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1.  Introductie 
Voorafgaand aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift, werd MLC uitsluitend 

beschouwd als een autosomaal recessieve aandoening en ondanks dat MLC1 reeds in 2001 

geïdentificeerd was als gemuteerd gen bij MLC, is de functie van het MLC1 eiwit onbekende 

gebleven. Naast het mysterie van de functie van MLC1 bleef het gen dat MLC2 codeert ook 

onbekend. Als gevolg hiervan werden ongeveer 25% van alle MLC patiënten naar huis 

gestuurd zonder een bekende genetische oorzaak voor de ziekte. Prenatale diagnostiek voor 

toekomstige gezinsplanning bleef voor deze gezinnen onbeschikbaar. De macrocefalie 

veroorzaakt door oedeem van de witte stof is kenmerkend voor de ziekte.  De piek in 

groeisnelheid van het hoofd wordt waargenomen in het eerste levensjaar, hetgeen suggereert 

dat het MLC1 eiwit een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen op dat moment. 

Belangrijke informatie over de lokalisatie en expressie van MLC1 en MLC2 tijdens de 

ontwikkeling in zowel mens als muis ontbrak. 

De studies beschreven in dit proefschrift en bediscussieerd in dit hoofdstuk waren 

gericht op: het ontrafelen van de functie van het MLC1 eiwit (hoofdstuk 2), het vinden van het 

MLC2 gen en het vaststellen van de relatie tussen MLC1 en MLC2 (hoofdstuk 3), en het 

verkrijgen van een beter inzicht in de ontwikkeling van MLC door de cellulaire lokalisatie en 

ontwikkelingsexpressie van MLC1 en MLC2 te bestuderen (hoofdstuk 4). De studies 

beschreven in dit proefschrift hebben geleid tot het vinden van het MLC2 gen en ons begrip 

van de rol van MLC1 en MLC2 in de pathofysiologie van MLC is toegenomen. Het laatste deel 

van dit hoofdstuk zal een aantal van de vele onbeantwoord vragen en toekomstige 

uitdagingen bediscussiëren. 

 

2.  MLC1 functie 
Ziektemechanismen ontrafelen door de verantwoordelijke genen te identificeren en de functie 

van de corresponderende eiwitten te bestuderen is vrij eenvoudig gebleken voor sommige 

monogenetische aandoeningen, maar niet voor MLC. Het gemuteerde gen dat werd 

geïdentificeerd als de belangrijkste oorzaak van MLC was het KIAA0027 gen en bleek te 

coderen voor een eiwit waarvan de functie volledig onbekend was. Zowel het gen als eiwit 

werden omgedoopt in MLC1 en MLC1 1 en de zoektocht naar de functie van MLC1 en haar 

relatie tot de pathofysiologie van MLC kon beginnen. MLC1 komt bijna uitsluitend in de 

hersenen voor en dan met name in astrocytaire eindvoetjes nabij de bloed-hersen en liquor-

hersen barrières 2-5. Het chronische oedeem van de cerebrale witte stof in de hersenen van 

MLC patiënten en de lokalisatie van MLC1 in astrocytaire eindvoetjes in de buurt van de 
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bloed-hersen en liquor-hersen barrières suggereerden een rol voor MLC1 in de 

waterhomeostase van de hersenen. 

 

2.1. Kanaal of transporter  
Hoewel de functie van het MLC1 eiwit onbekende was, was wel duidelijk dat MLC1 een 

interne repeat bevat, die ook gevonden wordt bij verschillende ionkanalen. Daarnaast toont 

MLC1 een zwakke aminozuur-homologie met bepaalde kanalen en transporters. Op basis van 

deze bevindingen ontstond de hypothese dat MLC1 een functie als ionkanaal of transporter 

heeft 1,4,6. Meerdere onderzoekers hebben zonder succes geprobeerd de vermeende 

ionkanaal functie van MLC1 aan te tonen in heterologe systemen 4,7. Het onvermogen om  de 

vermeende ionkanaal of transporter functie van MLC1 aan te tonen kan natuurlijk simpelweg 

liggen aan het feit dat MLC1 geen kanaal of transporter is. Andere mogelijkheden zijn dat de 

juiste experimentele condities niet geïdentificeerd waren of het ontbreken van eiwitten die 

essentieel zijn voor de activatie van MLC1. Desalniettemin werd de focus van MLC1 

onderzoek verschoven naar het vinden van kanalen die functioneel associëren met MLC1. 

 

2.2. MLC1 geassocieerde transporters / kanalen 
In de hoop de functie van het eiwit MLC1 te ontrafelen hebben verschillende 

onderzoeksgroepen geprobeerd het kanaal en/of de eiwitten te vinden die een functionele 

interactie met MLC1 aangaan. Deze paragraaf beschrijft de eiwitten, waarvan 

gehypothetiseerd wordt of in de literatuur is beschreven dat ze een functionele interactie met 

MLC1 aangaan. De meerderheid van deze interacties zijn slechts door een enkele 

onderzoeksgroep aangetoond en dienen nog te worden bevestigd door anderen. 

 

2.2.1. Het waterkanaal aquaporine 4 en het dystrofine-geassocieerde glycoproteïne 

complex 

Het waterkanaal aquaporine 4 (AQP4) komt net als MLC1 in hoge mate tot expressie in 

astrocytaire eindvoetjes in de buurt van de bloed-hersen en liquor-hersen barrières 8. AQP4 

speelt een rol in de waterhomeostase van de hersenen en in de volumeregulatie van 

individuele cellen 9-11. Vandaar dat de vraag ontstond of de rol van MLC1 in de 

waterhomeostase in de hersenen verloopt via een functionele relatie met AQP4. 

De gepolariseerde expressie van AQP4 in perivasculaire astrocytaire eindvoetjes is 

toe te schrijven aan de associatie met het dystrofine-geassocieerde glycoproteïne-complex 

(DGC). Het DGC verankert receptoren en kanalen in astrocytaire perivasculaire eindvoetjes 
12,13. Dystrofine, α-dystroglycan, β-dystroglycan en merosine zijn belangrijke leden van dit 
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complex 14. Patiënten met merosine-deficiënte congenitale spierdystrofie hebben mutaties in 

het LAMA2 gen, dat codeert voor merosine. Deze patiënten vertonen opvallende 

overeenkomsten met MLC patiënten in zowel de MRI’s van de hersenen als in de pathologie 
15,16. Verstoring van het DGC kan leiden tot veranderde ion en water homeostase in de 

hersenen en een hogere watergehalte in de myeline. 

Hoewel er geen directe interactie tussen MLC1 en AQP4 is aangetoond, hebben twee 

onderzoeksgroepen onafhankelijk van elkaar een associatie van MLC1 met verschillende 

DGC leden gevonden 2,17. Zo bleek DGC geïsoleerd uit hersenen van ratten MLC1 als 

onderdeel van het complex te bevatten 2. Echter bleek de biochemische interactie gevonden 

tussen MLC1 en leden van het DGC voornamelijk in intracellulaire blaasjes op te treden 18. 

Desalniettemin suggereren lichtmicroscopische studies co-lokalisatie van MLC1 met 

verschillende DGC leden, zoals β-dystroglycan, in perivasculaire eindvoetjes van astrocyten 
17. 

  Om deze co-localisatie van MLC1 met het DGC te bevestigen voerden wij een 

elektronen microscopie studie uit van menselijk hersenweefsel. Deze studie toonde aan dat 

MLC1 en β-dystroglycan niet dezelfde subcellulaire lokalisatie in perivasculaire astrocytaire 

eindvoetjes hebben. MLC1 bevindt zich in astrocyt-astrocyt contacten, verder van de basale 

lamina waar het DGC gelocaliseerd is (figuur 1, hoofdstuk 5). Deze resultaten maken geen 

deel uit van dit proefschrift, maar werden gepubliceerd als onderdeel van een ander artikel 19. 

De expressie van MLC1 in astrocyt-astrocyt contacten en niet in de meest distale delen van 

de astrocytaire eindvoetjes is eerder in muizen aangetoond 4. Deze bevindingen sluiten uit dat 

MLC1 fysiek gekoppeld is met AQP4 of andere DGC-leden aan het plasmamembraan van 

perivasculaire astrocytaire eindvoetjes bij mensen en muizen. Een verklaring van de eerder 

gevonden associatie tussen het DGC en MLC1 kan liggen in het gezamenlijke transport. 

MLC1 en de leden van het  DGC zouden een interactie aan kunnen gaan tijdens gezamenlijke 

transport naar de astrocytaire eindvoetjes. Het is echter ook nog steeds mogelijk dat MLC1 en 

DGC een indirecte functionele interactie in astrocytaire perivasculaire eindvoetjes hebben 

onder fysiologische of veranderde omstandigheden, zoals osmotische stress of tijdens 

bepaalde ontwikkelingsstadia. 

Geconcludeerd kan worden dat MLC1 sterk tot expressie komt in astrocyt-astrocyt 

contacten in de buurt van de hersen-water barrières. Deze expressie is onafhankelijk van 

directe binding met leden van het DGC en wijst op een functie van MLC1 die onafhankelijk 

van het DGC is. 
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2.2.2. De Na/K-ATPase pomp 
Onlangs werd aangetoond dat MLC1 een biochemisch interactie met de β1 subunit van de 

Na/K-ATPase pomp aangaat als onderdeel van een multi-eiwitcomplex dat Kir4.1, syntrophin 

en dystrobrevin  bevat 20. De Na/K-ATPase pomp is betrokken bij het handhaven van de 

relatief hoge kalium en lage natrium concentratie in cellen en is verantwoordelijk voor de 

negatieve membraanpotentiaal 21. De Na/K-ATPase pomp creëert dit potentiaalverschil door 3 

natriumionen de cel uit en 2 kaliumionen de cel in te pompen. De Na/K-ATPase pomp speelt 

een rol in het voorkomen en tegengaan van celzwelling, aangezien het meer ionen de cel uit 

transporteert dan in. Daarnaast lekt kalium gedeeltelijk de cel uit, waardoor het netto effect 

van ion efflux en daarmee water efflux hoger zal uitvallen dan de oorspronkelijke 3 export en 2 

import. 

Brigone et al. hypotiseren dat MLC1 in astrocyten betrokken is bij het reguleren van de 

intracellulaire osmotische balans via een directe interactie met de β1 subunit van het Na/K-

ATPase pomp. Zij toonden aan dat astrocyten, die blootgesteld zijn aan een hypo-osmotische 

oplossing, een toegenomen hoeveelheid van het MLC1 en Na/K-ATPase pomp complex 

bevatten. Hoewel MLC1 en de Na/K-ATPase pomp voornamelijk plasmamembraaneiwitten 

zijn, werd de toename voornamelijk waargenomen in intracellulaire membranen (membranen 

die intracellulaire vacuole begrenzen en membraan van de celkern). Deze interactie tussen 

MLC1 en de β1 subunit van Na/K-ATPase pomp zou mogelijk plaats kunnen vinden tijdens 

het gezamenlijke vervoer naar het plasmamembraan van astrocytaire eindvoetjes zoals 

eerder gesuggereerd voor MLC1 en DGC leden. 

Onlangs is een nieuwe functie voor de β1 subunit van Na/K-ATPase pomp 

aangetoond, namelijk die van celadhesiemolecuul in adherens juncties 22. Deze functie is 

interessant omdat MLC2 een celadhesiemolecuul is dat verantwoordelijk is voor de correcte 

lokalisatie van MLC1 in adherens juncties. Mogelijk kan de β1 subunit van de Na/K-ATPase 

pomp functioneren als MLC1 chaperone. De functionele relatie tussen MLC1 en β1 subunit 

van de Na/K-ATPase pomp zal nog nader onderzocht moeten worden. Het is belangrijk om op 

te merken dat associatie tussen MLC1 en de β1-subeenheid van de Na/K-ATPase pomp 

zoals gevonden door Brigone et al. niet kon worden bevestigd in onze studies die MLC2 

identificeerden als bindingspartner van MLC1 23. 

 

2.2.3. Transient receptor potential vanilloid 4 
Recentelijk publiceerde dezelfde groep, die de associatie tussen MLC1 en de β1 subunit van 

het Na/K-ATPase pomp vonden 18,24, een functionele samenwerking tussen het multi-eiwit-

complex dat MLC1, de β1 subunit van het Na/K-ATPase pomp, calveolin-1 en een paar leden 

van het DGC members bevat, en de transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) 24. 
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TRPV4 is een Ca2+-permeabel, niet-selectief kationkanaal dat de volume-afname na 

celzwelling als gevolg van hypo-osmotische stress initieert 25 26. In astrocyten komt TRPV4 in 

hoge mate tot expressie in astrocytaire eindvoetjes in de buurt van de bloed-hersen en liquor-

hersen barrières 27. In dit artikel concluderen Lancioti et al. dat MLC1 betrokken is bij 

astrocytaire volumeregulatie door een functionele samenwerking met TRPV4 aan te gaan. Ze 

toonden aan de overexpressie van wild-type MLC1 een toename in de TRPV4 gemedieerde 

intracellulaire calcium verhoogt in reactie op hypotone stimulatie, terwijl dat niet het geval was 

voor mutant MLC1. Het is belangrijk op te merken dat deze studies niet waren gebaseerd op 

specifieke co-immunoprecipitatie met behulp van MLC1 antilichamen, maar op minder 

specifiek ouabain-chromatografie. Bovendien werden alle experimenten uitgevoerd met 

overexpressie van een normaal of mutant MLC1 in astrocytoomcellen. Zowel overexpressie 

als het gebruik van tumorcellen kunnen leiden tot misleidende resultaten. Experimenten met 

primaire kweken van astrocyten in combinatie met verminderde MLC1 expressie-

experimenten zijn noodzakelijk om hun bevindingen te bevestigen. Als onderdeel van 

hoofdstuk 2 zijn de MLC1 geïnduceerde volume-gereguleerde chloride stromen in primaire 

astrocyten gedaan in de aanwezigheid van lanthaanchloride. Opmerkelijk is dat 

lanthaanchloride calciumkanalen inclusief TRPV4 blokkeren. Dit suggereert dat MLC1 

betrokken is bij astrocytaire volumeregulatie onafhankelijk van TRPV4. 

 

2.3. MLC1 en volume gereguleerde chloride stromen 
In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of een defect in MLC1 leidt tot een afname in volume-

gereguleerde chloride stromen als mogelijke oorzaak voor net oedeem van de cerebrale witte 

stof bij MLC patiënten. Lymfoblasten van MLC1 patiënten zijn natuurlijke mutante cellen en 

laten na celzwelling in vergeleken met lymfoblasten van gezonde mensen aanzienlijk 

verminderde chloridestromen zien. Aangezien MLC1 voornamelijk in astrocyten tot expressie 

komt, hebben we soortgelijke experimenten gedaan in gekweekte astrocyten en aangetoond 

dat MLC1 knockdown leidt tot een afname in volume-gereguleerde anion (VRAC) stromen. 

Deze stromen kunnen hersteld worden door humaan MLC1 tot expressie te brengen. 

Bovendien laat overexpressie van MLC1 een toename in chloridestromen zien in 

verschillende cellen, waaronder HEK293 cellen, Sf9 insectencellen en astrocyten. Deze MLC1 

geïnduceerde stromen kunnen worden geblokkeerd door een reeks van chloridekanaal 

blokkers.  

 

2.4. MLC1 en regulatie van celvolume 
Volume-gereguleerde chloride kanalen zijn betrokken bij de volume-afname na celzwelling 28. 

In hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat lymfoblasten van MLC patiënten in vergelijking met 
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lymfoblasten van gezonde mensen inderdaad een vertraagde volume-afname laten zien na 

celzwelling. Hoewel niet statistisch significant, was een soortgelijke trend aanwezig in 

gekweekte astrocyten met verminderde MLC1 expressie ten opzichte van astrocyten met 

verhoogde MLC1 expressie. Introductie van humaan MLC1 in astrocyten met verminderde 

MLC1 expressie herstelde de normale celvolume-afname na celzwelling. Het gebrek aan 

statistische significantie ligt waarschijnlijk aan de grote variatie in MLC1 expressie in 

astrocyten en de variatie in de mate van MLC1 knockdown tussen individuele astrocyten. 

Toekomstige experimenten met astrocyten uit MLC1 knockout muizen zouden deze 

bevindingen kunnen bevestigen. 

 

2.5. Is MLC1 een chloride channel? 
Onze bevinding dat MLC1 volume-gereguleerde chloridestromen induceert bewijst niet dat 

MLC1 zelf een volume-gereguleerde kanaal is. Het blijft mogelijk dat MLC1 een interactie met 

een chloride kanaal aangaat en dus zelf geen kanaal is. Om te bewijzen dat MLC1 op zichzelf 

een kanaal is, zou MLC1 geïsoleerd, gezuiverd en geïntroduceerd moeten worden in een 

kunstmatige lipide-dubbellaag, die geen andere eiwitten bevat. Mocht er dan nog een chloride 

stroom te induceren zijn, dan zou geconcludeerd kunnen worden dat MLC1 een chloride 

kanaal is. We hebben zonder succes op verschillende manieren geprobeerd MLC1 uit 

verschillende celtypen te isoleren en te zuiveren. Helaas maakt de structuur van MLC1 het 

bijna onmogelijk om het eiwit te zuiveren. De experimenten in Sf9 insectencellen komen het 

dichtstbij de experimenten van een kunstmatige lipide-dubbellaag. Ongewervelde organismen 

hebben het MLC1 gen niet en beschikken daarom waarschijnlijk ook niet over de natuurlijk 

bindingspartners. Overexpressie van MLC1 in Sf9 insectencellen laat een toename in 

chloridestromen na hypotone stimulatie zien vergeleken met Sf9 cellen zonder MLC1. Dit 

maakt het aannemelijk dat MLC1 zelf een kanaal is, al blijft het bewijs onvolledig. 

Een ander experiment dat de vraag zou kunnen beantwoorden of MLC1 een 

chloridekanaal zou kunnen zijn is een ion-selectiviteitsexperiment. Wanneer mutaties in 

specifieke aminozuren van MLC1 de ion-selectiviteit van de door MLC1 geïnduceerde stroom 

verandert, is het heel aannemelijk dat MLC1 zelf een kanaal is. Tot nu toe waren we alleen in 

staat om in verschillende cellijnen aan te tonen dat de mutaties die gevonden zijn bij MLC1 

patiënten de MLC1-geïnduceerde stromen volledig doen verdwijnen. 

Het moet dus nog uitgezocht worden of MLC1 zelf een volume-gereguleerd chloride 

kanaal is of een eiwit is dat essentieel is voor de functie van een volume-gereguleerde 

chloride kanaal. 
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3. Ontdekking van MLC2 
Na de ontdekking van het MLC1 gen in 2001 1, werd al snel duidelijk dat MLC1 niet het enige 

gen is dat bij mutaties verantwoordelijk is voor MLC. Ongeveer 25% van de MLC patiënten 

hebben geen mutaties in MLC1 en tonen geen koppeling met het MLC1 locus. In de 

afgelopen tien jaar hebben wetenschappers verscheidene pogingen ondernomen om MLC2  

te vinden 29. Het uitblijven van succes met genetisch koppelingsonderzoek werd 

toegeschreven aan genetische heterogeniteit door het bestaan van MLC3 en misschien zelfs 

MLC4 en MLC5 30,31. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift 23 werd GLIALCAM geïdentificeerd als 

MLC2, het tweede gen betrokken bij MLC. Bijna alle resterende MLC patiënten zonder MLC1 

mutaties bleken mutaties in GLIALCAM te hebben. Bij geen van de overige families was 

koppeling met zowel het MLC1 als het GLIALCAM locus uitgesloten. Deze bevindingen 

pleiten tegen het bestaan van MLC3, MLC4 enz. en suggereren dat MLC1 en GLIALCAM de 

enige genen zijn die bij mutaties verantwoordelijk zijn voor MLC. Het onvermogen om 

GLIALCAM  te identificeren als MLC2 door middel van genetisch koppelingsonderzoek werd 

niet veroorzaakt door de veronderstelde bestaan van MLC3, MLC4, etc, maar door variatie in 

wijze van overerving van MLC. 

 

3.1. Wijze van overerving 
Voor onze ontdekking van GLIALCAM als tweede gen betrokken bij MLC, werd de ziekte 

uitsluitend beschouwd als een autosomaal recessieve aandoening, omdat alle MLC patiënten 

met MLC1 mutaties ofwel homozygote ofwel compound-heterozygote MLC1 mutaties hebben 
30,32-34. In hoofdstuk 3 laten we zien dat de meerderheid van de MLC patiënten met 

GLIALCAM mutaties slechts een enkele mutatie hebben, die zij overgeërfd hebben van één 

ouder, hetgeen duidt op een autosomaal dominante vorm van overerving. Dit concept werd 

versterkt door het feit dat de meeste ouders met een GLIALCAM mutatie zelf ook een 

macrocefalie hebben of hadden. 

MLC patiënten met twee recessieve GLIALCAM mutaties vertonen hetzelfde klinische 

beeld met identieke ernstige witte stof afwijkingen op MRI als MLC patiënten die twee 

recessieve MLC1 mutaties hebben. Hoewel jonge MLC patiënten met een dominante 

GLIALCAM mutatie niet te onderscheiden zijn van patiënten met recessieve GLIALCAM of 

MLC1 mutaties zijn oudere MLC patiënten met een dominante GLIALCAM mutatie wezenlijk 

verschillend in zowel MRI als klinische kenmerken van recessieve GLIALCAM en MLC1 

mutaties. 

 

 

 



Samenvatting, discussie en uitdagingen voor de toekomst 

 

 123 

3.2. Het verbeterende fenotype 
Opmerkelijk is dat MRI’s van patiënten met een enkele dominante GLIALCAM mutatie in 

verloop van tijd verbeteren en in sommige gevallen volkomen normaal worden 35. Afgezien 

van de macrocefalie werd de meerderheid van deze patiënten klinisch normaal naar mate zij 

ouder werden. Sommige patiënten hebben echter een mentale retardatie, met of zonder 

autisme. Interessant is dat de ouder die de autosomaal dominante mutatie deelt meestal een 

macrocefalie heeft of als kind heeft gehad. 

Het verbeterende fenotype is uniek voor de patiënten met een dominante GLIALCAM 

mutatie. Verbetering in MRI en klinische beeld wordt niet waargenomen bij patiënten met 

recessieve GLIALCAM of MLC1 mutaties. Het bestaan van een recessief progressieve en 

dominant verbeterende ziekte is uniek voor MLC. Bij geen van de weinige genen zoals LMNA, 

SOX18 of Ankyril-1 36-38, die zowel met recessief als dominant overervende ziekten 

geassocieerd zijn, is het dominant overervende fenotype verbeterend. 

De verbetering van de klinische symptomen en MRI’s van patiënten met een enkele 

dominante GLIALCAM mutaties is bemoedigend en suggereert dat behandeling nadat de 

ziekte zich heeft gepresenteerd mogelijk is. 

De ontdekking van GLIALCAM als tweede gen voor MLC1 wordt nu gebruikt om 

families van MLC patiënten met GLIALCAM mutaties informatie over de genetische oorzaak 

en verloop van de ziekte te bieden. Daarnaast kunnen deze families nu kiezen voor prenatale 

diagnostiek bij toekomstige gezinsplanning. 

 

3.3. GlialCAM 
Het tweede gen betrokken bij MLC codeert voor het celadhesiemolecuul GlialCAM. 

Celadhesiemoleculen zijn transmembraan receptoren die cel-cel en cel-extracellulaire matrix 

interacties bemiddelen 39. GlialCAM behoort tot de immunoglobuline superfamilie van 

celadhesiemoleculen 40. GlialCAM bevat een extracellulair domein dat bestaat uit twee 

immunoglobuline lussen, een transmembraan segment en een cytoplasmatische staart en 

vormt homodimeren in het plasmamembraan. Aanvankelijk werd GlialCAM, HepaCAM 

genoemd, omdat het voor het eerst ontdekt en geïsoleerd werd uit lever 41,42. Omdat 

HepaCAM voornamelijk tot expressie bleek te komen in glia werd het eiwit omgedoopt tot 

GlialCAM 43. 

Celadhesie is essentieel voor de structurele integriteit van weefsels en dynamische 

veranderingen in celadhesie dragen bij aan de morfogenese van ontwikkelende weefsels 44,45. 

Disfunctie in celadhesie wordt geassocieerd met neoplasma 46. Meerdere studies tonen aan 

dat GlialCAM de proliferatie, motiliteit en de differentiatie van gekweekte carcinoom- en 

blastoomcellen beïnvloedt 45,47,48. 
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Helaas is de functie van GlialCAM in glia onder normale fysiologische omstandigheden 

onbekend. We hebben aangetoond dat GlialCAM in astrocyten fungeert als chaperonne voor 

MLC1 en zorgt dat MLC1 in cel-cel contacten terecht komt. Bovendien toonden we aan dat in 

tegenstelling tot MLC1, GlialCAM ook tot expressie komt in myeline en niet verplicht 

geassocieerd is met MLC1. GlialCAM expressie en lokalisatie zijn onafhankelijk van MLC1 49. 

GlialCAM heeft een breder expressie patroon dan MLC1. De MLC1-onafhankelijke 

fysiologische functies van GlialCAM in glia zal nog vastgesteld moeten worden. Een rol voor 

GlialCAM in myelinisatie is gesuggereerd, omdat GlialCAM een vergelijkbaar patroon van 

vroege postnatale expressie laat zien als het myeline basic eiwit (MBP) 43. Interessant is dat 

MLC1 expressie in muizen ook een soortgelijke patroon als MBP expressie tijdens de 

ontwikkeling vertoont. 

 

3.4. MLC veroorzakende GLIALCAM mutaties 
GlialCAM en MLC1 komen beide in hoge mate tot expressie in astrocyt-astrocyt contacten 

grenzend aan de bloed-hersen en liquor-hersen barrières. In hoofdstuk 3 hebben we 

aangetoond dat GlialCAM een belangrijke partner van MLC1 is en dat GlialCAM MLC1 naar 

cel-cel verbindingen begeleid in gekweekte astrocyten. Onlangs werd aangetoond dat 

GlialCAM mutaties niet alleen de MLC-GlialCAM interactie beïnvloeden, maar ook de 

GlialCAM-GlialCAM interactie. Juiste oligomerisatie is essentieel voor juiste lokalisatie 49. 

GLIALCAM mutaties kunnen recessief of dominant zijn. Wij bestudeerden het effect 

van dominante en recessieve GLIALCAM mutaties op de lokalisatie van MLC1. We toonden 

aan dat overexpressie van MLC1 en GlialCAM met ofwel recessieve of dominante mutaties 

een drastisch afname in correcte MLC1 lokalisatie veroorzaakt. Na toevoeging van wild-type 

GlialCAM werd het lokalisatie defect van MLC1 gecorrigeerd in de astrocyten met recessieve 

GLIALCAM mutaties, maar niet in astrocyten met dominante GLIALCAM mutaties. Deze 

resultaten zijn in overeenstemming met het algemene idee dat recessieve mutaties tot een 

defect leiden door de afwezigheid van eiwit, terwijl dominante mutaties een toxisch effect 

hebben, dat niet gecorrigeerd kan worden door extra wild-type eiwit. 

De MLC veroorzakende GLIALCAM mutaties die in hoofdstuk 3 geïdentificeerd 

werden, treffen het extracellulaire deel van GlialCAM. Er is geen overlap tussen dominante en 

recessieve mutaties. Het zijn verschillend mutaties maar kunnen wel dezelfde aminozuren 

treffen. Recessieve GLIALCAM mutaties liggen verspreid in het extracellulaire domein terwijl 

de dominante mutaties geclusterd zijn in één van de voorspelde grensvlakken van het eerste 

immunoglobuline-achtige domein 23. Het extracellulaire domein van GlialCAM bevat vele 

glycosyleringsplaatsen. Glycosylering is één van de meest voorkomende post-translationele 

modificaties van extracellulaire domeinen van membraangebonden eiwitten en is belangrijk 



Samenvatting, discussie en uitdagingen voor de toekomst 

 

 125 

voor zowel activiteit als stabiliteit van deze eiwitten 50,51. Het extracellulaire domein van 

GlialCAM is sterk geglycosyleerd en glycanen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 50% van 

GlialCAMs massa 4. 

 

3.4.1. GlialCAM en ClC-2 

Recentelijk bleek GlialCAM een functionele interactie met ClC-2 aan te gaan 52. ClC-2 is een 

chloridekanaal dat betrokken is bij ionhomeostase en gereguleerde volumeafname na 

celzwelling 53,54. Net als voor MLC1 fungeert GlialCAM ook voor ClC-2 als chaperonne. 

Bovendien dient GlialCAM als ClC-2 auxiliaire subunit, aangezien de co-expressie van 

GlialCAM en ClC-2 de ClC-2 chloride stomen aanzienlijk vergroot 52. Interessant is dat ClC-2 

knockout muizen vacuolisatie van de witte stof laten zijn, die lijkt op de witte stof vacuolisatie 

van MLC patiënten 55. De gelijkenis in fenotype tussen de ClC-2 knockout muis en MLC 

patiënten zou een rol voor ClC-2 kunnen suggereren in de pathofysiologie van MLC. Een rol 

voor ClC-2 bij MLC via de interactie met GlialCAM is echter onwaarschijnlijk, aangezien 

GlialCAM expressie en lokalisatie nagenoeg ongewijzigd blijven bij patiënten met MLC1 

mutaties 49. Verder zijn er geen CLCN2 mutaties gevonden bij MLC patiënten zonder MLC1 

mutaties 29. Resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 2 en 3 wijzen er sterk op dat MLC1 

disfunctie volledig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van MLC, hetzij door het ontbreken 

van functioneel eiwit of onvoldoende membraan expressie als gevolg van GlialCAM mutaties. 

 

4. Hoe vergelijkbaar zijn mensen met muizen 
 

4.1. Celtypen die MLC1 tot expressie brengen 
In de jaren na de ontdekking van MLC1 hebben meerdere onderzoeksgroepen sterke MLC1-

expressie gevonden in Bergmann glia en perivasculaire, subependymale en subpiale 

astrocyten bij zowel mensen als muizen 2,3,5,56. MLC1 expressie is ook waargenomen in 

ependymale cellen bij mensen en muizen 4,5,56, terwijl de expressie van MLC1 in neuronen 

slechts in muizen is gerapporteerd 2,56. . Tijdens de ontwikkeling van een transgene MLC1-

eGFP knockout muis als ziektemodel voor MLC, besloten we de heterozygote muizen, die 

zowel MLC1 als green fluorescent protein (GFP) tot expressie brengen, te gebruiken om te 

onderzoeken welke celtypen MLC1 tot expressie brengen. 

In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat GFP-positieve cellen in deze heterozygote muizen 

astrocyten, Bergmann glia en ependymale cellen zijn. Deze resultaten zijn in 

overeenstemming met de in situ hybridisatie resultaten van Schmitt et al. 2003 4. Daarnaast 

hebben we gekeken naar co-localisatie met neuronale marker NeuN, oligodendrocyt marker 

Olig2 en endotheel marker CD31. Zoals verwacht, hebben we geen enkele co-lokalisatie van 
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GFP-positieve cellen met de oligodendrocyt marker Olig2 of de endotheelcel marker CD31 

gevonden. In tegenstelling tot de eerder gemelde expressie van MLC1 in neuronen 4,5, hebben 

we geen enkele co-lokalisatie van GFP positieve-cellen met de neuronale marker NeuN 

gevonden. Gebrek in co-lokalisatie van GFP met NeuN kan liggen aan het verschil in de mate 

van expressie tussen neuronen en astrocyten. Het is niet uitgesloten dat neuronen MLC1 in 

lage hoeveelheden tot expressie brengen, waardoor GFP niet gedetecteerd kan worden in 

MLC1-eGFP muizen. De MLC1 celtype expressie studie beschreven in hoofdstuk 4 wijst er 

sterk op dat MLC1 bij mensen en muizen in dezelfde celtypen tot expressie komt. 

 

4.2. Expressie van MLC1 tijdens de ontwikkeling 
MLC1 expressie studies in muizen tonen aan dat MLC1 expressie toeneemt tijdens de 

ontwikkeling en suggereren dat de belangrijkste rol in de volwassen hersenen van muizen is 
5,56. Er zijn geen resultaten bekend over de expressie van MLC1 tijdens de ontwikkeling bij 

mensen. De vroege uiting van de ziekte MLC gevolgd door stabilisatie en langzame 

achteruitgang suggereert dat MLC1 een cruciale rol speelt tijdens de vroege ontwikkeling in 

de periode van de meest intensieve myelinisatie en in mindere mate op latere leeftijd. 

In hoofdstuk 4 bestudeerden we de ontwikkelingsexpressie van MLC1 en GlialCAM bij 

zowel mensen als muizen. We lieten zien dat de hoeveelheid MLC1 mRNA en eiwit in muizen 

stijgt tijdens de ontwikkeling en dat de hoogste expressie gevonden wordt bij volwassen 

muizen. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met eerder gepubliceerde data 4,5. In 

tegenstelling tot de muis, neemt de hoeveelheid MLC1 mRNA en eiwit tijdens de ontwikkeling 

in mensen af en wordt de hoogste expressie gevonden bij zuigelingen. GlialCAM mRNA en 

eiwit nemen tijdens de ontwikkeling bij zowel mensen als muizen toe. Het opvallende verschil 

in MLC1 expressie tijdens de ontwikkeling bij mensen en muizen duidt op een verschil in de 

fysiologie van mensen en muizen, dat belangrijk kan blijken voor ziekteontwikkeling van MLC 

bij mensen en muizen. Wellicht is de muis dus niet het ideale dier om een model voor de 

humane ziekte MLC te maken. 

 

 

5. Uitdagingen voor de toekomst 
 

5.1. MLC1 is betrokken in de waterhuishouding van de hersenen 
In hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat het MLC1 eiwit betrokken is bij volume-

gereguleerde chloride stromen en volumeafname na celzwelling. Volume-gereguleerde anion 

stromen en volumeafname na celzwelling zijn belangrijk bij het handhaven van water en ion 
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homeostase 4,57. Een rol voor MLC1 in de water en ionen homeostase van de hersenen past 

bij het abnormaal hoge watergehalte van de witte stof bij MLC patiënten 59. 

Het is duidelijk geworden dat MLC1 betrokken is bij de waterhuishouding van de 

hersenen. We hebben echter niet onomstotelijk aangetoond dat MLC1 zelf een kanaal is of 

dat MLC1 associeert met een kanaal. Een uitdaging voor de toekomst zal zijn om te bepalen 

of MLC1 een volume-geregeld ionkanaal is of een activator van een nog onbekende volume-

gereguleerd anionkanaal. 

 

5.2. Vacuolen in de myelineschede 
Het ontrafelen van de pathofysiologie van MLC1 houdt in dat verklaard moet worden waarom 

MLC1 en GLIALCAM mutaties leiden tot een verhoogd watergehalte van de witte stof met 

talloze vloeistof gevulde vacuolen in myelineschede. Dit proefschrift heeft duidelijk gemaakt 

dat mutaties in MLC1 (of MLC1 chaperonne GlialCAM) cruciale processen, van belang bij de 

water en ionen homeostase van de hersenen, verstoren. Bovendien hebben we aangetoond 

dat bij de mens de hoeveelheid MLC1 het hoogst is tijdens de periode van de meest intense 

myelinisatie.  

Bij actiepotentialen is er influx van natrium in de knoop van Ranvier, maar de 

compensatoire efflux van kalium vindt plaats onder de paranodale myeline. Het is essentieel 

dat de kalium daarna afgevoerd word om toekomstige actiepotentialen mogelijk te maken en 

om lokale ophoping van osmotisch water onder en in de myeline te voorkomen. 

Oligodendrocyt-astrocyt en astrocyt-astrocyt koppelingen via gap junctions zijn betrokken bij 

de verwijdering van kalium en water uit de myelineschede. De overmaat aan ionen en water 

kunnen via het glia-netwerk richting de bloed-hersen barrière diffunderen 59. Het uitknocken 

van betrokken gap junctions in muizen door knockout van Cx32 en Cx47 veroorzaakt ernstige 

myeline vacuolisatie 60. Onze hypothese is dat bij MLC MLC1 disfunctie leidt tot de verstoring 

van volume-regulerende processen, die crucial zijn voor de verwijdering van overtollig water 

en ionen geassocieerd met actiepotentialen. Belemmering van het afvoeren van water en 

ionen door astrocyten kan de aanwezigheid van extra water in de vorm van vacuolen in 

myeline en astrocytaire eindvoetjes verklaren. Een uitdaging voor de toekomst is om te 

onderzoeken of MLC inderdaad wordt veroorzaakt door kalium-ophoping in de 

myelineschede. 

 

5.3. Vebeterend fenotype met dominante mutaties 
De verbetering van het fenotype van patiënten met een dominante GLIALCAM mutaties laat 

zien dat myeline vacuolisatie zelfs na meerdere jaren omkeerbaar is. 
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In het algemeen veroorzaken recessieve mutaties ziekte door verlies van functie of 

afname van het betreffende eiwit en leiden dominante mutaties tot ziekte door een toxisch 

effect van het gemuteerde eiwit. Daardoor kunnen dominante mutaties dus niet gered worden 

met wild-type eiwit. We bevestigden dit in onze studies. Opvallend is dat alle dominante 

GLIALCAM mutaties geclusterd zijn in een voorspeld grensvlak van het eerste 

immunoglobuline domein, terwijl de recessieve mutaties verspreid liggen over het hele 

extracellulaire domein. Een uitdaging voor de toekomst zal zijn om te bepalen waarom 

mutaties in het voorspelde grensvalk van het eerste immunoglobuline domein een toxisch 

effect hebben. Een nog grotere uitdaging voor de toekomst zal zijn om vast te stellen waarom 

dominante GLIALCAM mutaties in eerste instantie leiden tot een typische MLC fenotype dat 

normaliseert met de tijd. Het antwoord op deze vraag zou de sleutel kunnen zijn voor de 

ontwikkeling van een behandeling voor MLC patiënten. 

 

5.4. MLC1 is centraal in MLC 
MLC kan worden beschouwd als een natuurlijk ziektemodel van witte stof oedeem. De 

experimenten in dit proefschrift laten zien dat MLC1 het centrale en belangrijkste eiwit is dat 

betrokken is bij MLC. In hoofdstuk 3 laten we zien dat MLC1 en GLIALCAM mutaties 

waarschijnlijk alle MLC patiënten kunnen verklaren, omdat er geen gezinnen met MLC 

patiënten bekent zijn die niet koppelen met het MLC1 en GLIALCAM loci. Deze resultaten 

geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat er nog een ander gen en eiwit verantwoordelijk is 

voor MLC. 

We toonden aan dat GliaCAM betrokken is bij het begeleiden van MLC1 naar de juiste 

plek. MLC-veroorzakende MLC1 mutaties veranderen niets aan de locatie van GlialCAM, 

maar MLC-veroorzakende GLIALCAM mutaties veranderen de juiste locatie en dus functie 

van MLC1. MLC1 mutaties en GLIALCAM mutaties resulteren beide in een gebrek aan 

functioneel MLC1. Onze conclusie is dat MLC1 disfunctie voldoende is om de ziekte MLC 

voor zowel MLC1 en GLIALCAM mutaties te verklaren. 

Een uitdaging voor de toekomst is om de exacte rol van MLC1 disfunctie in de 

ontwikkeling van het oedeem te ontrafelen. 

 

5.5. MLC1 muismodel 
Met succes is een MLC1 muismodel ontwikkeld en uit de eerste gegevens blijkt dat myeline 

vacuolisatie bij volwassen muizen aanwezig is. Deze MLC1 knockout muizen  bevatten een 

eGFP reporter, waar normaal exon 2 en 3 in de MLC1 gen aanwezig zijn. In hoofdstuk 4 

hebben wij heterozygote muizen gebruikt om te kijken naar de MLC1 expressie tijden de 

ontwikkeling en te onderzoeken welke celtypen MLC1 tot expressie brengen. We toonden aan 
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dat er veel GFP-positieve cellen verspreid over de hersenen te vinden zijn en dat GFP niet 

colocaliseerd met neuronen, oligodendrocyten of endotheel cellen. De GFP-positieve cellen 

zijn astrocyten, radiale glia en ependym cellen. Dat betekent dat MLC1 bij mensen en muizen 

in dezelfde cellen tot expressie komt. Vervolgens bleek dat de MLC1 expressie tijdens de 

ontwikkeling in mensen en muizen verschillen. Daarom is de MLC1 knockout muizen 

misschien niet optimaal om de ontwikkeling van MLC bestuderen. Desalniettemin kunnen de 

astrocyten van de MLC1 knockout muis gebruikt worden voor verschillende in vitro 

experimenten. Zo kunnen astrocyten van de knockout muis gebruikt worden om de patch-

clamp en celzwelling experimenten, beschreven in hoofdstuk 2, te bevestigen. Door wild-type 

en MLC1 knockout astrocyten te gebruiken zouden de resultaten een hogere statische 

significantie kunnen hebben dan wanneer wild-type en knockdown astrocyten met elkaar 

vergeleken worden. Het voordeel van knockout ten opzichte van kockdown astrocyten is ook 

dat er geen virusinfectie hoeft plaats te vinden. De experimenten kunnen meer succesvolle 

zijn vanwege het feit dat gezondere cellen gebruikt worden. Daarnaast kunnen knockout 

astrocyten mogelijk de afwezigheid van MLC1 proberen te compenseren door de expressie 

van andere eiwitten te verhogen. Mocht dat het geval zijn dan zal de identificatie van deze 

eiwitten onze kennis over zowel MLC als astrocytaire water- en ionenhuishouding vergroten. 

Ten slotte zal de MLC1 knock-out muis onmisbaar zijn bij het bestuderen van mogelijke 

behandeling van MLC. 
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