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Voor het welzijn van een grote stad is goede infrastructuur essentieel.  Elke dag 
bevoorraden vrachtwagens vol voedingsmiddelen de winkels waar wij ons eten 
kopen. Wegen en openbaar vervoer brengen de mensen van en naar hun school 
of werk. Water wordt tot ons gebracht met een leidingsysteem, en energie via 
een elektriciteitsnetwerk. Het afval wat we produceren wordt opgehaald door 
vuilniswagens of weggevoerd via het riool. Soortgelijke processen worden ook 
op veel kleinere schaal uitgevoerd in ieder van ons, in de cellen waar onze or-
ganen uit zijn opgebouwd. En net als in een stad, heeft het langdurig verstoren 
van deze transport processen catastrofale gevolgen. De focus van deze thesis ligt 
op de transport routes van eiwitten binnen de cel, en wat er gebeurt als daar iets 
mee fout gaat.

In cellen worden de meeste essentiële biologische processen uitgevoerd door 
eiwitten.  Een paar voorbeelden van de enorme hoeveelheid taken die door eiwit-
ten worden uitgevoerd zijn: het pompen van voedingstoffen en mineralen de cel 
in, het uitscheiden van afvalstoffen, het omzetten van voedingstoffen in andere 
bruikbare materie en het genereren van energie uit suikers.  Voor het vervullen 
van al deze taken is het belangrijk dat eiwitten die deze taken uitvoeren, op de 
juiste plek in de cel worden gebracht. Bijvoorbeeld, een eiwit dat verantwoordeli-
jk is voor het pompen van glucose de cel in, moet naar het celmembraan gebracht 
worden op het oppervlak van de cel, waar het in contact staat met het externe 
milieu. Als dit eiwit om één of andere reden verhinderd om het celmembraan te 
bereiken, zal het niet functioneel zijn en zal de cel geen glucose op kunnen ne-
men. 

Cellen hebben een geavanceerd transport mechanisme om eiwitten op de juiste 
plek te krijgen. Eiwitten worden geproduceerd  in het Endoplasmatisch reticu-
lum (ER), en worden daar verpakt in kleine, holle membraan bolletjes genaamd 
vesicles. Deze vesicles zijn pakketjes gevuld met eiwitten die vervolgens naar een 
volgend organel worden gebracht, het Golgi-systeem. Dit is ’t distributie centrum 
van de cel waar eiwitten gesorteerd worden voor hun eindbestemming, en weer 
in nieuwe vesicles worden gestopt. Het glucose-transport eiwit uit ons eerdere 
voorbeeld zou hier in een vesicle gesorteerd worden met het celmembraan als 
bestemming. De beweging van vesicles van ER, naar het Golgi-systeem, en ver-
volgens door naar de eindbestemming, wordt ook weer teweeggebracht door een 
groep eiwitten. Deze eiwitten hebben dus specifiek als taak om andere eiwitten in 



219

vesicles op de juiste plek te krijgen. 

Eén van deze gespecialiseerde transport eiwitten is myosine Vb. Dit eiwit bindt 
met één kant vast aan vesicles ( ‘de vracht’), en met de andere kant trekt het 
zichzelf en de gebonden vesicle langs microscopische strengen voort (over een 
draadvormig eiwit genaamd actine). Myosine Vb is betrokken bij het laatste 
stukje van de transport route, naar het membraan oppervlak.  Vooral in de cellen 
van de darmen is transport door dit eiwit erg belangrijk. Door zeldzame erfeli-
jke mutaties in het gen dat codeert voor myosine vb, kan het voorkomen dat het 
myosine Vb eiwit defect is. Kinderen die worden geboren met zulke mutaties 
ontwikkelen een ernstige zeldzame aandoening genaamd microvillus inclusie 
ziekte (MVIZ). Door het gebrek aan transport via myosin Vb, missen de cellen 
in de darmen van deze kinderen essentiële eiwitten op hun membraan opper-
vlak die spijsvertering en vochtopname regelen. Het voornaamste symptoom als 
gevolg van dit defect is chronische diarree. Kinderen kunnen niet normaal eten, 
en moeten al hun voeding en vocht intraveneus via sonde toegediend krijgen. 
Levenslange sonde voeding brengt veel risico’s en complicaties met zich mee, en 
de kans is groot dat de kinderen vroeg komen te overlijden door een infectie via 
de sonde. De enige behandelingsoptie is een darm transplantatie, en nieuwe be-
handelingen zijn dus dringend nodig.

Een ander symptoom van MVIZ wat nog relatief onderbelicht is in het onder-
zoeksveld, is de ontwikkeling van cholestasis. Cholestasis wordt gekenmerkt 
met de ophoping van galzouten in het bloed, met pruritus (aanhoudende jeuk) 
als gevolg. In gezonde mensen worden galzouten in het gal uitgescheiden in de 
lever, maar blijkbaar is dit proces verhinderd in MVIZ patiënten. Het merkwaar-
dige aan dit symptoom is dat het zich bij de meeste patiënten niet ontwikkelt. Bij 
sommige patiënten ontwikkelt cholestase specifiek na het krijgen van een darm 
transplantatie. Dit duidt er op dat de lever de nieuwe toestroom van galzouten 
vanuit de darm niet aan kan. Het ontstaan van  cholestase na een transplantatie 
is een groot probleem omdat de behandeling van de cholestase niet compatibel 
is met de medicijnen die nodig zijn om donororgaan afstoting te voorkomen. Het 
gevolg hier van is helaas dat het donororgaan weer moet worden verwijderd. 
Het zou daarom zeer bruikbaar zijn als we meer wisten over waarom cholestase 
optreedt, en hoe we dit kunnen voorkomen. We vermoedden dat het gebrek aan 
myosine Vb er voor zorgt dat de eiwitten die galzouten uitscheiden niet aan het 
oppervlak van de levercellen terecht komen.
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Om er achter te komen wat het effect is van gemuteerd myosine Vb, kun je natu-
urlijk de patiënten en hun biopten bestuderen. Er zijn in een patiënt echter veel 
variabelen die invloed kunnen hebben op hetgeen dat je onderzoekt. Bijvoor-
beeld de specifieke mutatie die de patiënt heeft, of de effecten/bijwerkingen van 
medicatie en sondevoeding.  Om een duidelijk beeld te krijgen van het missen 
van myosine Vb, hebben we muizen gegenereerd die het gen dat codeert voor 
myosin Vb missen. Deze zogenaamde Myosin Vb knock-out muizen sterven vlak 
na geboorte.  Onder de microscoop kunnen we zien dat de darmen van deze 
muizen veel van dezelfde defecten laten zien als MVIZ patiënten. We zien alleen 
geen defecten in de lever van de muizen, met betrekking tot de correcte lokalisa-
tie van de eiwitten die galzouten uitscheiden. Dit suggereert dat het missen van 
myosine Vb niet direct tot cholestase leidt, maar dat er in de kinderen nog andere 
factoren nodig zijn die daar aan bijdragen.

Wij vermoedden dat de cholestase wordt veroorzaakt door specifieke mutaties 
die voorkomen bij patiënten. Een nieuw idee, omdat er toe vanuit gegaan werd 
dat de cholestase wordt veroorzaakt door het algehele verlies van myosine Vb en 
niet per se de aanwezigheid van een specifieke mutatie.   Om dit te testen bracht-
en we zo’n patiënt mutatie (genaamd P660L) in bij lever cellen in het laboratori-
um. We vonden dat in de aanwezigheid van deze mutatie, een bepaald eiwit die 
betrokken is bij galzout-uitscheiding (genaamd ABCC2/MRP2) op de verkeerde 
plek terecht kwam in de cel.  We zagen dat de myosine Vb mutanten leidde tot 
de ophoping van transport vesicles net na vertrek uit het Golgi systeem. Deze 
ophoping wordt veroorzaakt doordat een stukje van het uiteinde van het mutant 
myosine Vb bindt aan de vesicles en ze bij elkaar houdt, op een manier die we 
nog niet begrijpen. Op basis van ons onderzoek verwachten we dat patiënten met 
mutaties die vergelijkbaar zijn met de P660L mutatie, eerder cholestase zullen 
ontwikkelen. Hoewel verder onderzoek nodig zal zijn om onze theorie te veri-
fiëren, kunnen onze resultaten in de toekomst bruikbaar zijn in de besluitvorm-
ing omtrent darmtransplantaties bij MVIZ patiënten.  

De focus van hoofdstuk 7 is Wilson disease. Deze ziekte wordt gekenmerkt door 
een verstoring van koper metabolisme. Patiënten hebben een mutatie in het gen 
dat codeert voor het eiwit ATP7B, dat verantwoordelijk is voor het pompen van 
koper uit levercellen, de galkanalen in.  Het gevolg hier van is dat koper opbou-
wt in het lichaam, met name de lever en later ook de hersenen. Dit koper is giftig 
en kan ernstige problemen in de lever veroorzaken (waaronder leverfalen), en 



221

ook verscheidene neurologische symptomen (vergelijkbaar met de ziekte van 
Parkinson). De meeste voorkomende Wilson disease mutatie in Europa en Noord 
Amerika is H1069Q. Veel is nog onduidelijk over wat er precies mis gaat bij deze 
mutatie, maar op basis van vorig onderzoek wordt gedacht dat het ATP7B met 
de H1069Q mutatie in het endoplasmatisch reticulum blijft, in plaats van dat 
het naar het cel oppervlak gaat. We hebben hier dus ook weer te maken met een 
transport probleem. 

Om beter te begrijpen wat er met deze mutatie aan de hand is, en om nieuwe 
therapieën te kunnen testen, hebben we een nieuw ziektemodel ontwikkeld in 
het laboratorium. Hier voor isoleerden we enkele levende cellen uit de urine van 
Wilson disease patiënten die afkomstig zijn uit de nieren, en kweekten deze op 
totdat we grote hoeveelheden cellen van deze patiënten opgeslagen hadden. Bij 
deze cellen brachten we vervolgens eiwitten in die  er voor zorgen dat de cellen 
omgevormd worden tot stamcellen. Deze stamcellen kunnen in alle typen li-
chaamscellen veranderen. We maakten in het lab vervolgens levercellen vanuit 
deze stamcellen, en onderzochten de eigenschappen van het mutant ATP7B ei-
wit, ten opzichte van ATP7B in gezonde controle cellen. We vonden dat in tegen-
stelling tot bij controle, het mutant ATP7B niet in staat was om het celoppervlak 
van de lever cellen te bereiken. In plaats daar van bleef het steken in het Golgi 
apparaat, wat in tegenstelling is tot wat er eerder beweerd is in vorige onder-
zoeken (namelijk dat het in endoplasmatisch reticulum blijft). Met ons nieuwe 
model komen we dus op nieuwe inzichten over waar precies het probleem ligt bij 
deze patiënten. We weten nu dat we nieuwe experimentele behandelingen kun-
nen richten op het bevorderen van het transport van mutant ATP7B uit de Golgi, 
in plaats van uit het endoplasmatisch reticulum. Bovendien kunnen de methoden 
die we hier gedemonstreerd hebben met het maken van levercellen uit stamcel-
len, helpen bij het onderzoek naar vele andere leverziekten.
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