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NEDERLANDSE
SAMENVATTING

Nederlandse samenvatting
De apikale plasmamembraan van darmepitheelcellen (ook wel bekend als de
borstelzoom vanwege de grote hoeveelheid microvilli) voorziet in een beschermende
en tevens selectieve barrière die de opname van voedingstoffen uit de darm reguleert.
Het onvermogen van darmepitheelcellen om een goed werkende apikale
plasmamembraan te ontwikkelen, en de consequenties daarvan op het menselijk
functioneren, wordt duidelijk in patiënten met microvillusinclusieziekte (afgekort als
MVID; OMIM 251850). MVID is een zeldzame en erfelijke aandoening die zich bij
pasgeboren kinderen klinisch presenteert door ernstige secretoire diarree en
malabsoptie. Op cellulair nivo kenmerkt MVID zich door atrofie van de apikale
plasmamembraan en de aanwezigheid van (een aanzienlijke hoeveelheid) lysosomale
granules in het cytoplasma. Meest typerend voor MVID is dat de eiwit- en
vetbestanddelen van het apikale plasmamembraan van de darmepitheelcellen zich niet
op het celoppervlak bevinden maar in het cytoplasma als zogenaamde microvillus
inclusies. In tegenstelling tot de apikale plasmamembraan lijkt de rest van het
celoppervlak normaal ontwikkeld. Vanwege de specifieke verstoring van het apikale
celoppervlak biedt MVID een unieke kans om genetische en moleculaire
mechanismen die ten grondslag liggen aan de vorming van apikale plasmamembranen
te bestuderen.
Het doel van de studies zoals beschreven in dit proefschrift is inzicht te
verkrijgen in de genetische oorzaak en de pathogenese van MVID alsmede, via deze
weg, meer algemeen inzicht te verkrijgen in de moleculaire mechanismen die de
vorming en dynamiek van het apikale celoppervlak reguleren.
Een analyse van het genomisch DNA van negen MVID patiënten resulteerde in
de identificatie van acht niet eerder beschreven mutaties in het MYO5B gen. Het
MYO5B gen komt tot expressie in de epitheelcellen van bijna alle organen en codeert
voor een zogenaamd motoreiwit dat endosomen in de cel over actinefilamenten
verplaatst. Endosomen zijn organellen in de cel die de hoeveelheid van specifieke
eiwitten en vetten op het celoppervlak reguleren. Myosine Vb controleert op deze
wijze de subcellulaire distributie en de daarmee samenhangende functionaliteit van
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deze endosomen. We hebben aangetoond dat MYO5B mutaties leiden tot een
respectievelijk afwijkende expressie en afwijkende intracellulaire lokalisatie van het
myosine Vb transcript en eiwit in de darmepiteelcellen van MVID patiënten. We
hebben ook aangetoond dat de normaliter door myosine Vb-gecontroleerde
subcellulaire distributie van endosomen ernstig is verstoord in de darmepiteelcellen
van MVID patiënten. Dit duidt op een verstoorde functie van het myosine Vb eiwit.
Deze resultaten suggereren dat myosine Vb-gereguleerde endosomen die mogelijk
betrokken zijn bij het reguleren van de hoeveelheid specifieke eiwitten en vetten op
het apikale celoppervlak een belangrijke rol spelen in de vorming van een functioneel
apikaal epitheelceloppervlak, en tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de
pathogenese van MVID.
We rapporteerden twee MVID patiënten die naast de kenmerkende darmstoornis
ook Fanconisyndroom in de nieren ontwikkelden. Fanconisyndroom wordt
gekenmerkt door een verminderde absorptiecapaciteit van het apikale celoppervlak
van de epitheelcellen in de proximale tubulus. We hebben daarom in nierbiopten
onderzocht of de nierepitheelcellen van MVID patiënten afwijkingen van het apikale
celoppervlak vertoonden, vergelijkbaar als die in de darm. Tevens werd onderzocht of
de epitheelafwijkingen in de darm op specifieke plaatsen voorkwamen of in al het
darmepitheel. De voor MVID kenmerkende afwijkingen werden gevonden in al het
onderzochte darmepitheel maar, verrassend, niet in het nierepitheel. Geconcludeerd
kon worden dat MYO5B mutaties een zeer verschillende uitwerking hebben op darmen nierepitheel. Dit kan er op duiden dat de afwijkingen van het apikale celoppervlak
in de darm van MVID patiënten mede ontstaan door darmspecifieke factoren. De
identificatie

van

deze

factoren,

mogelijk

omgevingsfactoren,

kan

een

aanknopingspunt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën.
Eén omgevingsfactor die gedeeld lijkt te worden door darmepitheelcellen in
MVID enerzijds en andere pathologische aandoeningen waar apikale inclusies bij
gerapporteerd zijn anderzijds, is verzuring. We hebben daarom onderzocht of
verzuring van de celomgeving kan bijdragen aan de vorming van apikale
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plasmamembraaninclusies. Door levende cellen onder de microscoop te volgen
konden we aantonen dat verzuring leidt tot het dunner worden, uitstrekken en
uiteindelijk internaliseren van delen van de apikale plasmamembraan, terwijl de rest
van het celoppervlak onaangetast leek. Geïnternaliseerde delen van het apikale
plasmamembraan fuseerden met elkaar in het cytoplasma wat resulteerde in de
vorming van grote apikale plasmamembraaninclusies. Chemische stoffen die erom
bekend staan een verstorend effect te hebben op de dynamiek van actinefilamenten
toonden een vergelijkbaar effect. De internalisatie van apikale plasmamembraan als
gevolg van verzuring bleek afhankelijk van de activiteit van Rho kinase en myosine
II. Tezamen kan worden geconcludeerd dat verzuring van de celomgeving kan leiden
tot de vorming van apikale plasmamembraaninclusies.
Tenslotte hebben we de effecten van verzuring op de structuur en het
functioneren van het Golgi apparaat onderzocht. Het Golgi apparaat speelt een
belangrijke rol in de ontwikkeling en het behoud van het apikale celoppervlak. We
toonden aan dat verzuring leidt tot het uiteenvallen van het Golgi apparaat. Het door
verzuring uiteenvallen van het Golgi apparaat had geen effect op het transport van
apikale plasmamembraan-bestanddelen. Deze resultaten tonen aan dat de structuur en
de functie van het Golgi apparaat losgekoppeld kunnen worden, en suggereren tevens
dat het door verzuring uiteenvallen van het Golgi apparaat waarschijnlijk geen direct
verband

heeft

met

de

eerder

waargenomen

vorming

van

apikale

plasmamembraaninclusies.
Concluderend kunnen we stellen dat de genetische oorzaak van MVID
opgehelderd is en dat we meer inzicht hebben gekregen in de pathogenese van MVID
en, meer algemeen, in de moleculaire mechanismen die de vorming en dynamiek van
het apikale plasmamembraan kunnen reguleren.
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