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Samenvatting g 

Dee huid vormt een selectieve barrière die de mens en andere organismen beschermt tegen invloeden 
vann buiten. De epidermis vormt de buitenste laag van de huid en is opgebouwd uit epitheliale 
cellenn (keratinocyten). De basale kant van de epidermis is stevig verankerd aan de onderliggende 
basaalmembraan.. Deze verankering wordt voornamelijk verzorgd door gespecialiseerde 
adhesiestructuren,, hemidesmosomen, aan de oppervlakte van de keratinocyten. Hemidesmosomen 
verzorgenn een verbinding tussen een component van de basaalmembraan, laminine-5 en keratine 
filamentenn van het cytoskelet, en zorgen daarmee voor een stevige aanhechting van de epidermis 
aann de rest van het lichaam. 
Dee integrine a6(34 is een belangrijke component van hemidesmosomen. Het is een heterodimeer 
transmembraann eiwit waarvan het cytoplasmatisch domein van de p keten extreem lang is (1000 
aminozuren)) in vergelijking met andere p ketens (50 aminozuren). Het cytoplasmatisch domein 
vertoontt weinig overeenkomst met andere eiwitten, afgezien van twee paren fibronectine type III 
motievenn die gescheiden worden door een verbindend segment. 
Tweee andere componenten van hemidesmosomen zijn BP230 en plectine. Deze nauw verwante 
eiwittenn behoren tot de plakin-familie, en zijn betrokken bij het verankeren van cytoskelet eiwitten. 
Daarnaastt maken ook het collageen BP180 en de tetraspanin CD151 deel uit van de 
hemidesmosoom. . 
Dee studies beschreven in dit proefschrift hebben zich geconcentreerd op de analyse van interacties 
diee plaatsvinden tussen de verschillende hemidesmosoom eiwitten, en dan met name op de 
bindingenn waarbij plakins een rol spelen. 
Inn Hoofdstuk 1 wordt de huidige stand van zaken omtrent de kennis over hemidesmosomen 
behandeld. . 
Inn Hoofdstuk 2 wordt het effect beschreven van 2 mutaties in p4, die oorspronkelijk zijn aangetoond 
inn patiënten, in weefselkweek- en gist hybride experimenten. Beide mutaties blijken in dezelfde 
regioo in het eerste paar fibronectine motieven te zijn gelokaliseerd na extrapolatie van de 
driedimensionalee structuur van deze motieven. Uit de introductie van p4 constructen met deze 
mutatiess in gist hybride experimenten blijkt dat er geen interactie is tussen deze mutanten en 
plectine,, terwijl het wildtype eiwit wel bindt. Introductie van deze mutaties in volledige cDNA 
constructenn van p4 en expressie van deze mutanten in cellijnen, resulteert eveneens in de 
afwezigheidd van plectine rekrutering in hemidesmosomen door deze p4 mutanten, dit in tegenstelling 
tott het wildtype eiwit, dat wel plectine rekruteert. Andere P4 mutanten, die ook getest zijn op hun 
vermogenn om plectine te binden, hadden geen effect op de recruitering. De resultaten verklaren 
waaromm patiënten met deze mutaties de huidziekte epidermolysis bullosa ontwikkelen, namelijk 
tenn gevolge de verbreking van een cruciale binding tussen p4 en plectine. 
Inn Hoofdstuk 3 wordt onderzoek beschreven over interacties tussen BP230 en BP180. Om 
bindingenn tussen deze eiwitten te detecteren hebben we gebruik gemaakt van het gist hybride 
systeem.. Via deze techniek hebben we directe bindingen geïdentificeerd tussen deze 2 eiwitten. 
Vervolgenss hebben we de minimale bindingsgebieden voor deze interactie bepaald door steeds 
korteree stukjes van BP230 of BP180 te gebruiken in de assay. Met de kennis van de minimale 
regio'ss die nodig zijn voor de binding tussen BP180 en BP230, hebben we bepaald hoe belangrijk 
dezee binding is voor de vorming van hemidesmosomen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van 
eenn keratinocyten cellijn geïsoleerd uit een patiënt die BP180 niet tot expressie brengt. Zonder 
BP1800 maakt deze cellijn hemidesmosoom-achtige structuren die zowel <x6p4 als plectine bevatten, 
maarr waarin BP180 en BP230 ontbreken. Introductie van een volledig BP180 cDNA in deze cellen, 
resulteertt in de expressie van BP180, en hemidesmosomen die naast a6p4 en plectine nu ook 
BP1800 en BP230 bevatten. Echter, als een BP180 mutant, die de bindingsplaats voor BP230 mist, 
geïntroduceerdd wordt in deze cellen, leidt dit tot hemidesmosoom-achtige structuren waarin BP230 
bijnaa altijd ontbreekt. Omdat we niet de beschikking hebben over een cellijn van patiënten waarin 
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BP2300 ontbreekt, hebben we een construct gemaakt waarin BP230 een HA- epitoop bevat, en 
daarvann vastgesteld dat die in hemidesmosomen gerekruteerd wordt. Als we hiervan een mutant 
makenn waarin de bindingsplaats voor BP180 ontbreekt, zien we opnieuw dat de BP230 mutant 
niett meer in de hemidesmosomen voorkomt. Op deze manier hebben we laten zien dat de rekrutering 
vann BP230 in hemidesmosomen volledig afhankelijk is van de aanwezigheid van BP180 in de 
hemidesmosoom.. In een cellijn afgeleid van een patiënt waarin (34 ontbreekt, worden geen 
hemidesmosomenn gevormd en in die cellijn rekruteert BP180 alleen ook geen BP230. Dus, ook al 
iss de rekrutering van BP230 afhankelijk van BP180, BP180 alleen is niet voldoende om BP230 te 
rekruteren. . 

Inn dit hoofdstuk hebben we verder bepaald dat BP180 naast BP230 ook aan het homologe eiwit 
plectinee kan binden, en dat daarvoor een bindingsplaats wordt gebruikt die homoloog is aan die 
opp BP230. Ook is er een binding gevonden tussen BP230 en [34, en hebben we de minimale 
bindingsplaatss op BP180 bepaald voor binding aan (34. 
Opp grond van alle resultaten in dit hoofdstuk hebben we een hiërarchisch model opgesteld voor de 
assemblagee van hemidesmosomen. 
Bijj het onderzoek bescreven in Hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de binding tussen plectine 
enn (34, die al eerder in ons laboratorium was geïdentificeerd. In eerste instantie is er toen vastgesteld 
datt het actine bindend domein (ABD) van plectine, een interactie aan kan gaan met het eerste 
paarr fibronectine type I I I modules van (34. Er is toen ook vastgesteld, dat dit de enige bindingsplaats 
voorr (34 was op het N-terminale gedeelte van plectine. Echter, het geïsoleerde ABD van plectine 
wordtt nauwelijks gerekruteerd in hemidesmosomen wanneer het in cellijnen geïntroduceerd wordt. 
Dezee bevinding deed ons besluiten om opnieuw naar de (34 bindende capaciteiten van de N-
terminuss van plectine te kijken. 
Inn deze studie zijn we begonnen met de analyse van een cellijn die een (34 integrine, getrunkeerd 
opp positie 1355 ((31355), stabiel tot expressie brengt. In deze cellijn wordt plectine naar 
hemidesmosomenn gerekruteerd . Omdat uit eerdere studies al gebleken was dat |341328 niet in 
staatt is om plectine te rekruteren, hebben we nauwlettend de sequentie tussen 1328 en 1355 
bekekenn en twee proline residuen geïdentificeerd die essentieel zijn voor de rekrutering van plectine, 
omdatt wanneer ze zijn vervangen door alanine, de rekrutering van plectine niet meer mogelijk is. 
Vervolgenss hebben we een additionele bindingsplaats voor [34 gevonden in de eerste 606 residuen 
vann plectine. Dit fragment kan een interactie aangaan met zowel de 2e fibronectine type II I module, 
alss met een gedeelte van het segment tussen de 2 paren fibronectine modules, en met de staart 
vann (34. Met behulp van co-immunoprecipitatie experimenten hebben we de betrokkenheid van de 
regio'ss op (34 voor de binding aan plectine aan kunnen tonen. 
Introductiee in cellen van het plectine fragment met de drie bindingsplaatsen voor (34 alleen leidt 
echterr nog steeds niet tot rekrutering in hemidesmosomen. Het is gecolokaliseerd in een netwerk 
patroonn in de cellen. Voor rekrutering in hemidesmosomen is het nodig om naast het N-terminale 
gedeeltee ook het centrale rod domein van plectine te introduceren. Alleen in dat geval wordt het 
eiwitt efficiënt in de hemidesmosoom gevonden. Ook in de afwezigheid van het ABD kan een 
plectinee mutant in de hemidesmosoom gerekruteerd worden, echter alleen als in de cellijn ook 
eenn plectine ABD voorkomt die kan binden aan het eerste paar fibronectine type I I I motieven. De 
resultatenn wijzen in de richting dat de extra bindingsplaatsen alleen gebruikt kunnen worden op 
hett moment dat het plectine ABD gebonden is aan (34 en dat dit integrine gelijktijdig twee plectine 
moleculenn kan binden. 
Inn Hoofdstuk 5 wordt de identificatie van cruciale aminozuren in de ABD van plectine die betrokken 
zijnn bij de binding aan de eerste serie Fibronectine type III motieven op (34. Eerst hebben we 
gekekenn naar de specificiteit van de binding van ABDs aan (34 door vergelijkbare domeinen uit 
homologee eiwitten te testen op interacties met {34. Hieruit bleek dat alleen het ABD van plectine en 
vann een variant van BP230, dystonine, binden aan [34. De andere ABD's vertoonden geen 
bindingsactiviteit.. Vervolgens hebben we de invloed van de sequenties voorafgaand aan het ABD 
bekekenn op de binding aan (34. Deze sequenties binden niet direct aan (34, maar kunnen wel 
degelijkk de interactie tussen het ABD en f34 beïnvloeden. Nauwkeurige analyse van de sequenties 
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vann meerdere ABD's heeft geleid tot de identificatie van een regio die wel in plectine en dystonine 
voorkomt,, maar die een andere samenstelling heeft in de rest van de ABD's. Mutatie van 2 
aminozurenn in deze regio van plectine tot de aminozuren die op dezelfde plek in een ander ABD 
voorkomenn had tot gevolg dat (M niet langer kon binden aan het ABD van plectine in gist. In co-
immunoprecipitatiee experimenten had de introductie van de mutaties een grote reductie in binding 
aann (34 tot gevolg. In celtransfectie experimenten werd de mutant ook minder efficiënt naar de 
hemidesmomenn gerekruteerd. Met behulp van een co-sedimentatie experiment konden we laten 
zienn dat de introductie van deze mutaties geen invloed had op de binding van de ABD aan actine. 
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