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Endotheelcellen vormen een fysieke barrière tussen het bloed en het 
onderliggende weefsel. Na stimulatie van endotheelcellen wordt de 
inhoud van specifieke opslagorganellen, die Weibel-Palade bodies (WPBs) 
worden genoemd, uitgescheiden in het bloed. WPBs bevatten een groot 
aantal eiwitten die onder andere betrokken zijn bij de primaire hemostase, 
ontstekingsreacties en angiogenese. De belangrijkste component aanwezig 
in WPBs is von Willebrand factor (VWF). Dit is een groot multimeer eiwit 
dat een cruciale rol speelt bij de binding van bloedplaatjes aan een 
beschadigde vaatwand. In dit proefschrift beschrijven we de resultaten 
van een aantal studies die gericht zijn op een beter begrip met betrekking 
tot de vorming en biologische functie van VWF strengen die gevormd 
worden na de fusie van WPB met de celmembraan.  
In Hoofdstuk 1 word algemene achtergrond informatie gegeven en 
bespreken we de huidige kennis met betrekking tot de vorming van 
VWF multimeren en de conversie van deze multimeren in lange VWF 
strengen. We bespreken ook welke structurele determinanten op VWF 
een rol spelen bij de vorming van VWF strengen. In Hoofdstuk 2 worden 
de veranderingen in WPB distributie in endotheelcellen die worden 
blootgesteld aan een continue wrijvingskracht (shear stress) in kaart 
gebracht. Er werden geen opvallende verschillen in distributie van de 
WPBs in cellen die onder shear stress of statisch gekweekt waargenomen. 
Wel vonden we een geringe afname van het aantal WPBs per cel. In 
Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht welke farmacologische componenten 
een effect hebben op de vorming van VWF strengen op het oppervlak 
van endotheelcellen. We laten zien dat dextraansulfaat interfereert met 
de vorming van VWF strengen. Een soortgelijk effect werd gevonden 
wanneer endotheelcellen werden geïncubeerd met fucoidan of Poly(I). 
Deze waarneming suggereert dat scavenger receptors (SRs) mogelijk een 
rol spelen bij het verankeren en stabiliseren van nieuw-gevormde VWF 
strengen. Tevens werd gevonden dat dextraansulfaat de exocytose van 
VWF remt terwijl de secretie van het VWF propeptide niet geremd wordt. 
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In deze studie werd ook aangetoond dat de WPB component IGFBP7 aan 
VWF strengen bindt terwijl het propeptide van VWF dat ook in de WPBs 
aanwezig is dat niet doet. Dit wijst er op dat de eiwitten die zich in WPBs 
bevinden onderverdeeld kunnen worden in 2 groepen. De eerste groep 
waaronder IGFBP7 blijft na secretie gebonden aan VWF terwijl de tweede 
groep na fusie van WPBs met het plasmamembraan direct vrijkomt in de 
bloedbaan. In Hoofdstuk 4 hebben we de effecten van 2 VWF mutaties 
onderzocht die bij patiënten met de ziekte van Von Willebrand (VWD) 
subtype Vicenza voorkomen. “Blood outgrowth endothelial cells” (BOEC) 
zijn geïsoleerd uit het bloed van een VWD patiënt die heterozygoot voor 
p.R1205H en een patiënt compound (samengesteld) heterozygoot voor 
p.R1205H en p.R924Q. Opvallend was dat bij de compound heterozygote 
patiënt een relatief ernstige bloedingsneiging werd vastgesteld. Bij de 
p.R1205H/p.R924Q BOEC werden na stimulatie slechts een gering aantal 
korte VWF strengen gevormd. Bij de p.R1205H BOEC was zowel de lengte 
als het aantal VWF strengen dat gevormd werd vergelijkbaar met dat van 
controle BOEC. Deze waarneming impliceert een synergistisch effect van 
de R924Q en de R1205H mutatie die de onderliggende oorzaak kan zijn 
voor de ernstige bloedingen van de compound heterozygote VWD type 
Vicenza patiënt. In Hoofdstuk 5 bespreken we de resultaten van de door 
VWF gefaciliteerde opslag van IGFBP7 in WPBs. We tonen aan dat IGFBP7 
direct aan VWF kan binden en door middel van een nieuwe chemische 
“footprinting” methode laten we zien dat deze binding word gemedieerd 
door structuren die zich in de C8-4, TIL-4, C6 en CTCK domeinen van 
VWF bevinden. Met behulp van een set VWF varianten is gekeken welke 
domeinen er voor zorgen dat endogeen IGFBP7 in getransfecteerde HEK293 
cellen naar pseudo-WPBs wordt getransporteerd. In Hoofdstuk 6 hebben 
we de expressie niveaus van kleine, niet-coderende RNAs (microRNAs) in 
BOEC bepaalt. MiRNA-126 en miRNA-21 werden het hoogst tot expressie 
gebracht. Het uitschakelen van deze miRNAs (silencing) had geen effect 
op de migratie of barrière-functie van BOEC. Door middel van een 
“proteomics” benadering hebben we aangetoond dat de expressie levels 
van een hele reeks eiwitten wel waren veranderd. Door ons te richten op 
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eiwitten waarvan de expressie na miRNA silencing omhoog waren gegaan 
(die mogelijk de directe targets van de miRNAs kunnen zijn) hebben we 
kandidaten geïdentificeerd die mogelijke betrokken zijn bij de vouwing en 
transport van eiwitten in de cel (miRNA-126) of veranderingen van het 
cytoskelet (miRNA-21). In Hoofdstuk 7 bediscussiëren we de resultaten uit 
dit proefschrift en vergelijken we die met eerder gepubliceerde studies.


