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Samenvatting 
 

De mogelijkheid tot gerichte beweging van cellen is een fundamentele eigenschap 

die ten grondslag ligt aan de vorming van weefsels en organen in een zich 

ontwikkelend embryo, maar die ook een essentieel onderdeel is van afweerreacties. 

Daarnaast is celbeweging een belangrijk aspect van verschillende ziektes, waaronder 

chronische ontstekingsziektes, en het uitzaaien van kankercellen. Celbeweging 

wordt op verschillende nivo’s gereguleerd en wordt gestuurd door het zogenaamde 

cytoskelet. Dit cytoskelet regelt de snelheid en richting van de celbeweging en is 

daarnaast van belang voor een goede hechting van cellen aan de ondergrond, zonder 

welke geen celbeweging mogelijk zou zijn. 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het cellulaire cytoskelet 

geenszins een rigide structuur maar is het zeer dynamisch. Het cytoskelet bestaat uit 

verschillende typen ketens van aaneengeschakelde eiwitten, polymeren, waarvan de 

lengte continu fluctueert door het verlengen en weer uit elkaar vallen van deze 

cytoskelet-polymeren. Het cytoskelet bepaalt in belangrijke mate de vorm van een 

cel, de positionering van celorganellen zoals de celkern, maar functioneert ook als 

‘wegennet’ in de cel en reguleert dan ook het transport van vele eiwitten naar 

specifieke plaatsen binnen de cel. Vanwege deze verschillende eigenschappen is het 

cytoskelet dan ook onmisbaar voor vele belangrijke processen zoals celbeweging, 

celpolarisatie en celdeling. Daarnaast is het cytoskelet betrokken bij het vormen en 

verbreken van contacten met naburige cellen en met de zogenaamde extracellulaire 

matrix, een netwerk van hechtingseiwitten dat, naast de cellen, een integraal 

onderdeel van weefsels en organen vormt.  

Er zijn een groot aantal eiwitten in de cel van belang voor gerichte 

celbeweging. Naast structurele eiwitten zoals actine en tubuline, zijn het ook 

regulerende eiwitten, vaak enzymen, die de dynamiek van het cytoskelet, en 

daarmee de beweging van een cel, controleren en aansturen. Een van die regulerende 

eiwitten is het kleine GTPase Rac1.  In dit proefschrift ligt de nadruk op moleculaire 

mechanismen die de signalering van het Rac1 eiwit controleren, evenals de 

moleculaire mechanismen die Rac1 zelf, op zijn beurt, aanstuurt teneinde 
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celbeweging en –hechting te reguleren. Rac1 behoort tot de familie van kleine 

GTPases, enzymen die zich in het bijzonder kenmerken door de eigenschap dat ze 

het nucleotide GTP (guanosine trisfosfaat) kunnen binden. Dit brengt Rac1 in een 

bepaalde vorm (conformatie) waarin Rac1 signalen door kan geven en dus “aan” 

staat. Als het Rac1 enzym vervolgens GTP hydrolyseert tot GDP, verandert de vorm 

van Rac1 waarmee het enzym dan ook “uit” staat.  

De signalering van Rac1, middels het veranderen van het cytoskelet, speelt 

onder meer een belangrijke rol tijdens het bewegen, ofwel migreren, van witte 

bloedcellen naar een plek van ontsteking. De cellen die binnenwand van het 

bloedvat vormen, de endotheelcellen, zorgen tijdens een dergelijke ontsteking voor 

een goede ondergrond voor hechting van de witte bloedcellen en de mogelijkheid tot 

passage van deze cellen door de bloedvatwand. Dit gebeurt door middel van het 

tijdelijk verbreken van de intercellulaire verbindingen tussen de endotheelcellen 

onderling, waardoor de witte bloedcellen het achterliggende, ontstoken weefsel 

kunnen bereiken. Na het verlenen van deze doorgang moet het contact tussen de 

endotheelcellen onmiddellijk weer worden hersteld, zodat er geen ‘lek’ ontstaat dat 

het achterliggende weefsel alsnog zou kunnen beschadigen. Wederom speelt Rac1-

aangestuurde verandering van het cytoskelet een belangrijke rol tijdens het herstel 

van deze contacten tussen endotheel cellen. Op dezelfde manier speelt Rac1 ook een 

zeer belangrijke rol in het behoud van de cel-cel contacten van epitheelcellen en 

geeft daardoor bescherming tegen het binnendringen van ongewilde stoffen en 

micro-organismen, zoals in de huid, de longen of de darm.  

Echter, indien deze processen niet goed worden gereguleerd kan dit het 

ontstaan van ontstekingsziektes zoals astma, de ziekte van Crohn, en reuma, maar 

ook het uitzaaien van kankercellen bevorderen. Doordat Rac1-aangestuurde 

signalering in al deze processen centraal staat, stelden we ons in dit proefschrift tot 

doel om nieuwe eiwitten te ontdekken die aan Rac1 binden om zodoende meer 

inzicht te verkrijgen in de signalering die Rac1 controleert dan wel door Rac1 wordt 

aangestuurd.  

Eerder gepubliceerd onderzoek heeft al laten zien aan dat in de structuur 

van het Rac1 eiwit twee verschillende domeinen kunnen worden gedefinieerd, het 
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zogenaamde effector domein en het hypervariabele domein. Beide domeinen kunnen 

andere eiwitten binden, zoals het eiwit β-PIX dat leidt tot de activering van Rac1. 

Om nieuwe eiwitten te identificeren die aan Rac1 binden, hebben we gebruik 

gemaakt van peptides die overeen kwamen met de aminozuursequentie van de 

desbetreffende domeinen. Deze peptides, voorzien van een ‘handvat’, werden 

toegevoegd aan cellulaire eiwitextracten, waarna ze uit het extract konden worden 

gevist. De eiwitten uit het extract die aan de peptides bonden zijn vervolgens 

geïdentificeerd met massa-spectrometrie, een zeer gevoelige techniek voor 

eiwitanalyse. 

Door middel van deze benadering identificeerden we Caveolin-1 (Cav1), 

een membraaneiwit dat eiwittransport faciliteert, als een eiwit dat Rac1 bindt en dus 

met Rac1 zou kunnen “communiceren”. Een mogelijke signalering tussen Rac1 en 

Cav1 was al eerder in de literatuur gesuggereerd, maar was echter nog nooit in kaart 

gebracht. In hoofdstuk 3 beschrijven we dat geactiveerd Rac1 door middel van deze 

binding Cav1 kan rekruteren naar die  plaatsen waar cellen hechten aan de 

extracellulaire matrix, de zogeheten focal adhesions (FAs). FAs zijn structuren 

waarmee hechtende cellen zich kunnen verankeren en voortbewegen over de 

extracellulaire matrix. Deze beweging omvat dan ook de, nauw gereguleerde, 

aanmaak van nieuwe FAs aan de voorkant van de cel en de afbraak van  “oudere” 

Fas aan de achterkant van de cel. Omdat Cav1 het transport van verschillende 

eiwitten reguleert die betrokken zijn bij de opbouw van FAs was eerder al in de 

literatuur gesuggereerd dat Cav1 betrokken zou kunnen zijn bij het aan- en afvoeren 

van deze eiwitten, om daarmee de aanmaak en afbraak van FAs te kunnen reguleren. 

De vinding dat Rac1 de rekrutering van Cav1 naar FAs tot stand brengt, is daarom 

een belangrijke aanwijzing dat Cav1 inderdaad bij dit transport betrokken zou 

kunnen zijn en kan dan ook tot meer inzicht in de regulering en dynamiek van FAs 

leiden. 

In hoofdstuk 4 is een studie beschreven waarin we hebben bepaald dat 

Cav1 gefosforyleerd dient te worden (er wordt dan covalent een fosfaatgroep aan 

een specifiek aminozuur vastgemaakt) door het enzym Src om uiteindelijk door 

Rac1 naar FAs te kunnen worden gebracht. De reden waarom Cav1 moet worden 
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gefosforyleerd voordat het naar FAs kan worden getransporteerd, was echter 

onduidelijk. Aan de hand onze bevindingen en gepubliceerde data van andere 

onderzoeksgroepen beschrijven we in dit hoofdstuk een nieuw model dat de rol van 

Cav1 fosforylering met betrekking tot de verplaatsing naar FAs zou kunnen 

verklaren. Dit model is voornamelijk gebaseerd op de aanname dat het 

plasmamembraan waar de FAs zich bevinden zeer cholesterol-arm is, in 

tegenstelling tot het membraan waar Cav1 zich voornamelijk bevindt. Cholesterol 

stabiliseert de verankering van Cav1 in het membraan. Het zou kunnen zijn dat de 

fosforylering van Cav1 het eiwit dusdanig stabiliseert dat het zich nu ook in het 

cholesterol-arme membraan rond FAs kan vestigen. Het wederom verwijderen van 

de fosfaatgroep van Cav1, ofwel defosforylering, zou tot destabilisatie en verlies van 

Cav1 uit FAs kunnen leiden. De verschillende eiwitten die aan Cav1 in de FAs 

binden worden daarmee wellicht ook verwijderd, wat bijvoorbeeld afbraak van FAs 

kan leiden. Met dit model kan dus een deel van de moleculaire basis worden 

beschreven die aan de dynamiek van celhechting, en daarmee celbeweging, ten 

grondslag. 

In hoofdstuk 5 hebben we ons verder verdiept in de regulering van Cav1 

met betrekking tot de activering van Rac1, aangezien andere onderzoeksgroepen 

hadden aangetoond dat er een verband bestond tussen de hoeveelheid Cav1 eiwit in 

een cel en de activiteit (binding aan GTP) van Rac1. Ook wij vonden dat de 

activiteit van Rac1 in cellen die geen Cav1 konden maken, inderdaad sterk toenam. 

Echter, dit ging gepaard met een eveneens sterke toename van de totale hoeveelheid 

eiwit van Rac1, zowel de actieve als de niet-actieve vorm. Door dit resultaat 

ontstond het vermoeden dat Cav1 in werkelijkheid de stabiliteit van Rac1 reguleert 

en daarmee, indirect, de activiteit van Rac1. Met behulp van verschillende analyses 

waarmee de stabiliteit van Rac1 kon worden bepaald in cellen die geen Cav1 

hadden, vonden we dat Cav1 de ubiquitylering van Rac1 reguleert. Ubiquitylering is 

een zeer algemeen en evolutionair oud mechanisme waarin een het kleine eiwit 

ubiquitine wordt gekoppeld aan een specifiek doel-eiwit, in dit geval Rac1. Deze 

modificatie gebeurt op enig moment met vrijwel alle eiwitten in de cel en werkt als 

een signaal voor afbraak: eiwitten waar ubiquitine aan is gekoppeld worden snel 
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door de cel afgebroken en de aminozuren worden hergebruikt. Wij ontdekten dat 

afwezigheid van Cav1 tot een defect in de ubiquitylering van Rac1 leidde, waardoor 

Rac1 niet kan worden afgebroken en de hoeveelheid eiwit van Rac1, en ook de 

hoeveelheid van het actieve Rac1 toe nam.  

Ubiquitylering is echter meer dan een afbraaksignaal, het kan tevens de 

binding van eiwitten aan elkaar beïnvloeden en daarnaast de subcellulaire lokalisatie 

van eiwitten bepalen. Ubiquitylering wordt in de literatuur in toenemende mate 

beschreven als een belangrijke manier om de signalering van de groep van kleine 

RhoGTPases te kunnen reguleren. In hoofdstuk 2 geven we daarom een uitgebreid 

literatuuroverzicht hoe ubiquitylering deze bijzondere groep van eiwitten kan 

reguleren. 

De koppeling van ubiquitine aan een eiwit gaat echter niet spontaan; er 

bestaat een groep speciale enzymen, de zogenaamde E3 ligases, die in 

samenwerking met E1 en E2 ligases de ubiquitylering van eiwitten regelt. 

Momenteel wordt het aantal verschillende E3 ligases in een gemiddelde menselijke 

cel op mogelijk wel 1000 geschat, die dan ook een zeer complex signaal-transductie 

netwerk vormen, in combinatie met het 50-tal E2 ligases en de 2 E1 ligases. Het E3 

ligase dat Rac1 ubiquityleert was echter tot nu toe onbekend. Wij waren dan ook erg 

verheugd toen we ontdekten dat het E3 ligase Nedd4-1 bond aan Rac1. Deze binding 

lichten we verder toe in hoofdstuk 6. 

Ondanks dat Nedd4-1 aan Rac1 bond, resulteerde deze binding niet in 

ubiquitylering van Rac1. Nadat we de lokalisatie van deze twee eiwitten in de cel 

hadden bepaald, door middel van microscopie, zagen we echter dat deze eiwitten 

voornamelijk bij elkaar kwamen op het moment dat de cel contact maakte met een 

naburige cel, en er dus een cel-cel contact ontstond. De aanwezigheid van Nedd4-1 

op deze cel-cel contacten bleek deze verbindingen significant te versterken. Na 

verdere analyse ontdekten we dat Nedd4-1 tijdens het verstevigen van deze cel-cel 

contacten het eiwit dishevelled-1 (DVL-1) afbreekt. Een van de functies van het 

DVL-1 eiwit is de acetylering van micro-tubuli (MTs), een tubulair netwerk en 

onderdeel van het cytoskelet. MTs, evenals Rac1, dragen in belangrijke mate bij tot 

versteviging van cel-cel contacten. Dit doen ze door het regelen van het transport 
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van eiwitten die noodzakelijk zijn voor de opbouw van deze contacten. Echter, de 

geacetyleerde vorm van MTs, zoals gestimuleerd door DVL-1, kan de richting van 

dit transport veranderen en daarmee de vorming van deze nieuwe verbindingen 

ontregelen. Zodoende ontdekten we dat de afbraak van DVL1 door Nedd4-1, 

gestimuleerd door aktief Rac1, acetylering van MTs voorkwam, om vervolgens de 

vorming en versteviging van deze nieuwe intercellulaire contacten te stimuleren.  

Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk, vond ik in een “pubmed 

search” 3769 publicaties met betrekking tot Rac1 signalering. Desondanks is ons 

begrip betreffende de regulatie en signalering van dit eiwit nog lang niet volledig, en 

krijgen we nu pas enigszins inzicht in de onvoorstelbaar complexe signalering die 

Rac1 controleert en door Rac1 wordt aangestuurd. De resultaten van dit proefschrift 

hebben duidelijk geleid tot meer inzicht in deze signalering, doordat we nu weten 

dat ubiquitylering in belangrijke mate Rac1 signalering reguleert, en dat Rac1 in 

samenwerking met Nedd4-1 een geheel nieuw type signalering aanstuurt die tot 

versteviging van intercellulaire verbindingen leidt. Deze resultaten roepen uiteraard 

veel vragen op, zoals: welke E3 ligase(s) reguleert Rac1 ubiquitylering, hoe wordt 

het Rac1-Nedd4-1-DVL1 signaaltransductie pad verder aangestuurd, en welke 

eiwitten zijn hier verder bij betrokken. Dit en vele andere vragen hopen we in de 

toekomst op te lossen, om zodoende meer inzicht te krijgen in de bijzondere rol die 

Rac1 in de hechting en beweging van cellen speelt.  

 
 

 

 

 

 

 

 


