
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rac1 and Rac3 in cell morphology and adhesion : brothers and foes

Hajdo-Milašinović, A.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hajdo-Milašinović, A. (2010). Rac1 and Rac3 in cell morphology and adhesion : brothers and
foes. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rac1-and-rac3-in-cell-morphology-and-adhesion--brothers-and-foes(9a310197-e93b-4008-ab4a-2ae5a83b92c3).html


  
 109 
 

Samenvatting 
 
De focus van dit proefschrift ligt voornamelijk op het vermogen van cellen om aan 

hun omgeving te hechten. Het hechten van de cel is een complex proces, dat  

afhankelijk is van de nauwkeurige regulatie van zowel locatie als tijdstip van 

verschillende dynamische eiwitinteracties. Afhankelijk van het feit of de cel hecht aan 

de onderliggende matrix of de naburige cellen, wat voor type cel het is, en in welk 

proces de cel betrokken is, zijn andere eiwitten betrokken en zijn hun onderlinge 

interacties anders. Correct hechten is van cruciaal belang voor vele aspecten van de 

biologie en fysiologie van zoogdiercellen zoals het ontvangen, passeren en 

doorsturen van de signalen uit en naar de omgeving, op de juiste plaats zitten, 

kunnen migreren, zich kunnen delen, en zich goed kunnen differentiëren en 

specialiseren. Daarom is het niet verbazingwekkend dat het ontsporen van de 

regulatie van correcte celhechting ten grondslag ligt aan vele verschillende ziektes, 

onder andere het ontstaan, ontwikkeling en metastasering van kanker. Het is daarom 

van wezenlijk belang om te weten wat de mechanismen zijn die het hechten van de 

cellen reguleren of dereguleren  om de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van 

bestaande medicijnen mogelijk te maken. 

 

Het middelpunt van de regulatie van hechtingsprocessen is een groep kleine eiwitten 

die een nucleotide kunnen binden, de zogenaamde kleine GTPasen. De GTPasen 

kunnen fungeren als een moleculaire schakelaar; ze nemen een “aan” conformatie 

aan als ze gebonden zijn aan een GTP nucleotide, en zijn “uit” in GDP-gebonden 

toestand. In de actieve, “aan” toestand, binden ze verschillende “effector” eiwitten, 

waarvan vele zelf ook actief worden als gevolg van die interactie. Over het algemeen 

zijn de GTPasen in inactieve toestand in het cytoplasma te vinden, en in de actieve 

toestand zijn ze gebonden aan het membraan (plasmamembraan, of verschillende 

membranen binnen de cel, zoals endosomale structuren ed.). Verder is de aan/uit 

toestand van de kleine GTPasen zelf ook onderhevig aan strikte regulatie, waarbij 

een drietal soorten eiwitten betrokken is: ‘guanine nucleotide exchange factoren’ 

(GEFs), die de GTPasen activeren, GTPase activerende eiwitten (GAPs) die ze 

inactiveren door de hun intrinsieke GTPase activiteit te versterken, en RhoGDI 

eiwitten (guanine nucleotide dissociation inhibitor) die ervoor zorgt dat de GTPase in 

inactieve toestand in het cytoplasma blijft. Overigens reguleren kleine GTPases niet 
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alleen hechting van cellen, maar ook vele andere cellulaire processen, waaronder 

polarisatie, migratie, celdeling, gen expressie, cel differentiatie en morfologie. 

 

Een gedetailleerd overzicht van de huidige kennis over kleine GTPasen van de Rho 

familie, hun structuur, eigenschappen en regulatie wordt beschreven in Hoofdstuk 1. 

Ook wordt hier dieper ingegaan op hun betrokkenheid bij cel-cel en cel-matrix 

adhesie en hun rol bij het ontstaan van kanker.  

 

In Hoofdstuk 2 presenteren we gegevens die erop duiden dat Rap1, een kleine 

GTPase van Ras familie, een belangrijke stimulerende rol speelt in het ontstaan van 

cel-cel contacten. Vroeger was Rap1 vooral bekend om zijn belangrijke functie in het 

stimuleren van integrine-gerelateerde cel-matrix connecties. Jarenlang onderzoek 

heeft uitgewezen dat Rap1 en zijn activatoren actief betrokken zijn bij het ontstaan, 

herstructureren en onderhouden van het hechten van de cel aan een onderliggende 

oppervlak. Nu laten we voor het eerst zien dat Rap1 ook betrokken is bij het ontstaan 

van de cadherine-gerelateerde cel-cel contacten. Uit onze experimenten blijkt 

namelijk dat de actieve mutant van Rap1 in staat is om mesenchymale Ras-

getransformeerde MDCK cellen weer om te zetten naar een epitheliale morfologie 

met hechte cel-cel contacten. Ook bleek dat afwezigheid van Rap1 activiteit leidde tot 

afzwakking van het cadherine signaal op de plaats van cel-cel contacten in OvCar 

cellen. Alle gegevens samen schetsen een nieuwe en intrigerende rol van Rap1 in 

cadherine-gebaseerde cel-cel contacten. 

 

In Hoofdstuk 3 beschrijven we nieuwe inzichten in de functie van kleine GTPasen 

van de Rac subfamilie. Rac1 is het best onderzochte lid van deze familie, en tot 

dusver is het betrokken gebleken bij zeer uiteenlopende processen, variërend van 

celspreiding en adhesie, cel differentiatie, cel polarisatie en migratie, gen expressie 

en geprogrammeerde celdood (apoptose). Rac3 daarentegen, dat hoog tot expressie 

komt in hersenweefsel en ook sterk aanwezig is in borstkanker- en 

prostaatkankercellen, is relatief recent ontdekt en nauwelijks onderzocht. Alhoewel 

deze twee eiwitten qua structuur hoge mate van homologie vertonen, doet een 

verscheidenheid aan factoren (waaronder differentiële expressie) vermoeden dat hun 

functie niet volkomen overlappend is. En inderdaad, de in hoofdstuk 3 beschreven 
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studie bevat de intrigerende ontdekking dat Rac1 en Rac3 in feite tegenovergestelde 

rollen spelen met betrekking tot cel adhesie en differentiatie van (in dit geval) 

neuronale cellen (N1E-115). Namelijk, onderdrukking van Rac1 expressie door 

middel van short hairpin RNA (shRNA) leidt tot afronding van N1E-115 cellen, terwijl 

Rac3 suppressie resulteert in betere adhesie van N1E-115 cellen en versnelde 

differentiatie. Deze resultaten worden ondersteund door exogene expressie van 

wtRac1 of wtRac3, die leiden tot respectievelijk cel spreiding of cel afronding. We 

laten verder zien dat beide genen van nature in deze cellen tot expressie komen, en 

dat de hoeveelheid van Rac3 transcript substantieel verminderd is in 

gedifferentieerde N1E-115 cellen. Dit wijst erop dat Rac3 de neuronale differentiatie 

tegengaat en dat er een intrinsiek mechanisme bestaat om Rac3 expressie te 

onderdrukken tijdens de differentiatie. We tonen ook aan dat het aminozuren triplet 

dat zich vlak voor de CAAX box bevindt, verantwoordelijk is voor het verschil in 

functie tussen Rac1 en Rac3. Daarnaast hebben we onderzocht of Rac3 gebruik 

maakt, c.q. onderdeel uitmaakt van een andere GTPase signaleringsroute. De kleine 

GTPase RhoA is namelijk veelvoudig geïmpliceerd in het proces van cel contractie 

en afronding, dat bereikt wordt door middel van een eiwit cascade die via Rho kinase 

en myosine light chain kinase (MLCK) tot fosforylering van MLC en contractie van 

actine cytoskelet leidt. Onze resultaten laten zien dat de functie van Rac3 afhankelijk 

is noch onderdeel uitmaakt van de RhoA signalering cascade. Ten slotte 

demonstreren we dat de Rac3-geinduceerde blokkering van celspreiding 

tegengegaan kan worden door de expressie van (dominant actieve mutant van) 

Rap1A, een sterke stimulator van integrine-gemedieerde cel adhesie.    

 

Nu we bepaald hebben dat de rol van Rac3 wezenlijk verschilt van die van Rac1, 

hebben we in Hoofdstuk 4 getracht de signalering cascade te ontrafelen die Rac3 

aanzet om zijn functie uit te oefenen. We hebben gevonden dat zowel Rac1 als Rac3 

binden aan een multifunctioneel eiwit genaamd Git1. Echter in tegenstelling tot Rac1 

doet Rac3 dit zonder bemiddeling van de GEF βPix. Verder demonstreren we dat 

Git1 wezenlijk onderdeel uitmaakt van Rac3 signalering, en dat de Rac3-

geinduceerde afronding van cellen afhankelijk is van Git1. Ook laten we zien dat 

Rac3 de downstream signalering van Git1 beïnvloedt. Ten eerste, daar waar Rac1 

binding aan Git1 leidt tot stimulatie van paxillin/Git1 interactie, fungeert Rac3 als een 
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belemmering voor deze interactie, met als het gevolg een defecte lokalisatie van 

paxillin. Ten tweede, Rac3 inhibeert de activatie van de kleine GTPase Arf6, die 

betrokken is bij cel spreiding en het transport van kleine blaasjes. Arf6 wordt 

doorgaans door Git1 gedeactiveerd. Beide bovengenoemde effecten van Rac3 zijn 

van belang voor de Rac3-geinduceerde celafronding.  

 

Samenvattend, we hebben aangetoond dat de kleine Rho GTPases Rac1 en Rac3, 

ondanks een hoge mate van homologie wezenlijk verschillen in de functie die ze 

uitoefenen. De beschreven verschillen in effecten op cell-matrix adhesie berust op 

het feit dat Rac1 en Rac3 onafhankelijk van elkaar en op een andere manier aan het 

multifunctionele eiwit Git1 binden. De hierdoor veranderde Git1 downstream 

signalering beinvloedt de cel matrix adhesie waardoor cellen of spreiden of afronden. 

De mate van cel-matrix interacties heeft een grote invloed heeft op de groei, 

polarizatie en differentiatie van cellen en deregulatie van cel-matrix adhesies speelt 

een belangrijke rol bij de progressie van kankercellen.  Uit dit onderzoek blijkt dat 

Rac1 en Rac3 op een antagonistische manier de cel-matrix adhesies beinvloeden.   

 

 




