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Extracellulaire matrix (ECM)—in de volksmond beter bekend als bindweefsel—is 
de verzamelnaam voor een groep van eiwitten en suikermoleculen die gezamenlijk 
een cruciaal onderdeel van het menselijk lichaam vormt. De ECM heeft als primaire 
functie het ondersteunen van cellen en organen tijdens de lichamelijke ontwikkeling 
en groei. Men kan in veel gevallen de structuur van de ECM vergelijken met het 
holle uiterlijk van een spons. In deze holtes liggen de cellen die tezamen een orgaan 
vormen. Vezels bestaande uit verschillende eiwitten zijn aan elkaar verbonden en 
vormen zo een complex netwerk waarin de cellen hun functie optimaal kunnen 
uitvoeren. Aangezien elk orgaan een andere functie heeft, bestaat ook de ECM in 
elk orgaan uit verschillende componenten, die de functie van het orgaan perfect 
ondersteunen. 

Sinds een aantal jaar weet men dat de ECM naast fysieke ondersteuning nog een aantal 
andere functies heeft om de cel optimaal te laten functioneren. Ten eerste kunnen 
ECM eiwitten fungeren als depot voor de opslag van hormonen en groeifactoren 
(eiwitten die de groei en activiteit van de cel beïnvloeden). Daarnaast zorgt de ECM 
voor het behoud van de juiste zuurgraad en het juiste vochtgehalte. Ten slotte kan de 
ECM cellen direct instrueren hun activiteit te veranderen. Dit wordt bewerkstelligd 
door middel van directe verbindingen tussen de ECM en zogenaamde receptoren, 
die verankerd liggen in het membraan van de cel. Door middel van deze receptoren 
kan een cel veranderingen in de compositie, stijfheid en dichtheid van de ECM 
waarnemen, waarop de cel vervolgens reageert door zijn activiteit en metabolisme 
in evenwicht te houden. Aangezien de samenstelling van de ECM voortdurend 
onderhevig is aan veranderingen, is het zaak dat de cellen binnen het orgaan hier 
actief en adequaat op kunnen reageren.

Het meest voorkomende component van de ECM is het eiwit collageen. Het menselijke 
lichaam kent 28 verschillende collagenen, waarvan het fibrillaire type collageen I 
het meest voorkomt. Individuele collageen type I moleculen binden aan elkaar en 
vormen zo collageenvezels. Deze vezels zijn zeer sterk en kunnen enorme compressie 
en trekkrachten dragen. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de ECM van botweefsel 
voornamelijk is opgebouwd uit collageen type I. De ECM in andere organen bevat 
echter ook een hoge hoeveelheid collageen type I en wordt onder andere gevonden 
in de huid. 

Wanneer er voortdurende schade wordt berokkend aan een orgaan of deel van 
een orgaan, vinden er grote veranderingen plaats in de samenstelling van de ECM. 
Verscheidene enzymen knippen ECM onderdelen kapot of plakken ECM moleculen 
aan elkaar, waardoor het functioneren van de aanwezige cellen drastisch kan 
veranderen. Daarnaast worden er vaak grote hoeveelheden nieuwe ECM aangemaakt 
om het weefsel extra ondersteuning te bieden tijdens een periode van schade. Echter, 
deze veranderingen in de hoeveelheid en compositie van de ECM kunnen er op den 
duur voor zorgen dat de functie van het betreffende orgaan achteruit gaat. Eén van 
de ziekten waarbij de ECM een centrale rol speelt is fibrose. Fibrose ontleent zijn 
naam aan het Latijnse woord fibra, wat vezel betekend. Tijdens de ontwikkeling van 
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fibrose wordt een enorme hoeveelheid ECM geproduceerd door speciaal uitgeruste 
cellen: myofibroblasten. Echter, waarom juist deze cellen zulke hoeveelheden ECM 
maken, is grotendeels onbekend. Aangezien fibrose in elk orgaan kan ontstaan, is het 
een grote belasting op de gezondheidszorg. In alleen al de Verenigde Staten wordt 
geschat dat van alle overlijdensgevallen, meer dan 45% te wijten is aan een vorm van 
fibrose. Aangezien er nog geen effectieve therapie bestaat tegen het ontstaan en de 
progressie van fibrose, is het van belang om de onderliggende processen beter te 
begrijpen. In dit proefschrift hebben we een aantal aspecten van de fibrotische cel, 
de myofibroblast, onder de loep genomen en verschillende vondsten gedaan die de 
ontwikkeling van een anti-fibrotische therapie kunnen bevorderen.    

YAP als belangrijke schakel in myofibroblast activatie
Eén van de groeifactoren die bekend staat om zijn pro-fibrotische functie is 
transforming growth factor β-1 (TGFβ1). Wanneer een fibroblast blootgesteld wordt 
aan TGFβ1 ondergaat ze een aantal veranderingen en vormt zich om tot een actieve 
en contractiele myofibroblast. TGFβ1 activeert de zogenaamde transcriptiefactoren 
Smad2 en Smad3, welke in geactiveerde vorm naar de celkern migreren om daar de 
transcriptie van honderden genen in gang te zetten of te remmen. Het is echter bekend 
dat er naast Smad2 en Smad3 nog andere transcriptiefactoren betrokken moeten zijn 
bij de activatie van myofibroblasten, aangezien de regulatie van bovengenoemde 
genen te complex is om alleen door Smad2 en Smad3 te worden gecontroleerd. In 
hoofdstuk 2 hebben we ontdekt dat een andere transcriptiefactor, Yes associated 
protein-1 (YAP), ook van groot belang is bij de activatie van myofibroblasten. YAP is 
een transcriptiefactor welke op verschillende manieren geactiveerd kan worden. Een 
belangrijke ontdekking in 2011 liet zien dat YAP fungeert als sensor van mechanische 
stimuli vanuit de ECM. Het bleek dat YAP actief wordt naarmate de omgeving waarin 
een cel zich bevindt, minder elastisch of stijver wordt. Aangezien fibrotisch weefsel 
aanzienlijk stijver is dan gezond weefsel, postuleerden wij dat YAP een belangrijke 
mechano-sensor zou kunnen zijn in de regulatie van myofibroblastfuncties. De 
hypothese was dat zodra een orgaan chronische ontsteking ondervindt, het 
bindweefsel stijver wordt door de nieuwe gedeponeerde ECM. Door deze verstijving 
wordt YAP geactiveerd en kan zorgen voor een verdere activatie van myofibroblasten 
en verstijving van de ECM via positieve feedback. Wanneer we de functie van YAP 
blokkeerden, waren fibroblasten uit de huid minder goed in staat om geactiveerd te 
worden onder invloed van TGFβ1. Vervolgens konden we deze resultaten vertalen 
naar de ziekte van Dupuytren—een fibrotische aandoening van het bindweefsel 
rondom de pezen van de hand en vingers. Wij konden aantonen dat in biopten van 
Dupuytren patiënten de activiteit van YAP verhoogd was. Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van de stijve ECM die de myofibroblasten in Dupuytren laesies omgeeft.  Ook 
in de cellen (myofibroblasten) geïsoleerd uit patiëntmateriaal liet blokkade van YAP 
een beschermend effect zien met betrekking tot het actieve myofibroblast fenotype. 
Deze studie heeft dus laten zien dat YAP een belangrijke factor is in de activatie van 
myofibroblasten en waarschijnlijk ook een grote rol speelt in de ziekte van Dupuytren.
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De signaaltransductie vanaf het celmembraan richting de celkern is een 
verbazingwekkend complex systeem, waarin honderden eiwitten met elkaar 
communiceren om zo de transcriptie van genen in goede banen te leiden. Vroeger 
bestudeerde men de signaaltransductieroutes vaak als geïsoleerde entiteit. Zo 
wordt de TGFβ1 signaaltransductie beschreven door TGFβ1, zijn binding aan zijn 
membraangebonden receptor, en de activatie en migratie van Smad eiwitten. De 
afgelopen jaren is men echter bewust geworden van een omvangrijke wisselwerking 
tussen de vele verschillende signaaltransductieroutes. Ook in de activatie van de 
myofibroblast en de ontwikkeling van fibrose lijken meerdere groeifactoren een grote 
invloed op elkaars activiteit te hebben. In hoofdstuk 3 beschrijven we aan de hand 
van uitvoerig literatuuronderzoek, hoe drie verschillende signaaltransductieroutes—
TGFβ1, WNT en YAP/TAZ—met elkaar communiceren en betrokken zijn in de 
pathofysiologie van fibrose. 

Inmiddels zijn er meerdere studies verschenen welke laten zien dat YAP geactiveerd 
kan worden door TGFβ1. Wanneer YAP inactief is, blijft het in het cytoplasma van 
de cel en wordt het voorbereid voor proteolytische afbraak. Zodra YAP wordt 
geactiveerd, migreert het naar de celkern om daar interacties aan te gaan met 
verschillende DNA-bindende eiwitten en de transcriptie van genen te beïnvloeden. 
Of YAP ook daadwerkelijk direct door de acties van TGFβ1 kan worden geactiveerd, 
of dat dit het resultaat is van een indirect mechanisme, was echter onbekend. Wij 
laten in hoofdstuk 4 zien dat de activatie van YAP onderhevig is aan meerdere lagen 
van regulatie. Al eerder was bekend dat YAP naar de kern migreert wanneer een 
onderdeel van het cytoskelet—actine—polymeriseert en zogenaamde stress vezels 
vormt. Dezelfde polymerisatie van actine wordt waargenomen wanneer fibroblasten 
worden gestimuleerd met TGFβ1. Deze vorm van indirecte YAP-activatie door TGFβ1 
wordt waarschijnlijk gereguleerd door de polymerisatie van actine. Daarnaast konden 
we aantonen, dat ten gevolge van TGFβ1, YAP een complex vormt met Smad2 en 
Smad3. Deze complexen zijn aanwezig in zowel het cytoplasma als de celkern, wat 
suggereert dat het complex gevormd wordt in het cytoplasma en vervolgens naar de 
kern migreert. 

Gezien de functies van YAP in de activatie van myofibroblasten, zou biochemische 
inhibitie van YAP mogelijk een interessante optie zijn om de progressie van fibrose 
een halt toe te roepen. Verteporfin is een medicijn wat momenteel wordt gebruikt 
ter behandeling van een vorm van maculadegeneratie. Deze behandeling gaat 
uit van laser-gemedieerde activatie van verteporfin, wat zorgt voor de productie 
van zuurstofradicalen. Deze zuurstofradicalen berokkenen schade toe aan de 
endotheelcellen in de bloedvaten van het oog. Een aantal jaar geleden is ontdekt 
dat verteporfin een zeer sterk remmend effect heeft op de functie van YAP, zónder de 
activatie van licht. Zo zou verteporfin de conformatie van YAP veranderen, waardoor 
het geen interactie aan zou kunnen gaan met bepaalde transcriptiefactoren. Wij 
hebben ontdekt dat verteporfin meerdere functies heeft. Verteporfin blokkeert 
nucleaire accumulatie van zowel YAP als Smad2 en Smad3. Tevens blokkeert het 
de complexformatie tussen YAP en Smad2 en Smad3. Als gevolg hiervan, wordt de 
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expressie van meerdere pro-fibrotische genen sterk geremd. Deze data schijnen een 
nieuw licht op het gebruik van een bestaand medicijn. Vervolgonderzoek zal moeten 
uitwijzen of verteporfin daadwerkelijk een geschikte kandidaat is om in te zetten als 
anti-fibrotische therapie.

De rol van het spectrine cytoskelet
Zoals hierboven beschreven, is het actine cytoskelet een belangrijk onderdeel van de 
cel. Myofibroblasten gebruiken het actine cytoskelet om weerstand te bieden tegen 
de mechanische krachten vanuit de ECM. Daarnaast wordt het gebruikt om interne 
krachten te genereren waardoor de cel kan contraheren en bewegen. Naast actine, 
bestaat het cytoskelet uit honderden andere eiwitten, ieder met een eigen functie. 
Spectrine eiwitten zijn onderdeel van het cytoskelet en bevinden zich aan de binnenkant 
van het celmembraan als hexagonale structuren. Deze eiwit familie is belangrijk in 
de regulatie van cel morfologie en gedacht wordt dat spectrines ook betrokken zijn 
bij het proces van mechanosensing. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of de 
spectrin eiwitten αII-spectrine en βII-spectrine betrokken zijn in het functioneren van 
fibroblasten en myofibroblasten. Tegen onze verwachting in, vonden we dat zowel 
αII-spectrine en βII-spectrine geen effect hadden op celfuncties zoals spreiding en 
aanhechting op een substraat. Vervolgens onderzochten we de rol van spectrines 
in de nucleaire accumulatie van YAP, aangezien eerdere studies een link hebben 
gelegd tussen spectrinefunctie en YAP activiteit. Onderzoek in epitheelcellen heeft 
aangetoond dat afwezigheid van αII- en βII-spectrine de activatie van YAP verhoogd. 
In fibroblasten konden we echter geen effect zien op YAP lokalisatie, wat suggereert 
dat dit mechanisme in fibroblasten anders werkt dan in epitheelcellen. Daarnaast 
vonden we ook geen effect van spectrines op de activatie van myofibroblasten na 
stimulatie met TGFβ1. Kortom, onze studies tonen aan dat er voor αII- en βII-spectrines 
waarschijnlijk geen belangrijke rol is weggelegd in het functioneren van fibroblasten 
en myofibroblasten.   

Vitamine C en de myofibroblast
Vitamine C is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse voeding, aangezien mensen 
niet in staat zijn zelf vitamine C synthetiseren, als gevolg van mutaties in het gen 
L-gulono-γ-lactone oxidase. Wanneer je te weinig vitamine C tot je neemt, ontstaan er 
verschillende lichamelijk problemen, waaronder een tekort aan collageenproductie, 
wat uiteindelijk kan leiden tot aandoeningen als scheurbuik. Dit is te wijten aan de 
functies die vitamine C vervult in de biosynthese van collagenen. Een drietal enzym 
families: prolyl-3-hydroxylase, prolyl-4-hydroxylase en lysylhydroxylase, zijn voor hun 
activiteit afhankelijk van vitamine C en zijn betrokken bij de synthese van collageen. 
In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of vitamine C nog andere functies vervult 
naast de collageen biosynthese. Zoals verwacht, waren fibroblasten niet in staat om 
fibrillair collageen te produceren in de afwezigheid van vitamine C. Wél konden we 
pro-collageen detecteren, een voorloper molecuul van fibrillair collageen, wat zonder 
de aanwezigheid van vitamine C niet kan worden omgezet in fibrillair collageen. Een 
interessante kanttekening hierbij is dat meerdere studies naar humane fibroblasten 
geen vitamine C hebben toegevoegd aan het kweekmedium, wat vervolgens geleid 
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moet hebben tot onbetrouwbare conclusies. Vervolgens ontdekten we dat niet alleen 
de eiwitsynthese van collageen was verstoord, maar dat ook de expressie van collageen 
messenger RNA sterk was verlaagd. Daarnaast was ook de expressie van belangrijke 
myofibroblast genen als α-smooth muscle actin, een onderdeel van het cytoskelet, 
sterk gereduceerd in afwezigheid van vitamine C. Hierdoor waren myofibroblasten 
minder goed in staat om te contraheren in een 3D ECM gel. Deze data suggereren dat 
vitamine C nodig is voor zowel de synthese van ECM moleculen als het adopteren van 
een contractiel fenotype. Ten slotte konden we laten zien dat de functies van vitamine 
C waarschijnlijk niet gereguleerd worden door activatie van Smad2 en Smad3. Kortom, 
vitamine C is een belangrijk kweekmediumsupplement in de studie van humane 
fibroblasten en myofibroblasten en zal dan ook altijd moeten worden toegevoegd om 
de betrouwbaarheid van wetenschappelijke resultaten te garanderen.

In dit proefschrift hebben we een aantal aspecten van de myofibroblast onderzocht, 
waaronder de functies van de transcriptiefactor YAP in relatie tot TGFβ1, het spectrine 
cytoskelet en de gevolgen van vitamine C deprivatie. Deze resultaten werpen een 
nieuw licht op het functioneren van de myofibroblast en bieden aanknopingspunten 
voor het ontwikkelen van anti-fibrotische therapieën.    






