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Summary

Endothelial cells comprise the inner layer of blood vessels thereby separating 
blood from the underlying tissues. Positioned between the blood and 
tissues, endothelial cells form a tightly regulated barrier that is involved in 
the regulation of vascular tone, angiogenesis, inflammatory responses and 
haemostasis. Endothelial cell-specific Weibel-Palade bodies (WPBs) contain 
a diverse set of bioactive components which are involved in the regulation of 
the above-mentioned processes. WPBs are rod-shaped organelles with are 
composed of elongated helical tubules that are composed of von Willebrand 
Factor (VWF). In Chapter 1 we describe the biological role and regulation 
of release of Weibel-Palade bodies. In Chapter 2 we show that cAMP- 
dependent WPB release is regulated by the exchange protein activated by 
cAMP (Epac1). Epac1 activates the small GTPase Rap1 which is also crucially 
involved in cAMP-dependent WPB exocytosis.
In Chapter 3 potential downstream effectors of Rap1-GTP have been 
identified.  Two candidate Rap1 effectors, PI3K and PREX-1, were shown to 
play a role in epinephrine-induced Rac1 activation and WPB exocytosis. 
Another candidate WPB regulatory protein indentified in chapter 3, Rab33A, 
was further analyzed in Chapter 4. Fluorescently tagged Rab33A was 
capable of localizing to WPBs in a subset of transfected cells. Rufy3 has been 
reported as a putative Rab33A effector. We showed that the RUN domain of 
RUFY3 and can bind to activated Rap1 in endothelial cells. We furthermore 
observed depletion of WPBs in mEGFP-RUFY3 expressing HUVECs. Our 
findings suggest that the RalGDS-Rap1-RUFY3 axis may promote accelerated 
turnover of WPBs. 
In Chapter 5 we studied which S1P receptor is involved in the S1P-induced 
release of WPBs. Currently a number of pharmacological compounds 
targeting the S1P receptors are being developed for treatment of autoimmune 
diseases. In Chapter 5 is shown that S1P receptor 3 is responsible for S1P- 
induced VWF release, while S1P receptor 1 has a major function in the 
regulation of endothelial barrier function. 
Finally, in Chapter 6, we discuss the results of the studies described in this 
thesis and provide a model describing the signaling pathways involved in the 
regulation of WPB exocytosis in endothelial cells. 
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Samenvatting

De bekleding van bloedvaten wordt gevormd door het vaatwandendotheel 
dat een barrière vormt tussen het bloed en de onderliggende weefsels. 
Endotheelcellen zijn betrokken bij de regulatie van bloeddruk, de vorming 
van nieuwe bloedvaten (angiogenese), herstel van beschadigingen in de 
vaatwand en de regulatie van ontstekingsreacties in het onderliggende 
weefsel. Een deel van deze functies wordt uitgeoefend door eiwitten die 
zijn opgeslagen in endotheelcel specifieke organellen die Weibel-Palade 
bodies (WPBs) worden genoemd. WPBs hebben een langwerpige vorm 
(sigaarvormig) die wordt veroorzaakt door buis-achtige structuren die in 
dit organel aanwezig zijn. In Hoofdstuk 1 wordt onze huidige kennis met 
betrekking tot WPBs samengevat. Wanneer de endotheelcel een signaal 
ontvangt dan fuseren de WPBs met het plasma membraan migreren. Bij 
dit proces komt de inhoud van WPBs vrij in de bloedbaan, een proces dat 
wij WPB exocytose noemen. Exocytose van WPBs kan verlopen via twee 
verschilledne signaleringsroutes. Stimulatie met trombine of histamine 
zorgt voor een verhoging van de intracellulaire Ca2+ concentratie terwijl 
stimulatie met adrenaline of vasopressine een signaleringsroute activeert 
die afhankelijk is van cAMP. Desmopressin is een van vasopressine afgeleide 
stof die gebruikt wordt voor het verhogen van VWF spiegels bij patiënten 
met een milde vorm van hemofilie A of van de ziekte van von Willebrand. In 
Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat Epac1 en Rap1 betrokken zijn bij de door 
cAMP gemedieerde secretie van WPBs. In Hoofdstuk 3 worden een aantal 
kandidaat-eiwitten beschreven die binden aan het Ras bindings domein van 
RalGDS en daarmee mogelijk een rol spelen bij de cAMP afhankelijke secretie 
van WPBs. Twee van de geidentificeerde eiwitten phosphatidylinositol-3 
kinase en PREX-1 spelen een rol bij de door adrenaline gemedieerde secretie 
van WPBs. 
In Hoofdstuk 4 bestuderen we de eigenschappen van Rab33A, één van 
de in Hoofdstuk 3 gevonden kandidaat-eiwitten die aan het Ras bindings 
domein van RalGDS binden. De localizatie van fluorescent gelabeld Rab33A 
in endotheelcellen werd bestudeerd. In de meeste cellen wordt Rab33A 
aangetroffen in korrelige structuren die zich rond de kern bevinden. In 
een klein deel van de endotheelcellen die fluoresent Rab33A tot expressie 
brengen werd dit eiwit op WPBs aangetroffen. Uit de literatuur is bekend 
dat Rab33A een interactie aan kan gaan met RUFY3, een RUN domein 
bevattend eiwit. In Hoofstuk 4 wordt aangetoond dat het RUN domein van 
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RUFY3 een complex vormt met geactiveerd Rap1. In endotheelcellen die 
fluorescent RUFY3 tot expressie brengen werden geen WPBs waargenomen. 
Dit wijst er op RUFY3 mogelijk een rol speelt bij de secretie van WPBs. In 
Hoofdstuk 5 hebben we de door sphingosine-1 fosfaat (S1P) geinduceerde 
secretie van WPBs bestudeerd. We hebben laten zien dat S1P bindt aan S1P 
receptor 3. Binding van S1P aan S1P receptor 1 versterkt de barriere functie 
van het vaatwand-endotheel. Onze resultaten geven een verklaring voor de 
functioneel verschillende effecten van S1P op het vaatwandendotheel. In 
Hoofdstuk 6 worden in de literatuur gerapporteerde studies die relevant zijn 
voor onze waarnemingen bediscussieerd. 


