
Samenvatting

Om een goede werking van het gehele organisme te garanderen is het van belang
dat individuele cellen met elkaar communiceren. Cellen zijn in staat verschil-
lende methoden te gebruiken om signalen over te brengen en om andere cellen te
bëınvloeden. Een voorbeeld hiervan is de afgifte van transmitterstoffen (b.v. neu-
rotransmitters, hormonen en peptiden). Deze transmitterstoffen worden opge-
slagen in de secretorische blaasjes. Om een signaal van de ene cel naar de andere
cel over te brengen, worden deze blaasjes naar de celmembraan getransporteerd.
Hier fuseren zij met de membraan en geven zij hun inhoud vrij. Al deze pro-
cessen zijn sterk gereguleerd. Receptoren die zich bevinden op het oppervlak van
de ontvangende cel binden de transmitterstoffen en verwerken het signaal.

Met de experimenten, beschreven in dit proefschrift, bestudeerde ik zowel de
biogenesis en de rijping van de secretorische blaasjes als de mechanismen die er
voor zorgen dat deze blaasjes hun inhoud vrijgeven. Voor mijn onderzoek heb
ik gebruik gemaakt van chromaffine cellen uit de bijnier van muizen. De secre-
torische blaasjes in deze cellen bevatten hormonen zoals adrenaline en noradre-
naline die vrijkomen in stresssituaties.

Het algemene doel van dit proefschrift is het ontrafelen van moleculaire mecha-
nismen van de gereguleerde secretie (vrijgeven van de inhoud) van de secretorische
blaasjes in chromaffine cellen: van de biogenesis van de blaasjes bij de ER en het
Golgi-systeem tot aan hun eindbestemming aan de celmembraan.

In hoofdstuk 2 identificeerden we het SNARE eiwit Vti1a als een belangrijke
regelaar van de biogenesis en rijping van de secretorische blaasjes in chromaffine
cellen. De afwezigheid van Vti1a leidde tot een verminderde secretie veroorzaakt
door minder Ca2+ kanalen en een verminderd aantal, grootte en Synaptobrevin-
2 gehalte van de secretorische blaasjes. Aangezien de afgifte kinetiek en Ca2+

gevoeligheid niet veranderd zijn door de afwezigheid van Vti1a concluderen we
dat het eiwit niet betrokken is bij het uiteindelijke fuseren van de secretorische
blaasjes en de membraan. Op basis van onze bevindingen gaan we er van uit dat
Vti1a secretie in chromaffine cellen reguleert door het handhaven van het juiste
aantal blaasjes, de maat van de blaasjes en het aantal Ca2+ kanalen.
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Ook stellen we een voorlopig model van de biogenesis van de blaasjes in chro-
maffine cellen voor.

In de overige studies hebben we ons gericht op de biologische processen in
de subplasmalemmal regio van chromaffine cellen. De resultaten hiervan worden
beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 5.

In hoofdstuk 3 introduceerden we een beeldanalyse algoritme waarmee we
fluorescerende signalen aan de celmembraan van chromaffine cellen automatisch
kunnen kwantificeren. Dit programma (”PlasMACC”) stelde ons niet alleen in
staat om de signalen nauwkeuriger te analyseren dan met eerder beschreven meth-
oden, maar heeft ook de analyse van additionele parameters mogelijk gemaakt.
PlasMACC werd vervolgens gebruikt om de hoeveelheden van bepaalde eiwitten
(bijvoorbeeld syntaxin1a en F-actine) en vetten (PI(4,5)P2) in en aan de celmem-
braan van chromaffine cellen van verschillende muismodellen te meten.

In hoofdstuk 4 bestudeerden we het corticale F-actine fenotype in Munc18-
1 chromaffine cellen. Deze cellen vertoonden een verhoogde signaalintensiteit,
-dikte en dichtheid van het F-actine netwerk onder het celmembraan. Vervol-
gens brachten we verschillende Munc18-1 orthologen en mutanten in de cellen en
zagen dat de meeste cellen een normaal F-actine netwerk hadden. Eën mutant
(V263T) week hier van af en leidde niet tot een normaal F-actine netwerk. Deze
bevindingen suggereren de betrokkenheid van een hydrofoob aminozuur op deze
positie in de Munc18-1 afhankelijke F-actine regulatie.

In hoofdstuk 5 hebben we om te beginnen de hypothese dat Munc18-1
afhankelijke regulatie van F-actine te wijten was veranderingen in de hoeveel-
heid van PI(4,5)P2 in de celmembraan getest. Hierbij vonden we dat chromaffine
cellen van Munc-18-1 muizen verhoogde levels PI(4,5)P2 bevatten in vergelijking
met de cellen van de wild type muizen. Deze bevindingen werden bevestigd in
zowel gefixeerde cellen als in levende cellen en op verschillende meetpunten in
de cel (bijvoorbeeld aan de onderkant (”de voetafdruk”) en in het equatoriaal
vlak). Op basis van deze bevindingen ontwikkelden we onze huidige hypothese
die getest dient te worden in toekomstige experimenten.

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste resultaten van deze studies gepre-
senteerd. We bespreken verschillende hypothesen die de Munc18-1 afhankelijke
regulatie van PI(4,5)P2 en het corticale F-actine netwerk in chromaffine cellen
kunnen verklaren. Bovendien stellen we een model voor deze mechanismen voor,
dat gebaseerd is op de remmende werking van Munc18-1 op PLD. Daarnaast to-
nen we het belang van een gëıntegreerde aanpak.
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