficking of LDLR and
LRP1. LDLR is the main receptor facilitating the hepatic uptake of LDL cholesterol (LDL-C),
whereas hepatic LRP-1 likely plays a subordinate role in LDL-C uptake, and its contribution
to cholesterol homeostasis is ambiguous. Deleterious mutations in the LDLR gene are the
most common cause of familial hypercholesterolemia and increase the risk of premature
coronary heart disease. In chapter 2 we review the known determinants of the LDLR life
cycle. We provide a mechanistic overview of the LDLR trafficking pathway (i.e. endocytosis,
recycling and degradation) and conclude that increasing our fundamental knowledge of
the molecular regulation of intracellular LDLR trafficking will lead to the identification of
novel players in cholesterol metabolism, thereby helping to explain unresolved cases of
hypercholesterolemia. Chapter 3 provides an overview of the current insights into the
endosomal trafficking pathway of LDLR and LRP1, at molecular, cellular and organismal
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levels. We describe the distinct mechanisms of LDLR endocytosis and provide an overview
of the recently identified proteins involved in the hepatic uptake of plasma cholesterol
by coordinating the endosomal trafficking of LDLR. Finally, we discuss the pleiotropic role
of LRP1 in cholesterol and glucose metabolism. Overall, this literature study implies that
improving the function of the endocytic recycling machinery may provide novel therapeutic
opportunities to treat cardiovascular diseases as well as diabetes.
In chapters 4, 5 and 6 of this thesis we describe our investigation of the molecular interactions
between the protein complexes involved in endosomal trafficking of lipoprotein receptors
and, subsequently, their contribution to cholesterol metabolism and atherosclerosis in mice.
A crucial component of the endosomal LDLR trafficking machinery is the COMMD/CCDC22/
CCDC93 (CCC) complex. In chapter 4 we provide novel insights into the involvement of
the hepatic CCC complex in the maintenance of cholesterol homeostasis. We show that
the CCC complex facilitates the recycling of LDLR and LRP1. Additionally, we demonstrate
that hepatic ablation of the CCC complex in mice with a human-like lipoprotein profile
accelerates atherosclerosis. Understanding of the interrelation of the components of the
CCC complex has been increased by our findings that loss of any of the CCC subunits results
in destabilization of the whole CCC complex, and that hepatic depletion of any of the CCC
components results in a comparable increase in plasma cholesterol levels. Overall, this
chapter shows that all CCC components are required to maintain normal plasma cholesterol
levels and, ultimately, to attenuate atherosclerosis by facilitating the transport of LDLR and
LRP1 from the endosome back to the plasma membrane.
In chapter 5 we study the contribution of multiple components of the endosomal
sorting machinery to the recycling of lipoprotein receptors. We provide in vivo support
that the hepatic WASH complex, which governs the fate of multiple cargos, orchestrates
endosomal recycling of both LDL (LDLR and LRP1) and HDL (SR-BI) receptors. In addition,
we provide genetic evidence that endosomal trafficking of these lipoprotein receptors
relies on an interaction between the CCC and WASH complexes. Furthermore, we study
whether recycling of lipoprotein receptors is also governed by the multiprotein complexes
retromer and retriever. Retromer is a cargo-selective protein complex, which is essential
for retrieval and recycling of cargo from the early endosomes. Retriever is a recently
established protein complex in cargo recycling, which exhibits remarkable similarity to
retromer. Recent studies have shown that retromer and retriever act in distinct routes of
the endosomal sorting pathway. Our in vivo data partially confirm these studies by showing
that CCC:WASH-mediated SR-BI trafficking is retromer and retriever independent, whereas
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LDLR/LRP1 recycling might rely on both retromer and retriever. Interestingly, hepatic
retromer regulates plasma triglyceride (TG) levels in a manner that is likely WASH and CCCindependent. Together these data suggest that the protein complexes of the endosomal
sorting machineries act in various compositions, allowing them to fine-tune endosomal
cargo sorting and tightly regulate various biological processes, including lipid metabolism.
Next to its role in endosomal cargo sorting, the WASH complex is essential for the
maintenance of endo-lysosomal architecture (chapter 5). As intracellular cholesterol
transport is highly dependent on the endo-lysosomal network, we hypothesized that
perturbed endo-lysosomal architecture and localization upon hepatic WASH depletion
would adversely affect intracellular cholesterol transport and, subsequently, intracellular
cholesterol sensing. Accordingly, these defects would result in compromised cholesterol
and bile acid metabolism. In chapter 6 we first determined the activity of LXR and SREBP,
two main transcription factors known to regulate the expression of genes involved in lipid
and bile acid metabolism, and which are regulated by changes in intracellular cholesterol
content. Although the expression of LXR and SREBP target genes were decreased upon
hepatic WASH depletion, no effects were seen on whole body cholesterol synthesis,
cholesterol excretion, or bile acid metabolism. Overall this study suggests that the altered
endo-lysosomal architecture in hepatic WASH deficient mice impairs neither hepatic
cholesterol homeostasis nor bile acid metabolism under the studied conditions.
In conclusion, this thesis highlights a crucial role for the CCC and WASH complexes in hepatic
cholesterol uptake by orchestrating the endosomal recycling of LDLR, LRP1 and SR-BI. We
provided novel insights into how the different CCC components interrelate to maintain the
integrity of the CCC complex. We introduced somatic CRISPR/Cas9 gene editing technology,
a sophisticated methodology to study the interplay between different endosomal sorting
complexes in vivo. Using this technology, we found that both retriever and retromer likely
participate in the CCC-WASH axis to facilitate endosomal recycling of LDLR, but not SR-BI.
Moreover, we showed that hepatic retromer controls plasma TG levels independently of the
CCC-WASH pathway. Overall, this thesis provides novel insights into the intricate interplay
between the different protein complexes of endosomal sorting machineries in the regulation
of lipid metabolism.
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Het endosomale netwerk speelt een belangrijke rol bij het intracellulaire transport van
integrale membraaneiwitten en hun bijbehorende eiwitten en lipiden (tezamen ook wel
cargo’s genoemd). Het endosomale netwerk bepaalt de bestemming van cargo’s, die of
worden getransporteerd naar het lysosoom voor proteolyse, of worden gerecycled naar het
plasmamembraan of trans-Golgi-netwerk. Door de coördinatie van deze cruciale beslissingen
heeft het endosomale netwerk een essentiële rol bij de regulatie van verschillende
biologische processen, waaronder intercellulaire communicatie, celmigratie en het
transport van voedingsstoffen. Het is daarom niet verrassend dat afwijkingen in dit netwerk
geassocieerd zijn met talrijke aandoeningen, waaronder verschillende neurodegeneratieve
ziekten.
Decennia lang is het endosomale netwerk tot in detail bestudeerd, wat relevante fundamentele
inzichten heeft opgeleverd in de moleculaire regulatie van dit complexe systeem. Deze
studies zijn echter voornamelijk uitgevoerd in cellen (in vitro-systemen) en nauwelijks in
diermodellen of in humane klinische monsters, wat de vertaling van fundamentele kennis
van het endosomale systeem naar fysiologische en klinische relevantie belemmert. Om hier
verandering in te brengen hebben we in dit proefschrift gebruikt gemaakt van klassieke en
geavanceerde gen-editingtechnologieën om de fysiologische rol van verschillende complexen
van het endosomale netwerk te bestuderen in muizen. We hebben ons specifiek gericht op
de bijdrage van het endosomale netwerk aan cholesterolmetabolisme en atherosclerose
door de moleculaire regulatie van het endosomale transport van lipoproteïne-receptoren,
waaronder de lage-dichtheidslipoproteïne receptor (LDLR), LDLR-gerelateerd eiwit 1 (LRP1)
en de scavenger-receptor klasse B, type I (SR-BI) te onderzoeken.
Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit twee literatuuroverzichten, die ons huidige
begrip beschrijven van de moleculaire regulatie van het endosomale transport van LDLR
en LRP1. LDLR is de belangrijkste receptor voor de opname van LDL-cholesterol (LDL-C)
door levercellen. De rol van LRP-1 is waarschijnlijk ondergeschikt aan LDLR in LDL-C
opname, en de bijdrage van LRP-1 aan cholesterol homeostase is tot op heden onduidelijk.
Mutaties in het LDLR-gen zijn de meest voorkomende genetische defecten die familiaire
hypercholesterolemie veroorzaken, een aandoening die op zeer jonge leeftijd tot een
hartinfarct kan leiden. In hoofdstuk 2 bespreken we bekende factoren die de levenscyclus
van LDLR reguleren. We geven een mechanistisch overzicht van de LDLR-transportroute
(d.w.z. endocytose, recycling en degradatie) en concluderen dat het vergroten van onze
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fundamentele kennis van de moleculaire regulatie van intracellulair LDLR-transport kan
leiden tot de identificatie van nieuwe spelers in het cholesterolmetabolisme. Deze kennis zou
vervolgens kunnen bijdragen aan het verklaren van onopgeloste gevallen van patiënten met
hypercholesterolemie. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van onze huidige kennis betreffende
het endosomaal transport van LDLR en LRP1, op moleculair, cellulair en organismaal
niveau. We beschrijven de verschillende mechanismen van LDLR-endocytose en bieden een
overzicht van de recent geïdentificeerde eiwitten die betrokken zijn bij de coördinatie van
het endosomaal transport van LDLR. Ten slotte bespreken we de pleiotrope rol van LRP1 in
het cholesterol- en glucosemetabolisme. Samenvattend impliceert deze literatuurstudie dat
het verbeteren van het recyclen van LDLR en LRP1 nieuwe therapeutische mogelijkheden
biedt om hart- en vaatziekten en diabetes te behandelen.
Hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit proefschrift beschrijven onze studies naar de moleculaire
interacties tussen de eiwitcomplexen die betrokken zijn bij het endosomaal transport
van lipoproteïne-receptoren. Vervolgens leveren deze studies een beter inzicht in de rol
van deze eiwitcomplexen in de cholesterolhuishouding en atherosclerose. Een cruciaal
onderdeel van endosomaal LDLR-transport is het COMMD/CCDC22/CCDC93 (CCC) complex.
In hoofdstuk 4 bestuderen we de bijdrage van het CCC-complex in levercellen aan de
handhaving van cholesterolhomeostase. We laten zien dat het CCC-complex niet alleen de
recycling van LDLR, maar ook van LRP1 faciliteert. Verder tonen we aan dat inactivatie van
het CCC-complex in levercellen atherosclerose in muizen met een humaan lipoproteïneprofiel versnelt. We vergroten ons begrip van de onderlinge relatie van de componenten van
het CCC-complex door aan te tonen dat verlies van individuele CCC-subeenheden resulteert
in destabilisatie van het gehele CCC-complex en dat depletie van iedere CCC-component
in levercellen resulteert in een vergelijkbare verhoging van plasmacholesterolwaarden. In
conclusie laat dit hoofdstuk zien dat alle CCC-componenten vereist zijn om het transport van
LDLR en LRP1 van endosomen terug naar het plasmamembraan te faciliteren om vervolgens
normale plasmacholesterolwaarden te handhaven, en uiteindelijk de kans op hart en
vaatziekte te verlagen.
In hoofdstuk 5 ontrafelen we de bijdrage van meerdere componenten van de endosomale
sorteringsmachinerie aan de recycling van lipoproteïne-receptoren. Ons in vivo werk laat
zien dat het WASH-complex, een complex dat het lot van meerdere cargo’s bepaalt, de
endosomale recycling van zowel LDL (LDLR en LRP1) als HDL (SR-BI) receptoren faciliteert.
Daarnaast leveren we genetisch bewijs dat endosomaal transport van deze lipoproteïnereceptoren afhankelijk is van de interactie tussen het CCC- en WASH-complex. Verder
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bestuderen we of recycling van lipoproteïne-receptoren wordt gereguleerd door retromeer,
een cargo-selectief eiwitcomplex dat essentieel is voor het recyclen van cargo’s vanuit de
vroege endosomen, of retriever, een recentelijk ontdekt eiwitcomplex in cargo-recycling
dat grote gelijkenis toont met retromeer. Onze in vivo studies ondersteunen deels de
eerdere studies die hebben aangetoond dat retromeer en retriever in afzonderlijke takken
van de endosomale sorteerroute actief zijn. We laten zien dat CCC:WASH-gemedieerde
SR-BI-transport retriever en retromeer onafhankelijk is, terwijl onze data suggereert dat
het CCC:WASH-gemedieerde LDLR/LRP1-recycling afhankelijk is van zowel retromeer als
retriever. Omgekeerd is plasmatriglyceriden (TG) regulatie door retromeer waarschijnlijk
WASH- en CCC-onafhankelijk. Onze resultaten suggereren dat de eiwitcomplexen betrokken
bij endosomaal transport verschillende samenstellingen aangaan, waardoor ze endosomale
cargo-sortering nauwkeurig kunnen controleren, om vervolgens verschillende biologische
processen accuraat te reguleren.
Naast zijn rol in endosomale cargo-sortering is het WASH-complex essentieel voor het
behoud van de endo-lysosomale structuur (hoofdstuk 5). Intracellulair cholesteroltransport
en cholesterol detectie is in hoge mate afhankelijk van een goed functionerend endolysosomaal netwerk. Op basis van deze informatie stelden we de hypothese dat intracellulair
cholesteroltransport en -detectie nadelig beïnvloed zouden zijn door de verstoring van
de endo-lysosomale structuur en -lokalisatie in levercellen met een defect in het WASHcomplex, met als gevolg dat het cholesterol- en galzoutmetabolisme aangetast zouden zijn.
In hoofdstuk 6 tonen we aan dat de activiteit van LXR en SREBP verlaagd zijn nadat we het
WASH-complex in levercellen hebben geïnactiveerd. LXR en SREBP zijn transcriptiefactoren
die de expressie van genen reguleren die betrokken bij lipiden- en galzoutmetabolisme.
Zowel de activiteit van LXR als die van SREBP is afhankelijk van intracellulaire cholesterol
content. Ondanks de verlaagde expressie van verschillende LXR en SREBP-target genen
konden we geen duidelijke veranderingen in cholesterolsynthese, cholesteroluitscheiding of
galzoutmetabolisme aantonen in lever specifieke WASH knock-out muizen. Samenvattend
suggereert deze studie dat de veranderde endo-lysosomale architectuur in WASH-deficiënte
levercellen noch de levercholesterolhomeostase, noch het galzoutmetabolisme in muizen
beïnvloedt onder de bestudeerde omstandigheden.
De studies in dit proefschrift benadrukken de cruciale rol van het CCC- en WASH-complex
in de opname van plasmacholesterol door levercellen, door het endosomaal transport van
LDLR, LRP1 en SR-BI te faciliteren. We hebben nieuwe inzichten verkregen in de onderlinge
relaties tussen de verschillende CCC-componenten om de integriteit van het CCC-complex te
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behouden. Daarnaast hebben we met het gebruik van somatische CRISPR/Cas9-technologie
een verfijnde methodologie geïntroduceerd om het samenspel tussen verschillende
endosomale sorteringscomplexen in vivo te bestuderen. Met het gebruik van deze
methodologie laten we zien dat zowel retriever als retromeer deelneemt aan de CCC:WASHafhankelijke route om de endosomale recycling van LDLR, maar niet SR-BI, te faciliteren. Ten
slotte wijzen onze data erop dat het retromeer complex plasma-TG-spiegels reguleert, een
proces dat onafhankelijk is van de CCC:WASH-route. Alles tezamen biedt dit proefschrift
nieuwe inzichten in het complexe samenspel van de verschillende eiwitcomplexen van de
endosomale sorteringsmachinerie in de regulatie van lipidenmetabolisme.
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