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Samenvatting

Endotheel cellen vormen de binnenbekleding van de vaatwand en fungeren 

als een barrière tussen het bloed en het onderliggende weefsel. Vaatwand 

endotheelcellen spelen een belangrijke rol bij de adhesie van bloedplaatjes 

aan een beschadigde vaatwand en de transmigratie van leukocyten tijdens 

ontstekingsreacties. Diverse componenten die betrokken zijn bij deze 

processen zijn opgeslagen in “Weibel-Palade bodies” (WPBs); endotheel-

specifieke granules die na stimulatie hun inhoud aan de bloedbaan afgeven. 

De voornaamste component in WPBs is von Willebrand Factor (VWF). Binding 

van bloedplaatjes aan een beschadigde vaatwand wordt gemedieerd door 

VWF. Daarnaast functioneert VWF als een chaperonne-eiwit voor bloedstollings 

factor VIII waardoor de halfwaarde tijd van dit cruciale stollingseiwit sterk 

verlengd wordt. Naast VWF zijn er ook een aantal andere componenten 

opgeslagen in WPBs die betrokken bij de regulatie van ontstekingsreacties 

en angiogenese. Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is uitgevoerd 

om een beter inzicht te verkrijgen in de fysiologische functie van WPBs en in 

de moleculaire mechanismes die betrokken zijn bij de exocytose van deze 

endotheelcel specifieke organellen. 

In hoofdstuk 1 bediscussiëren we de fysiologische rol van WPBs en 

beschrijven we de functie van de tot nu toe bekende WPB componenten. 

Verder geven we een overzicht van onze huidige kennis op het gebied van 

de vorming en exocytose van WPBs. Om een beter inzicht te krijgen in het 

belang van WPBs voor verschillende biologische processen hebben we met 

behulp van massaspectrometrie bestudeerd welke eiwitten in WPBs aanwezig 

zijn (hoofdstuk 2). Door middel van deze benadering hebben we “insuline-

like growth factor binding protein 7” (IGFBP7) geïdentificeerd als een nog 

niet eerder beschreven WPB component. IGFBP7 speelt een belangrijke rol 

bij de vorming van nieuwe bloedvaten. Dit resultaat wijst er op dat WPBs een 

belangrijke rol spelen bij de regulatie van angiogenese. 

In de daarop volgende hoofdstukken hebben we de moleculaire mechanismes 

die een rol spelen bij de regulatie van WPB exocytose bestudeerd. Tijdens 

deze studies hebben we ons gericht op de bijdrage van SNARE eiwitten en 

SNARE-geassocieerde eiwitten. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen 

dat synaptotagmin-like protein 4-a (Slp4-a) een belangrijke rol speelt bij 

de exocytose van WPBs. In hoofdstuk 3 hebben we gebruik gemaakt van 

massaspectometrie om bindingspartners van Slp4-a in endotheel cellen te 

identificeren. Deze studie leidde tot de identificatie van “syntaxin binding 
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protein 1” (STXBP1), syntaxin-2 en syntaxin-3 als bindingspartners van Slp4-a. 

SiRNA gemedieerde depletie van STXBP1 resulteerde in een verlaging van 

gestimuleerde VWF secretie. “Early infantile epileptic encephalopathy type 4” 

patiënten hebben een mutatie in het gen dat codeert voor STXBP1. Uit perifeer 

bloed van een patiënt met een mutatie in het STXBP1-gen zijn endotheel 

cellen geïsoleerd. Na stimulatie met histamine werd een verminderde secretie 

van VWF bij uit deze patiënt geïsoleerde endotheelcellen waargenomen. De 

resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat STXBP1 een positieve regulator is 

van WPB exocytose. Verder hebben we in deze studie aangetoond dat STXBP1 

bindt aan zowel syntaxin-2 als aan syntaxin-3. In hoofdstuk 4 hebben we 

de subcellulaire lokalisatie van syntaxin-2 en syntaxin-3 bestudeerd. We 

laten hier zien dat syntaxin-2 is gelokaliseerd op het plasmamembraan van 

endotheel cellen. Syntaxin-3 kon op WPBs worden aangetoond. Vervolgens 

hebben we de rol van syntaxin-3 in endotheel cellen onderzocht. Het verlagen 

van syntaxin-3 spiegels met behulp van siRNA resulteert in een verhoging van 

de hoeveelheid intracellulair VWF. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

een verlaagde basale WPB exocytose.

Epidemiologische studies hebben laten zien dat er een associatie bestaat 

tussen de plasma concentratie van VWF en genetische variatie in het gen 

dat codeert voor “syntaxin binding protein 5” (STXBP5). In hoofdstuk 5 

analyseren we de rol van STXBP5 in WPB exocytose. De resultaten van ons 

onderzoek naar de effecten van een verlaging van STXBP5 expressie wijzen 

er op dat STXBP5 een negatieve regulator van VWF secretie is. Overexpressie 

van het carboxy-terminale “VAMP-like domain” van STXBP5 resulteert in een 

verlaging van de door histamine geïnduceerde secretie van VWF. Verder tonen 

we aan dat STXBP5 zowel aan syntaxin-3, als aan syntaxin-4 kan binden. 

Onze resultaten geven aan dat STXBP5 een rol speelt bij de exocytose van 

WPBs. 

In hoofdstuk 6 bediscussiëren we de in dit proefschrift weergegeven studies 

in relatie tot de gegevens die uit andere studies naar voren zijn gekomen. 

Tevens wordt aangegeven op welke wijze de in deze studie geïdentificeerde 

regulatoren van VWF secretie zouden kunnen werken. 




