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APPENDICES

NEDERLANDSE SAMENVATTING
Ons bloedvatenstelsel bestaat uit een omvangrijk netwerk met een lengte van wel 100.000
kilometer. Dit vatenstelsel heeft als doel om bloed rond te pompen door het menselijk lichaam,
waarbij onze organen worden voorzien van zuurstof en voedingsstoffen, terwijl afvalstoffen
worden afgevoerd. De regulatie van deze processen is cruciaal omdat ons vatenstelsel
essentieel is voor het “gezond” functioneren van het menselijk lichaam.
De binnenste laag van al onze bloedvaten bestaat uit een enkele laag van endotheelcellen,
ook wel het endotheel genoemd. Hoewel lang werd gedacht dat endotheelcellen functioneren als
een passieve laag cellen die enkel de bloedstroom faciliteren, is het nu algemeen geaccepteerd
dat deze specifieke cellen een dynamische en actieve rol spelen in het functioneren van
het vatenstelsel en de achterliggende weefsels en organen. Zo zijn endotheelcellen onder
andere betrokken bij het reguleren van de bloeddruk en bloedstolling, het vormen van nieuwe
bloedvaten, een goede doorbloeding van organen en de regulatie van ons afweermechanisme.
Door de betrokkenheid van endotheelcellen bij deze cruciale functies, is het niet verrassend
dat disregulatie van endotheel-gemedieerde functies aan de basis staat van vele ziektegerelateerde processen, waaronder: lekkage van bloedvaten, vochtophoping, atherosclerose
(aderverkalking), ontstekingen, het afsterven van weefsel (bv. bij diabetes), en metastase
(uitzaaiingen bij kanker).
De bovengenoemde normale, en ziekte-gerelateerde processen zijn sterk afhankelijk
van een specifieke functie van endotheelcellen, namelijk: de regulatie van de endotheel
barrièrefunctie. In de gezonde situatie liggen endotheelcellen dicht tegen elkaar aan waarbij zij
cel-cel contacten maken. Deze cel-cel contacten gaan lekkage van onze bloedvaten tegen en
voorkomen de passage van grote hoeveelheden vocht of bloedcellen vanuit de bloedbaan naar
de weefsels. Aan de andere kant zorgt de regulatie van deze cel-cel contacten ervoor dat er
een goede balans blijft bestaan tussen bloed en weefsels met betrekking tot het uitwisselen van
vocht en immuun cellen. Dit principe vereist complexe en dynamische eigenschappen van het
endotheel, waarbij aanwezige moleculen in endotheelcellen functioneel met elkaar verbonden
zijn in zogeheten signaleringsroutes. In onze studies hebben wij ons gericht op verscheidene
moleculen en signaleringsroutes die van belang zijn voor de regulatie van endotheelcel-cel
contacten en daarbij de endotheel barrièrefunctie beïnvloeden.
In hoofdstuk 2 introduceren wij de Rho GTPases, een groep moleculen die endotheelcel-cel
contacten beïnvloeden via regulatie van het zogeheten actine cytoskelet, ook wel het raamwerk
van de cel genoemd. Over de jaren heen zijn er meer dan 20 Rho GTPases gekarakteriseerd,
elk met unieke eigenschappen, waarvan een deel de endotheel barrièrefunctie zowel positief als
negatief kan beïnvloeden. Centraal in onze studies staan de Rho GTPases Rac1, Cdc42, RhoA,
RhoB en RhoC, die meermaals terug zullen komen in het vervolg van deze samenvatting.
Hoewel deze Rho GTPases al decennialang onder grote belangstelling staan, zijn er momenteel
nog veel onbeantwoorde vraagstukken. Onderzoek hiernaar wordt onder andere bemoeilijkt
door het feit dat deze Rho GTPases erg verwant zijn aan elkaar en het zeer complex is om
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specifieke functies te ontrafelen. Daaraan gerelateerd is er een gebrek aan technische middelen
om deze specificiteit te bestuderen.
In hoofdstuk 3 hebben wij de specificiteit van RhoA, RhoB en RhoC in het endotheel
onderzocht met vernieuwende moleculaire en microscopische technieken. We hebben ons
gericht op deze 3 Rho GTPases, die qua structuur erg veel op elkaar lijken, om te achterhalen
wat de verschillen zijn in functie en regulatie in het endotheel. Met zogeheten förster resonance
energy transfer (FRET) microscopie hebben wij dit bovendien kunnen onderzoeken in individuele
endotheelcellen, tot op de micrometer nauwkeurig. Deze aanpak heeft ons nieuwe inzichten
opgeleverd wat betreft de signaleringsmechanismen van RhoA, RhoB en RhoC. Zo hebben
wij in hoofdstuk 3 de activiteit van deze Rho GTPases in kaart gebracht onder invloed van
Thrombine, een stimulus die belangrijk is voor de bloedstolling in het menselijk lichaam en de
endotheel barrièrefunctie negatief kan beïnvloeden. Vervolgens hebben wij in hoofdstuk 4 het
gebruik van FRET microscopie nog verder kunnen uitbreiden, richting een meer fysiologischrelevante context. Met behulp van een geavanceerd systeem hebben wij de menselijke
bloedstroom na kunnen bootsen en tegelijkertijd de activiteit van RhoA, RhoB en RhoC binnen
het endotheel verder in beeld kunnen brengen.
Het bestuderen van Rho GTPases alleen is onvoldoende om grote en complexe
signaleringsnetwerken te kunnen begrijpen binnen de endotheelbarrière regulatie. Hoofdstuk
5 richt zich daarom op een essentieel molecuul (G13) dat Rho GTPases reguleert. Daaraan
toegevoegd, staan de hoofdstukken 6, 7 en 8 in teken van complete signaleringsnetwerken
die de endotheel barrièrefunctie beïnvloeden. Hierin presenteren wij een dynamisch netwerk
van Rho GTPases en regulatoren onder invloed van sphingosine-1-fosfaat (S1P). S1P is een
lipide (vetzuur) dat in grote hoeveelheden wordt geproduceerd in het menselijk lichaam. Onder
gezonde omstandigheden zorgt S1P voor een verhoogde endotheel barrièrefunctie. Echter,
kan dit verstoord raken en de gezondheid negatief beïnvloeden. Onze studie heeft nieuwe
inzichten opgeleverd wat betreft de regulatie van deze processen. Wij hebben onder andere
nieuwe regulatoren onthult, zoals pRex1 en Cdc42, omschreven in hoofdstuk 8. Uiteindelijk
hebben de studies in hoofdstuk 5-8 geresulteerd in een dynamisch model dat de regulatie
van de endotheel barrièrefunctie samenvat. Hierbij laten wij zien dat S1P antagonerende
signaleringsroutes aanzet, bestaande uit de zogeheten barrière bevorderende S1PR1-Rac1
en S1PR1-Gbg-pRex1-Cdc42, en barrière disruptieve S1PR2-G13-Rho signaleringeringsroutes.
In het gezonde endotheel ligt de nadruk op S1PR1-Rac1 en S1PR1-Gbg-pRex1-Cdc42
signalering, waardoor S1P de barrièrefunctie bevordert. Echter, kan dit evenwicht vanuit
verscheidene invloeden verstoord raken. Hierbij krijgt de S1PR2-G13-Rho signaleringsroute de
overhand, met een verlaging van de endotheel barrièrefunctie als gevolg. Deze verstoring van
het evenwicht is desastreus en kan bijdragen aan het ontwikkelen van meerdere vasculairgemedieerde ziektebeelden, waaronder ontstekingen, kanker en atherosclerose.
Samenvattend hebben onze studies verscheidene moleculen en signaleringsroutes
ontrafeld die van belang zijn voor de regulatie van de endotheel barrièrefunctie. Hoewel de
regulatie van het endotheel, en daarbij het vatenstelsel, complex en omvangrijk is, is er cruciale,
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moleculaire kennis gegenereerd. Dit heeft onder andere bijgedragen aan het beantwoorden
van grote vragen, zoals: “Hoe wordt de endotheel barrièrefunctie gereguleerd in ziekte en
gezondheid?”, en “Wat zijn belangrijke eiwitten en signaleringsroutes voor potentiële therapieën
tegen endotheel-gemedieerde ziektes?” Vanzelfsprekend zijn antwoorden op deze vragen
essentieel voor de gezondheid van ons vatenstelsel en de mens, waarbij de resultaten in dit
proefschrift nieuwe aanknopingspunten geven voor vervolgonderzoek.
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