
VU Research Portal

Mechanisms leading to muscle weakness in Nemaline myopathy

Joureau, B.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Joureau, B. (2019). Mechanisms leading to muscle weakness in Nemaline myopathy. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/5f81bcfb-5aad-47d9-adbb-4de9d94948ee


Mechanismen die leiden tot spierzwakte bij nemaline myopathie 
 
 
B. Joureau  
 
Nemaline myopathie (NM) is een congenitale non-dystrofische spierziekte, die 
gekarakteriseerd wordt door algemene spierzwakte en de aanwezigheid van nemaline 
lichaampjes in de skeletspier. Ondanks verbeteringen in het stellen van de genetische 
diagnose bij NM, zijn de mechanismen die leiden tot spierzwakte niet geheel duidelijk en 
is er momenteel ook geen behandeling beschikbaar. Het doel van deze thesis is om de 
mechanismes die leiden tot spierzwakte te identificeren, zodat er therapieën ontwikkeld 
kunnen worden met het doel de kwaliteit van leven van patienten te verbeteren. 

Uit spierbiopten van NM patienten en spieren van NM muismodellen zijn spiervezels 
geisoleerd en vervolgens gepermeabilizeerd. Deze spiervezels zijn bevestigd tussen een 
krachtopnemer en een lengtemotor en zijn geactiveerd door blootstelling aan 
calciumhoudende oplossingen. Op die manier kan de maximale spierkracht, de cross-
bridge kinetiek, de calcium-gevoeligheid voor kracht, de Hill-coefficient en de actieve 
stijheid bepaald worden. Ook hebben we de maximale kracht gemeten bij oplopende 
sarcomeerlengtes (range 2.0–3.5 µm) om inzicht te verwerven in de kracht-
sarcomeerlengte relatie. 

Onze bevindingen highlighten verschillende mechanismen die leiden tot spierzwakte in 
NM patiënten en in NM muismodellen, waaronder een verstoorde regulatie van de lengte 
van het dunne filament, abnormale calcium-gevoeligheid en veranderingen in de cross-
bridge kinetiek. We tonen aan dat de oorzaak van spierzwakte met name afhankelijk is 
van het aangedane gen en de specifieke mutatie. Omdat er meerdere genen en een grote 
verscheidenheid aan mutaties betrokken zijn bij NM is het niet mogelijk één unieke 
behandeling te ontwikkelen, maar zijn mutatie-specifieke therapieën vereist. 

 

 


