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Introductie

Bloedvaten zijn belangrijk voor het transport van zuurstof en voedingsstoffen door het hele 

lichaam. Via het bloed kunnen zuurstof, voedingstoffen en afvalstoffen uitgewisseld worden met 

de organen en weefsels. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor een gespecialiseerde laag 

met cellen, de endotheelcellen. Deze cellen bevinden zich aan de binnenkant van de bloedvaten 

en vormen een barrière tussen de binnenkant van het bloedvat en de omliggende weefsels. De 

endotheelcel-laag kan gezien worden als een dam, deze laag van cellen zorgt ervoor dat plasma en 

circulerende cellen (water) in de bloedbaan blijven en niet weglekken naar omliggende weefsels 

(land). Maar mocht het nodig zijn dat de omliggende weefsels voedingsstoffen nodig hebben, dan 

kan verbinding tussen twee cellen tijdelijk verbroken worden om dit toch mogelijk te maken. De 

endotheelcellen vormen sterke verbindingen met zowel naastgelegen endotheelcellen (cel-cel 

verbinding) als de ondergrond (cel-matrix verbinding), hierdoor vormen de endotheelcellen een 

sterke barrière. 

Endotheelcellen bevatten drie belangrijke structuren die een rol spelen in het behouden van 

de vorm van de cel en in de interactie met naburige endotheelcellen en de matrix: de cel-cel 

verbindingen, het actine cytoskelet, en de cel-matrix verbindingen. Deze drie structuren worden 

voornamelijk gecontroleerd door een familie van eiwitten die de RhoGTPases worden genoemd. 

Er bestaan 20 verschillende RhoGTPases die allemaal een eigen functie hebben. Het is bekend dat 

RhoGTPases aan of uit kunnen worden gezet, en afhankelijk van hun functie, leidt dit tot positieve of 

negatieve effecten in de endotheelcellen. Naast het aan of uit zetten van RhoGTPases, kan de functie 

van de RhoGTPases ook nog beïnvloed worden door secundaire veranderingen. Deze secundaire 

veranderingen kunnen ervoor zorgen dat de RhoGTPases afgebroken worden, of dat de lokalisatie 

van de RhoGTPases in de cel zich wijzigt, waardoor de functie van de RhoGTPases kan veranderen. 

Tijdens ontstekingen kunnen ontstekingsmediatoren ervoor zorgen dat de, normaal gesproken 

ondoordringbare, laag van endotheelcellen scheurtjes en gaten gaat vertonen. De binding van 

ontstekingsmediatoren aan de oppervlakte van de endotheelcellen activeren processen in de 

endotheelcellen die ervoor zorgen dat de cellen gaan samentrekken. Hierdoor komen de cel-cel en 

cel-matrix verbindingen onder druk te staan waardoor er uiteindelijk openingen tussen de cellen 

zullen ontstaan. Dit kan leiden tot een ernstig verstoorde barrièrefunctie van de endotheelcellen, 

met als gevolg dat vocht uit de bloedvaten naar de omliggende weefsels kan stromen. Deze 

vaatlekkage is een kenmerk van veel levensbedreigende ontstekingsziekten zoals acute longschade 

en bloedvergiftiging. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van vaat 

lekkage en het voorkomen ervan, maar tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot een medicijn dat 

vaatlekkage kan voorkomen.Het is bekend dat RhoGTPases belangrijk zijn bij het initiëren van 

vaatlekkage na binding van ontstekingsmediatoren. Daarentegen spelen ze ook een rol bij het 

herstel van de barrière. Hoewel RhoGTPases uitgebreid zijn bestudeerd, is over deze complexe en 

soms tegengestelde effecten nog relatief weinig bekend. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich 

op de processen die leiden tot verbeterde of verslechterde functie van de endotheel-barrière. 
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Om goede medicijnen tegen vaatlekkage te kunnen ontwikkelen is er meer kennis nodig over 

welke eiwitten in de cel een sleutel rol hebben in een verbeterde of verslechterde barrièrefunctie. 

In hoofdstuk 1 word een algemene introductie gegeven over de endotheelcellen. De structuur van 

de endotheelcellen wordt beschreven en tevens wordt besproken hoe RhoGTPases deze reguleert. 

De invloed van secundaire veranderingen op de functie van RhoGTPases wordt bediscussieert, 

gevolgd door een beschrijving van hetgeen er bekend is over de rol van RhoGTPases in het ontstaan 

van een verslechterde functie van de endotheel-barrière. Hieruit zijn enkele onderzoeksvragen 

opgesteld die in de volgende hoofdstukken behandeld zullen worden.

Hoofdstuk 2 bevat de bevindingen uit onze eerste studie. Voor deze studie hebben we de 

individuele functie van drie RhoGTPases: RhoA, RhoB en RhoC bestudeerd. Omdat RhoGTPases 

vaak meerdere eiwitten in de cel aan of uit kunnen zetten zijn ze het beste te bestuderen door 

ze uit te schakelen. Voor deze studie hebben we endotheelcellen gebruikt die geïsoleerd zijn uit 

navelstrengen van pasgeboren baby’s. In deze experimenten hebben we één of meerdere siRNAs 

toegevoegd om de RhoGTPases uit te schakelen. De belangrijkste bevindingen uit deze studie 

waren dat alle drie de RhoGTPases een andere functie hebben in de endotheel-barrièrefunctie, 

en dat uitschakeling van één van de RhoGTPases uiteindelijk leidt tot een verhoogde hoeveelheid 

van de andere twee RhoGTPases. RhoA is vooral belangrijk voor de samentrekking van de cellen 

na toevoeging van ontstekingsmediatoren. RhoB is ook betrokken bij de samentrekking van de 

cellen na toevoeging van ontstekingsmediatoren, maar heeft ook een negatieve invloed op de 

cel-cel verbindingen onder basale condities. RhoC lijkt niet veel effect te hebben in normale en 

geactiveerde cellen, maar is wel belangrijk voor het dichten van de barrière na stimulatie met 

ontstekingsmediatoren.   

Hieruit blijkt dus dat ondanks dat RhoGTPases erg op elkaar lijken, ze toch een andere functie 

kunnen hebben binnen de endotheelcel. Zoals eerder genoemd zijn er verschillende secundaire 

veranderingen die de functie of aanwezigheid van RhoGTPases in de cellen kunnen beïnvloeden. 

Een van die secundaire veranderingen is ubiquitinering. In dit proces wordt een ubiquitine eiwit 

vastgemaakt aan een RhoGTPase. Hierdoor wordt de RhoGTPase uiteindelijk gemarkeerd voor 

afbraak door de cellulaire afbraakmachinerie (het proteasoom). Omdat het niet wenselijk is dat dat 

dit proces willekeurig gebeurt is er een andere groep eiwitten, de F-box eiwitten, aanwezig in de 

cellen. Deze F-box eiwitten kiezen specifiek welke RhoGTPases deze secundaire verandering krijgen. 

Omdat de functie van deze eiwitten in endotheel-barrière functie onbekend is hebben wij deze 

F-box eiwitten in de endotheelcellen uitgeschakeld door middel van siRNAs, en vervolgens hebben 

we gekeken wat het effect daarvan is op hun barrièrefunctie. In Hoofdstuk 3 staat beschreven dat 

het uitschakelen van één van deze F-box eiwitten ervoor zorgt dat de endotheel-barrière ernstig 

verslechtert. We zagen dat de cellen heel erg samentrokken als gevolg van een overvloed van RhoB 

in deze cellen. De regulatie van RhoB is speciaal omdat dit RhoGTPase meer beïnvloed wordt door 

secundaire veranderingen dan bijvoorbeeld RhoA en RhoC. De functie van RhoB word bijvoorbeeld 

beïnvloed door de secundaire verandering die ervoor zorgt dat er een specifieke vetgroep aan 
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RhoB wordt vastgemaakt. Als dit een GG (geranylgeranyl)-vetgroep is wordt RhoB afgebroken, maar 

wanneer dit een F (farnesyl)-vetgroep is wordt RhoB extra actief en kan het niet afgebroken worden. 

Het uitschakelen van het F-box eiwit zorgt ervoor dat er zowel meer GG-als F-vetgroepen aanwezig 

zijn in de cellen, hierdoor wordt RhoB meer actief wat leidt tot het samentrekken van cellen en een 

verslechterde endotheel-barrièrefunctie. 

Hierboven is beschreven dat RhoB uniek is en meer beïnvloed wordt door secundaire 

veranderingen. Ubiquitinering is daardoor extra belangrijk voor RhoB, want we hebben hiervoor al 

beschreven dat een teveel aan RhoB slecht is voor de endotheel cel en de barrière. In Hoofdstuk 4 

hebben we een stof (CSN5i-3) getest die ervoor moet zorgen dat er meer ubiquitinering plaats vindt 

in de cel. In plaats van de verwachte beschermende functie vonden we echter het tegenovergestelde. 

CSN5i-3 veroorzaakte een verslechterde barrièrefunctie. Dit werd wederom veroorzaakt door een 

overmaat van RhoB in de endotheelcellen. CSN5i-3 is niet specifiek voor RhoB ubiquitinering. 

Andere eiwitten in de cel kunnen ook afgebroken worden wanneer ze een secundaire verandering 

ondergaan. We hebben geconstateerd dat CSN5i-3 de afbraak veroorzaakte van een eiwit dat 

ervoor zorgt dat er normaal gesproken geen ontstekingsreactie in de cel kan plaatsvinden. Doordat 

dat specifieke eiwit (IκB)  wel afgebroken wordt, ontstond er een ontstekingsreactie in de cel die de 

overmaat aan RhoB veroorzaakte wat vervolgens leidde tot een verminderde barrièrefunctie.

Tot op heden is er nog geen goed medicijn gevonden tegen verslechterde endotheel barrière 

functie, wel zijn er inmiddels onderzoeken gepubliceerd waarbij een anti-leukemie medicijn 

(imatinib), een remmer van eiwit-kinases, de endotheel barrière kan beschermen. Het medicijn 

dat destijds beschreven is, is in de afgelopen jaren verbeterd waardoor er nu meerdere varianten 

op de markt zijn. Het is echter niet bekend of deze ook beschermen tegen de negatieve effecten 

van ontstekingsmediatoren op de endotheel-barrière. In hoofdstuk 5 hebben we verschillende 

van deze kinase-remmers getest om te zien of deze ook beschermen tegen de effecten van 

ontstekingsmediatoren. Hiervan gaf één van de remmers betere bescherming dan de andere 

geteste varianten. Voor dit medicijn (bosutinib) hebben we verder onderzocht hoe het komt dat 

dit middel een beschermend effect heeft.  Bosutinib remt de activatie van een subgroep van 

eiwit kinases, de tyrosine kinases. Omdat bosutinib twee specifieke kinases uit deze groep, Arg en 

MAP4K4, remt, wordt de verbinding van de endotheelcellen met de matrix versterkt. Door deze 

versterkte verbinding worden indirect ook de cel-cel verbindingen versterkt. Hierdoor is het haast 

onmogelijk geworden voor de cellen om nog samen te trekken en van elkaar los te laten. Het gevolg 

is dat bosutinib goed beschermt tegen de effecten van ontstekingsmediatoren op de endotheel-

barrièrefunctie.

In hoofdstuk 6 zijn de bevindingen van onze studies samengevat en worden de resultaten 

bediscussieerd aan de hand van de literatuur. Hierbij wordt nog dieper ingegaan op de individuele 

functies van RhoGTPases en de interactie met andere leden van de RhoGTPase familie. Verder 

worden de effecten van ubiquitinering en de verbindingen van RhoGTPases met vetgroepen 

bediscussieerd. Tenslotte wordt de rol van eiwit kinases in endotheel barrière functie bediscussieerd.
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Conclusie
In dit proefschrift hebben we ons gericht op de processen die belangrijk zijn voor het functioneren 

van de endotheel-barrière. We hebben aangetoond dat RhoGTPases een verschillende rol kunnen 

hebben ondanks hun vrijwel identieke structuur. We hebben RhoB geïdentificeerd als cruciale 

regulator in endotheel-barrièrefunctie, mede doordat RhoB meer wordt beïnvloed door secundaire 

veranderingen. Het verbinden van vetgroepen aan RhoB is zeer belangrijk voor zijn functie en 

kan beïnvloed worden door een verhoging van het aantal vetgroepen in de endotheelcellen. 

Ubiquitinering is belangrijk voor het afbreken van RhoB, maar verhoogde ubiquitinering kan juist 

weer tot negatieve effecten leiden door effecten op andere signaleringsroutes. Als laatste hebben 

we nog een mogelijk nieuw medicijn tegen vaatlekkage gevonden. Bosutinib zorgt ervoor dat de 

cellen zich zeer stevig aan de ondergrond vasthechten waardoor ontstekingsmediatoren minder 

effect hebben. De conclusies uit de gedane studies in dit proefschrift geven meer inzicht over 

de regulering van endotheel-barrièrefunctie en het ontstaan van vaatlekkage. Hiermee draagt 

het werk in dit proefschrift bij aan het verbeteren van het begrip dat nodig is om toekomstige 

geneesmiddelen tegen vaatlekkage te kunnen ontwikkelen.

. 
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