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Samenvatting

De meeste eukaryote cellen zijn onderverdeeld in een celkern en een cytoplasma en deze 
twee onderdelen zijn van elkaar gescheiden door de kernmembraan. De kernmembraan 
bestaat uit twee lagen. De buitenmembraan grenst aan het cytoplasma en wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een groep eiwitten met een KASH domein. De 
binnenmembraan staat in direct contact met de celkern en is de thuishaven voor SUN 
eiwitten. SUN en KASH domein eiwitten behoren tot de transmembraan eiwitten. Hun 
C-terminus bevindt zich in de ruimte tussen de beide lagen van de kernmembraan. De 
N-termini van de SUN en KASH domein eiwitten steken uit in respectievelijk de celkern en 
het cytoplasma. Omdat KASH domein eiwitten kunnen binden aan zowel het cytoskelet 
als aan de SUN eiwitten, ontstaat hierdoor een verbinding tussen het cytoplasma en de 
binnenkant van de celkern. Het complex van eiwitten dat verantwoordelijk is voor deze 
verbinding wordt ook wel het LINC complex genoemd.

In hoofdstuk 1 wordt de ontdekking van KASH domein eiwitten in Caenorhabditis 
elegans en Drosophila melanogaster beschreven. De KASH domein eiwitten zijn in deze 
organismen betrokken bij de positionering en migratie van de celkern. Daarnaast wordt 
in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de identificatie en de functie van een drietal 
KASH domein eiwitten in vertebraten, de zogenaamde nesprins.

Eerder onderzoek binnen onze groep heeft aangetoond dat één van deze nesprins, 
nesprin-3, een interactie aangaat met plectine. Aangezien plectine ook nog kan binden 
aan intermediaire filamenten, ontstaat er een verbinding tussen de kernmembraan en 
het intermediaire filament systeem. Het doel van deze studie was om te bepalen hoe 
nesprin-3 terecht komt op de buitenste kernmembraan en om de interactie tussen 
nesprin-3 en plectine verder te karakteriseren. Daarnaast hebben we onderzoek verricht 
naar de expressie en functie van nesprin-3 in een tweetal diermodellen.

In hoofdstuk 2 laten we zien dat de aanwezigheid van nesprin-3 op de buitenste 
kernmembraan afhankelijk is van zijn interacties met SUN1 en SUN2. De laatste vier 
aminozuren van het KASH domein van nesprin-3 zijn noodzakelijk voor de binding aan 
SUN eiwitten en deletie van deze aminozuren leidt dan ook tot de verspreiding van 
nesprin-3 over de membranen van het endoplasmatisch reticulum. Voorgaande studies 
hebben laten zien dat de andere nesprins via eenzelfde mechanisme terecht komen op 
de buitenste kernmembraan. Sterker nog, over-expressie van nesprin-1 of -2 verdrijft 
endogeen nesprin-3 van de buitenmembraan. Deze bevinding laat zien dat er slechts 
een gelimiteerd aantal bindingsplaatsen voor nesprins aanwezig is op de buitenste 
kernmembraan.

De binding van nesprin-3 aan plectine vindt plaats door een interactie tussen de 
N-terminus van nesprin-3 en het actine-bindingsdomein van plectine. Dit domein is niet 
alleen betrokken bij de interactie met nesprin-3, maar ook bij de binding van plectine aan 
actine filamenten en integrine β4. In hoofdstuk 3 laten we zien dat de bindingsplaatsen 
van nesprin-3 en β4 aan het actine-bindingsdomein van plectine gedeeltelijk overlappen. 
Dit suggereert dat de twee eiwitten niet gelijktijdig een interactie kunnen aangaan met 
plectine. Daarnaast hebben we ook twee aminozuren geïdentificeerd in de N-terminus 
van nesprin-3 die essentieel zijn voor de binding aan plectine.

Plectine moleculen kunnen ook aan elkaar binden via hun interne ‘rod’ domein, 
hetgeen resulteert in de dimerisatie van plectine. Over-expressie van plectine fragmenten 
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waarin het rod domein ontbreekt, leidt tot een stabilisatie van het actine cytoskelet en de 
binding van deze plectine fragmenten aan actine filamenten (hoofdstuk 2). Wanneer het 
rod domein echter aanwezig is, wordt plectine ook gerekruteerd naar de kernmembraan 
door middel van een interactie met nesprin-3. De rol van plectine dimerisatie in de 
interactie met nesprin-3 is verder onderzocht in hoofdstuk 5. Door gebruik te maken van 
muizen die alleen plectine moleculen tot expressie brengen die het rod domein missen, 
hebben we vast kunnen stellen dat het rod domein, en dus de dimerisatie van plectine, 
niet noodzakelijk is voor de binding van plectine aan nesprin-3.

In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de huidige kennis en een aantal 
openstaande vragen binnen het onderzoek naar nesprin-3. Een van de punten die nader 
onderzoek vereist is de expressie van nesprin-3 in verschillende weefsels. Deze kennis is 
nodig om de functie van nesprin-3 te kunnen bepalen.

Met het onderzoek wordt een begin gemaakt in dit proefschrift door de expressie van 
nesprin-3 te analyseren in twee onafhankelijke diermodellen. Daarnaast hebben we de 
functie van nesprin-3 onderzocht in zowel nesprin-3 deficiënte zebravissen (hoofdstuk 
3) als nesprin-3 knock-out muizen (hoofdstuk 5). In tegenstelling tot de skeletspieren 
waarin nesprin-3 nauwelijks tot expressie komt, is er een sterke expressie van nesprin-3 in 
de dermis, bloedvaten en perifere zenuwen. Wat duidelijk uit de beide diermodellen naar 
voren komt is dat nesprin-3 belangrijk is voor de binding van intermediaire filamenten 
aan de celkern. Dit blijkt vooral van belang in de teelballen van de muis, waar nesprin-3 
verantwoordelijk is voor de lokalisatie van plectine en vimentine filamenten rond de 
celkern van Sertoli cellen. De afwezigheid van nesprin-3 in zowel zebravissen als muizen 
leidt echter niet tot afwijkingen. De dieren ontwikkelen zich normaal en we zien geen 
negatieve effecten van het verlies van nesprin-3 op het functioneren van de organen.

Intermediaire filamenten zijn noodzakelijk voor het behoud van cel en weefsel 
integriteit tijdens mechanische stress. Het is dan ook niet ondenkbaar dat nesprin-3 
een soortgelijke functie uitoefent. Vervolgstudies naar de rol van nesprin-3 in 
mechanotransductie zullen dit verder moeten uitwijzen.




