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Nederlandse samenvatting
Darmepitheel, de binnenste laag van de darm,
is in staat voedingstoffen en vocht op te nemen,
terwijl het een verder ondoordringbare laag vormt.
Om hiertoe in staat te zijn, wordt de intestinale
epitheliale morfogenese strak gereguleerd hetgeen
leidt tot een onderling verbonden, gepolariseerde
monolaag van darmepitheelcellen. Polariteit is de
capaciteit van epitheel om zich ten opzichte van
de buitenwereld in de ruimte te ordenen. Hierbij
creëert een epitheelcel in functie en eiwitcompositie
verschillende membraandomeinen, die elk met een
ander compartiment in verbinding staan. Het apicale
domein staat in verbinding met het lumen van de
darm, terwijl het basolaterale domein in verbinding
staat met de omliggende cellen en het onderliggende
weefsel. Deze domeinen worden gescheiden door
zogeheten tight junctions, die zorg dragen voor
het impermeabel zijn van de interepitheliale ruimte
en voorkomen dat de membraandomeinen in
elkaar kunnen overvloeien. Epitheliale polariteit is
essentieel voor homeostase en immuniteit in de
darm, zoals in detail wordt uitgewerkt in hoofdstuk
2. Onder invloed van intrinsieke en extrinsieke
factoren kan de morfogenese en daardoor de functie
van het epitheel verstoord worden. Diermodellen
en klinische studies kunnen kennis bieden over
ziektefenotypen in de context van het complexe
samenspel van vele verschillende celtypen. In dit
proefschrift presenteerden wij een driedimensionaal
celkweeksysteem, die een met de in vivo situatie
overeenkomende gepolariseerde organisatie van
het darmepitheel laat zien. Dit model dient als
een reductionistische aanpak voor het meten van
de directe effecten van individuele extrinsieke en
intrinsieke factoren op de morfogenese en integriteit
van darmepitheel.
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In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat
darmepitheelcellen in staat zijn tot het vormen
van sferoïde monolaag rond een lumen, gelijkend op
de in vivo organisatie van darmepitheel. In zulke
sferoïden, vertonen de darmepitheelcellen een in
vivo-achtige
gepolariseerde
verdeling
van
celcomponenten. Zij laten duidelijk te onderscheiden
apicale en basolaterale membraandomeinen zien, met
in het lumen stekende microvilli en basaal
aangeworven
laminine,
onderdeel
van
de
basaalmembraan. De tight junctions zijn juist
gelokaliseerd en functioneel, zoals blijkt uit de
impermeabiliteit van de sferoïden. We hebben
laten zien dat deze sferoïden hun impermeabiliteit
verliezen op een apoptose-afhankelijke wijze wanneer
zij worden blootgesteld aan de pro-inflammatoire
cytokine TNF. Daarnaast leidt blootstelling aan TNF
vanaf het begin van de 3d-kweek tot een vertraagde
vorming van een apicobasale as, en worden lumens
alleen secundair gevormd, nadat de binnenste
cellen van een cluster apoptotisch zijn geworden,
een proces dat cavitatie wordt genoemd en
fysiologisch
plaatsvindt
bij
de vorming van
melkklierweefsel. Dit toont aan dat TNF niet alleen
een apoptose afhankelijk storende effect heeft op de
darmepitheelbarrièrefunctie, maar ook een storende
invloed op de darmepitheliale morfogenese.
In hoofdstuk 4 onderzochten we de rol van het
energiemetabolisme in de morfogenese in ons model.
We hebben aangetoond dat beide belangrijkste
metabole
routes;
glycolyse
en
oxidatieve
fosforylering, bijdragen aan efficiënte proliferatie, en
sferoïdgrootte. Geen van beide metabole routes is
echter op zichzelf noodzakelijk voor een efficiënte
polarisatie. Wij lieten zien dat, contrasterend met
het effect van TNF, het tevens pro-inflammatoire
cytokine IFNγ celproliferatie significant induceerde in
dit modelsysteem, resulterend in grotere spheroïden.
Deze inductie is afhankelijk van glycolyse, maar niet
van oxidatieve fosforylering. De studies beschreven
in hoofdstukken 3 en 4 laten zien dat verschillende
pro-inflammatoire cytokines, resp. TNF en IFNγ, de
morfogenese van darmepitheel in dit
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model zeer verschillend beïnvloeden.
In hoofdstuk 5 gebruikten we ons model om de
gevolgen van roken, als bekende risicofactor voor IBD,
op epitheliale functie en morfogenese te beoordelen.
Bij blootstelling aan sigarettenrookextract toonden de
sferoïden een verminderde proliferatie en verminderde
polarisatie, met een gestoorde epitheliale morfogenese
tot gevolg. Deze effecten waren overdraagbaar op
dochtercellen. Interessant is dat sigarettenrookextract
de barrièrefunctie en morfogenese van al gevormde
sferoïden niet verstoorde, wat erop wijst dat de
effecten van sigarettenrook in het bijzonder relevant
zijn ten tijde van actieve morfogenese, zoals
bijvoorbeeld gedurende een wondgenezingsrespons.
Ten slotte, laten we zien dat de toediening van
N-acetyl-L-cysteïne (NAC) de remmende effecten
van sigarettenrookextract volledig neutraliseerde, op
glutathion afhankelijke en onafhankelijke wijze. Deze
studie toont aan dat sigarettenrookcomponenten
en direct effect op darmepitheelcellen kunnen
bewerkstelligen, en dat NAC gebruikt zou kunnen
worden voor het neutraliseren van rook-gemedieerde
darmepitheeldefecten.
In hoofdstuk 6 onderzochten we de invloed van de
apicale recycling endosoom regulator myosinVb op
darmepitheliale barrièrefunctie. MyosinVb is het eiwit
waarvoor het gen MYO5b codeert, een gen waarvan
een mutatie geassocieerd is met microvillus inclusion
disease (MIVD), een ernstige congenitale secretoire
diarree. We tonen aan dat het verlies van myosine
Vb functie causaal is voor een herverdeling van
tight junction-eiwit Claudin-1 in MVID enterocyten.
Myosine Vb blijkt het transport van Claudin-1 naar
de tight junctions te regelen, maar niet de correcte
lokalisatie van andere tight junction-eiwitten. De tight
junctions waren functioneel, aangezien permeabiliteit
onveranderd bleek zonder myosin5b en daardoor
zonder correct gelokaliseerd claudine-1. Dit geeft aan

199

dat claudine-1 mislokalisatie in zichzelf waarschijnlijk
niet oorzakelijk is voor de verhoogde intestinale
permeabiliteit. In darmepitheelcellen van MIVDpatiënten, drager van een MYO5b mutatie, vonden
we een verlies van crumbs3 expressie en daarbij
vonden wij in crb3 - / - muizen een mislokalisatie
van claudin-1. Dit suggereert dat myosin5b claudin-1
vervoer geassocieerd is met adequate crumbs3expressie. Belangwekkend is dat het gevonden gebrek
aan barrièredefecten in afwezigheid van myosin5b
suggereert dat darmepitheelpermeabiliteit niet de
oorzaak is van het diarreefenotype in MVID.
Concluderend stellen wij dat ons reductionistische
model in staat is kennis op te leveren over morfogenese
van darmepitheel, en ons in staat stelt verdere
mechanismen achter de geobserveerde fenotypen
verder te onderzoeken.
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