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Het deel van het oppervlak van darmepitheelcellen dat in contact staat met de darmholte 
is van groot belang voor de opname van voedingstoffen en het tegenhouden van mogelijke 
ziekteverwekkende micro-organismen. Dit deel van het celoppervlak noemen we het 
apicale plasmamembraan. Het meest kenmerkende van de apicale plasmamembraan 
is dat deze geheel is bedekt met vingerachtige uitstulpingen, ofwel microvilli. Microvilli 
vergroten het oppervlak van de apicale plasmamembraan en dragen daarmee bij 
aan een efficiënte absorptie van voedingsstoffen. Daarnaast is uit recent onderzoek 
gebleken dat microvilli een belangrijke rol spelen in immuniteit, reparatie van beschadigd 
darmweefsel, en onderdrukking van tumorgroei. Stoornissen in de aanleg van microvilli 
of het verlies van microvilli gaat veelal gepaard met darmziektes. Ondanks het belang 
van microvilli voor het gezond functioneren van de mens is er relatief weinig bekend over 
de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de vorming en het in stand 
houden van microvilli. Duidelijk is dat het skelet van de cel en verschillende intracellulaire 
signaaloverdrachtroutes van belang zijn, maar hoe deze in de tijd en ruimte binnen  
de individuele cel gereguleerd zijn is niet bekend. Intracellulaire membraangebonden 
compartimenten spelen een belangrijke rol in de organisatie van cellulaire functies. 

In dit proefschrift hebben we de ontstaanswijze van een zeer zeldzame en ernstige 
darmaandoening, ‘microvillus inclusion disease’ (MVID), bestudeerd. MVID uit zich  
in pasgeborenen met aanhoudende secretoire diarree en malabsorptie.  
De overlevingskansen zijn afhankelijk van totale parenterale voeding en uiteindelijk 
een darmtransplantatie. De darmepitheelcellen van MVID patiënten kenmerken zich 
onder andere door de afwezigheid van microvilli op het celoppervlak en de vorming van 
microvilli inclusies in het binnenste van de cel. In 2008 zijn in MVID patiënten mutaties 
in het MYO5B gen aangetoond. MYO5B codeert voor een eiwit dat de dynamiek van 
specifieke intracellulaire compartimenten reguleert. Hoe MYO5B mutaties leiden tot  
de ziekte is echter niet bekend. Het bestuderen van MVID biedt een unieke mogelijkheid 
om de moleculaire relatie tussen intracellulaire compartimenten en de ontwikkeling van 
microvilli op het celoppervlak te ontrafelen.

In hoofdstuk 2 categoriseren we alle tot op heden in de literatuur gerapporteerde 
MVID patiënten en hun MYO5B mutaties in het licht van de recent opgehelderde 
eiwitstructuur en de mogelijke biologische gevolgen. Dit heeft geresulteerd in de constructie  
en lancering van een online internationale MVID patiëntenregistratie en database  
(http:// www.mvid-central.org), waarin MVID patiënten, hun specifieke MYO5B mutaties, 
en hun klinische verloop worden bijgehouden. Met de tijd en het toenemen van het aantal 
MVID patiënten en MYO5B mutaties zal deze database bijdragen aan het begrijpen van de 
structuur-functie relatie van het myosine Vb eiwit en van de genotype-fenotype correlaties  
in de verschillende patiënten.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de oorzaak waarom microvilli in de darmepitheelcellen 
van MVID patiënten niet goed aangelegd zijn. Een belangrijk eiwit dat waarvan reeds 
bekend was dat het betrokken is bij de organisatie van microvilli is ezrin. Door middel 
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van een enzymatische reactie (fosforylatie) op residu Thr567 door specifieke enzymen 
(kinases) wordt ezrin geactiveerd en medieert het vervolgens de interactie tussen de 
plasmamembraan en het cytoskelet. Dit is een belangrijke stap in de organisatie van 
microvilli op de apicale plasmamembraan van epitheelcellen. We ontdekten dat twee 
kinases die ezrin fosforyleren (te weten, Mst4 en aPKCi) zich bevinden op met het 
Rab11eiwit-gedecoreerde compartimenten vlak onder de apicale plasmamembraan. 
Rab11a bind aan myosine Vb. Het uitschakelen van myosine Vb in darmepitheelcellen 
resulteerde in een herverdeling van deze Rab11a-gedecoreerde compartimenten 
en de kinases in de cel, weg van de apicale plasmamembraan. Het gevolg was dat 
ezrin niet langer optimaal gefosforyleerd kon worden en dat microvilli verdwenen.  
In de darmepitheelcellen van MVID patiënten met MYO5B mutaties zagen we helzelfde. 
Dit werk toonde een nieuw mechanisme aan waarin een sub-cellulaire positionering van 
intracellulaire compartimenten en daarmee geassocieerde kinases , aangestuurd door 
Rab11a en myosine Vb, bijdraagt aan de activatie van ezrin en de ontwikkeling van apicale 
microvilli. 

In hoofdstuk 4 tonen we de betrokkenheid van een ander enzym, de GTPase 
Rac1, in de ontstaanswijze van MVID. We vonden dat Rac1 zich in gedifferentieerde 
darmepitheelcellen vrijwel exclusief op het apicale celoppervlak in de microvilli 
bevond. In ongedifferentieerde darmepitheelcellen bevond Rac1 zich echter in met 
Rab11a gedecoreerde intracellulaire compartimenten. Rab11a bindt aan myosine Vb. 
Uitschakeling van myosine Vb in de cel verstoorde het transport van Rac1 naar de apicale 
plasmamembraan en resulteerde in de retentie van Rac1 in het binnenste van de cel. 
Ook in de darmepitheelcellen van MVID patiënten met MYO5B mutaties vonden we Rac1 
in het binnenste van de cel op Rab11a-positieve compartimenten in plaats van op het 
apicale celoppervlak. We ontdekten vervolgens dat Rac1 op het apicale celoppervlak 
nodig is voor de fosforylatie van ezrin en de ontwikkeling van microvilli. Als onderliggend 
mechanisme vonden we dat de kinase Mst4, welke ezrin fosforyleert, Rac1 nodig heeft 
om zich te binden aan Rab11a-positive compartimenten onder het apicale celoppervlak. 
Deze nieuwe rol voor Rac1 bleek onafhankelijk te zijn van zijn eerder beschreven rol in 
het reguleren van de interactie tussen buurcellen. Ook bleek deze nieuwe rol voor rac1 
onafhankelijk te zijn van zijn GTPase enzymactiviteit. Een darm-specifieke Rac1 knock-out 
muis vertoonde een vergelijkbaar fenotype. Samengevat toonden deze resultaten een 
nieuwe rol voor Rac1 in de ontwikkeling van apicale microvilli. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we een functionele relatie tussen twee op het oog niet 
gerelateerde zeldzame ziektes: MVID en familiaire histophagocytic lymphohistiosis type 5 
(FHL5). FHL5 is een immuunstoornis veroorzaakt door mutaties in munc18-2. Munc18-2 
speelt een belangrijke rol in de het afleveren van eiwitten aan de apicale plasmamembraan. 
Sommige FHL5 patiënten vertonen ook  symptomen die vrijwel identiek zijn aan die in 
MVID. We vonden dat myosine Vb nodig is voor de juiste lokalisatie van het munc18-2 
eiwit in darmepitheelcellen. Tevens bleek myosine Vb nodig voor de juiste lokalisatie 
van andere eiwitten die met munc18-2 een complex vormen, waaronder syntaxin-3.  
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Het uitschakelen van syntaxin-3 in darmepitheelcellen resulteerde in een sterk verminderde 
fosforylatie van ezrin en verlies van apicale microvilli. Ook in de darmepitheelcellen van 
FHL5 patiënten vonden we een sterke correlatie tussen de lokalisatie van syntaxin-3 en de 
fosforylatie van ezrin. Deze resultaten tonen aan dat fouten in de lokalisatie van munc18-2 
 en syntaxin-3, als gevolg van het niet functioneren van myosine Vb, een belangrijk 
onderdeel zijn van de ontstaanswijze van MVID. Tevens laat dit werk zien dat op zijn minst 
twee zeer zeldzame aangeboren diarreesyndromen (MVID en FHL5) verenigd zijn in één 
intracellulaire moleculair mechanisme bestaande uit myosine Vb, munc18-2 en syntaxin-3.    

In hoofdstuk 6 hebben we de oorzaak van de hardnekkige diarree bij MVID patiënten 
proberen te achterhalen. We hebben hiertoe de rol van myosine Vb in de barrièrefunctie 
van het darmepitheel onderzocht. We ontdekten dat myosine Vb nodig is voor het 
correct lokaliseren van het claudine-1 eiwit, een eiwit waarvan gedacht wordt dat het een 
belangrijke rol speelt in de barrièrefunctie van darmepitheel. Andere eiwitten die hiervoor 
ook van belang zijn bleken niet gereguleerd te worden door myosine Vb. Een verrassende 
vinding was dat, ondanks de onjuiste lokalisatie van claudine-1, het ontbreken van 
myosine Vb geen effect leek te hebben op de barrièrefunctie van het darmepitheel. Deze 
resultaten suggereren dat de hardnekkige diarree in MVID patiënten waarschijnlijk niet 
veroorzaakt wordt door een defect in de barrièrefunctie van het darmepitheel. Tevens 
tonen deze resultaten aan dat een onjuiste lokalisatie van claudine-1 geen consequenties 
heeft voor de barrièrefunctie van het darmepitheel als zodanig.    

Samenvattend hebben we nieuwe mechanismen en bijbehorende eiwitten 
geïdentificeerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van microvilli 
in darmepitheelcellen. OInze resultaten tonen een belangrijke rol hierin voor specifieke 
intracellulaire membraangebonden compartimenten. Het ontrafelen van deze 
mechanismen heeft geleid tot een beter begrip van de ontstaanswijze van MVID, en 
kunnen in de toekomst mogelijk aanknopingspunten vormen voor nieuwe therapieën. 






