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Samenvatting 

Het "low density lipoprotein receptor-gerelateerde eiwit" (LRP) is een grote 
multifunctionele endocytose receptor die een indrukwekkend aantal structureel-
ongerelateerde liganden bindt en internaliseert. De grote variatie aan liganden 
suggereert een rol voor de receptor in diverse fysiologische en pathofysiologische 
processen variërend van lipoprotéine metabolisme, fibrinolyse, celgroei en celmigratie, 
tot trombose, athérosclérose en de ziekte van Alzheimer. 

In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gepresenteerd 
aangaande de biologie van LRP. De genstructuur, biosynthese, als ook de weefsel 
distributie en regulatie van cellulaire expressie van LRP worden beschreven. De 
liganden en hun relatie tot (patho)fysiologische functies van LRP worden nader 
besproken, samen met de structurele determinanten, op zowel LRP als op liganden, die 
verantwoordelijk zijn voor binding. De nadruk ligt op de moleculaire mechanismen die 
LRP in staat stellen om een specifieke interactie aan te gaan met zulk een 
verscheidenheid aan liganden. 

In Hoofdstuk 2 tonen we aan dat de stollingsfactor VIII een ligand is voor 
LRP. In een systeem waarbij gezuiverde componenten gebruikt werden, bleek factor 
VIII op een reversibele en dosisafhankelijke manier aan LRP te binden. De specificiteit 
van deze binding werd nader ondersteund doordat wij konden aantonen dat de binding 
efficiënt werd geremd in aanwezigheid van het factor VIII dragereiwit vWF of de LRP 
antagonist RAP. Zowel anti-LRP antistoffen als RAP verstoorden de cellulaire 
degradatie van factor VIII. Daarbij werd de degradatie van factor VIII ook volledig 
geremd door vWF. Omdat de lichte keten van factor VIII betrokken is bij binding aan 
vWF werd de binding van LRP aan dit deel van factor VIII nader onderzocht. Hieruit 
bleek dat de lichte keten van factor VIII inderdaad een interactie aangaat met LRP. 
Verder lieten experimenten met het recombinant factor VIII C2 domein zien dat dit 
onderdeel van de lichte keten van factor VIII een bijdrage levert aan de interactie met 
LRP. 
Kort samengevat , LRP is in staat om in vitro factor VIII te binden op het celoppervlak 
en vervolgens te transporteren naar de intracellulaire degradatie route. Het regulerende 
effect van complexvorming tussen factor VIII en vWF op LRP binding verklaart 
misschien het voordelige effect van vWF op de in vivo overleving van factor VIII. 

In Hoofdstuk 3 werden oplosbare recombinant receptorfragmenten gebruikt 
die overeenkwamen met de vier potentiële ligand-bindende domeinen van LRP, ook 
bekend als clusters I, II, III, en IV, om de bindingsplaatsen in kaart te brengen van een 
set structureel en functioneel verschillende liganden. Door deze systematische analyse 
werd meer inzicht verkregen in de structurele elementen die bijdragen aan de 
opmerkelijke ligand bindingscapaciteit van LRP. Er werd aangetoond dat, hoewel er 
kleine verschillen zijn in kinetiek van de interacties, clusters II en IV sterk op elkaar 
lijken aangaande ligand bindingseigenschappen, wat duidt op een functionele duplicatie 
in de receptor. Verder bleek dat een enkel RAP molecuul tegelijkertijd aan zowel cluster 
II als IV kan binden met vrijwel identieke affiniteiten. Deze observatie ondersteunt een 
model voor remming van ligand binding aan LRP door RAP, waarin een RAP molecuul 
een verandering van conformatie in de receptor kan induceren door tegelijkertijd met 
meerdere domeinen van de receptor een interactie aan te gaan. Deze conformatie 
verandering zou de receptor niet meer in staat stellen om liganden te binden. 
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Samenvatting 
In Hoofdstuk 4 werd de interactie tussen LRP en ofwel stollingsfactor IX, of 

zijn actieve afgeleide, factor IXa, bestudeerd. Hoewel factor IX niet in staat was om aan 
LRP te binden, resulteerde factor Xla-gemediëerde conversie van factor IX in factor 
IXa in een reversibele, dosis- en calcium-afhankelijke binding aan LRP. Deze 
waarneming suggereert dat aktivatie van factor IX in expositie van een bindingsplaats 
voor LRP resulteert. Aangezien het blokkeren van het reactieve centrum van factor IXa 
geen effect had op LRP binding wordt verondersteld dat de LRP bindingsplaats zich 
buiten het reactieve centrum bevindt. Binding aan LRP werd efficiënt geremd in 
aanwezigheid van héparine en antistoffen gericht tegen factor IX of LRP. Verder 
werden factor IXa-degradatie studies uitgevoerd met LRP-bevattende, LRP-deficiënte, 
en proteoglycaan-deficiënte cellen. Deze experimenten tonen aan dat bij degradatie van 
factor IXa zowel LRP als proteoglycanen op het celoppervlak betrokken zijn. 

In Hoofdstuk 5 worden de mogelijke implicaties van de identificatie van 
stollingsfactoren VIII en IXa als nieuwe liganden van LRP besproken. Deze 
bevindingen, samen met de observatie van anderen dat LRP betrokken is bij de 
negatieve regulatie van Tissue Factor expressie op het oppervlak van monocyten en 
fibroblasten, suggereren een mogelijke bijdrage van LRP in de regulatie van de 
stollingscascade. Meer specifiek zou LRP een tot dusver onbekende rol in de modulatie 
van de stollingscascade in zowel de initiatie (Tissue Factor) als de propagerende fase 
(factor VIII, factor IXa) van het stollingsproces kunnen spelen. 

In Hoofdstuk 6 was een oplosbare variant van LRP (sLRP) het onderwerp van 
onderzoek. Gebruik makend van een ELISA werden de sLRP serum concentraties van 
50 normale individuen en 61 Gaucher patiënten gemeten. De gemiddelde sLRP 
concentratie was 2.7 voudig toegenomen in serum van deze patiënten vergeleken met 
de gemiddelde sLRP serum concentratie van de normale individuen. Dit is de eerste 
studie waarin een toename van sLRP serum concentraties in een aangeboren afwijking 
in metabolisme wordt beschreven. Wanneer Gaucher patiënten behandeld werden met 
ofwel enzym supplementatie therapie of de nieuwe substraat reductie therapie 
resulteerde dit in een normalisatie van sLRP serum niveaus. Daarom is het meten van 
serum sLRP niveaus potentieel van belang voor het monitoren van de effectiviteit van 
therapeutische interventies. 

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 7 een algemene discussie gepresenteerd waarin 
het werk, dat beschreven is in dit proefschrift, wordt gerelateerd aan de meest recente 
ontwikkelingen. De discussie concentreert zich voornamelijk op de huidige kennis 
aangaande de relaties tussen structuur en functie van LRP en de moleculaire elementen 
die bijdragen aan de indrukwekkende ligand bindingcapaciteit van LRP. Speciale 
aandacht wordt besteed aan de nieuwe functie van LRP in het doorgeven van 
extracellulaire signalen, de relatie tussen LRP en de ziekte van Alzheimer, sLRP, en de 
meest recente ontwikkelingen betreffende ligand binding aan LRP. 
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