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Samenvatting 
 
Integrines zijn heterodimere transmembraan eiwitten die adhesie tussen cellen en die van cellen aan de 
extracellulaire matrix bevorderen. Het cytoplasmatisch gedeelte van integrines is in staat aan een aantal 
eiwitten te binden, die op hun beurt het integrine aan het actine cytoskelet koppelen. Bovendien kunnen ook 
signaaleiwitten aan de integrines binden. Deze eiwitten reguleren, via het aanzetten van signalering routes, 
verschillende processen waaronder migratie, proliferatie en differentiatie. Terwijl er al veel bekend is over de 
effecten van integrines op signaaleiwitten, weten wij nog maar weinig over de door integrins geïnduceerde 
signalen, die de transcriptie van genen reguleren. Er zijn wel een aantal voorbeelden bekend van genen, 
waarvan de transcriptie door integrines wordt gereguleerd, waaronder het eiwit cdc2 wiens expressie 
toeneemt wanneer �3 tot expressie wordt gebracht in een �3 knockout cellijn, terwijl overexpressie van �3 in 
CHO cellen leidt tot verlaagde expressie van het eiwit uPAR. Ook veroorzaakt de binding van �5�1 aan 
fibronectine of van �v�3 aan vitronectine verlaagde Bcl-2 expressie niveaus. Bij het onderzoek beschreven 
in dit proefschrift hebben wij een aantal genen geïdentificeerd, die gereguleerd worden door integrines. 
   
De herintroductie van �1 in de �1-knockout cel lijn, GE11, leidt tot dramatische veranderingen in de 
morfologie en het gedrag van deze cellen. De cellen gaan onder andere veel sneller migreren en activeren het 
signaaltransductie eiwit RhoA. In Hoofdstuk 2 beschrijven wij de identificatie van de verschillen in 
transcriptie van genen in cellen die wel en die niet �1 tot expressie brengen. Er is gebruik gemaakt van 
micro-array analyse en drie genen werden geïdentificeerd. Voor twee genen, de één coderend voor 
thymosine-��10 en de andere voor IGFBP-4 was het transcriptie niveau lager in cellen die �1 tot expressie 
brachten, terwijl dat van een gen, coderend voor Galectin-3 was verhoogd in cellen met �1. Voorts is de 
functie van een verhoogde galectin expressie verder onderzocht omdat in de literatuur een direct verband is 
gelegd tussen integrines en galectin-3.  Verder wordt galectin-3 geacht een potentieel belangrijk merker eiwit 
te zijn voor verschillende soorten kankers. Het hypervariabele deel van het I-like domain in het 
extracellulaire deel van �1 is niet alleen belangrijk voor de morfologie van de cellen of de verhoogde RhoA 
activiteit maar volgens onze data ook voor de verhoogde expressie van galectin-3. We laten zien, dat �1 
specifiek de expressie van galectin-3 reguleert en niet de expressie van andere galectins. Zoals vermeld, 
worden zowel RhoA activiteit als de verhoogde galectin-3 expressie gereguleerd door het hypervariable deel 
van het I-like domein van �1. We hebben echter geen bewijs kunnen vinden dat RhoA verantwoordelijk is 
voor de verhoogde expressie van galectin-3. Daarom denken wij dat RhoA activiteit en galectin-3 expressie 
door verschillende signaaltransductie routes stroomafwaarts van �1 worden gereguleerd. Functionele 
proeven laten zien dat galectin-3 betrokken is bij de adhesie van cellen aan fibronectine en dat als gevolg van 
een verminderde expressie van galectin-3 deze afneemt. Niet alleen adhesie maar ook migratie wordt 
negatief beïnvloed door een verlaagde galectin-3 expressie. Andere effecten van �1 zoals die op de 
morfologie van cellen en het vermogen van cellen tot fibronectine fibrillogenese worden niet door het 
expressie niveau van galectin-3 beïnvloed maar wel door de activiteit van RhoA. Wij concluderen daarom 
dat galectin-3 niet betrokken is bij de RhoA gemedieerde effecten, maar invloed heeft op de fysieke binding 
van ���� aan fibronectine, waardoor adhesie en migratie van cellen wordt gereguleerd. 
 
De overexpressie van een ander integrine � keten, genaamd �3, in GE11 cellen leidt ook tot grote 
veranderingen in de morfologie en het gedrag van cellen. Overexpressie van �3 induceert cellen om te gaan 
spreiden en sneller te migreren. In het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 3 hebben wij de verschillen in gen 
expressie geanalyseerd die ontstaan, wanneer �3 tot overexpressie wordt gebracht. Wij identificeerden maar 
één gen waarvan het transcriptie niveau afnam in cellen, die �3 tot overexpressie brengen. Dit gen codeert 
voor het eiwit MacMARCKS of wel MRP genaamd. Onze data tonen aan dat de expressie van MRP wordt 
gereguleerd door de Ras/MAPK signaaltransductie route in GE11 cellen maar dat deze regulatie wordt 
omzeild in cellen waarin de expressie van �3 is verhoogd. Door gebruik te maken van deletie mutanten van 
het intracellulaire gedeelte van �3 kon worden vastgesteld dat de laatste vier aminozuren van �3 essentieel 
zijn voor de inhibitie van MRP expressie. Deze aminozuren zijn ook belangrijk voor de binding van het 
signaaltransductie eiwit Src aan �3, maar Src bleek niet een rol te spelen in de regulatie van MRP expressie. 
Voor functionele studies zijn MRP en �3 samen tot overexpressie gebracht in cellen of is de expressie van 
MRP verminderd in GE11 cellen en zijn de effecten op migratie, morfologie en adhesie onderzocht. Er 
waren echter geen effecten zichtbaar waaruit we kunnen concluderen dat het niveau van MRP expressie op 
zich geen invloed heeft op de eigenschappen die in dit onderzoek zijn getest. 
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MRP kan aan de plasmamembraan binden door de insertie van een aan het N-terminale deel gebonden 
myristoyl molecuul en door de electrostatische interactie van een centrale cluster van basische aminozuren 
met negatief geladen lipiden op de plasmamembraan, zoals ook andere eiwitten waaronder Src, K-Ras en 
MARCKS. In Hoofdstuk 4 wordt onderzoek beschreven naar de mechanismen die de lokalisatie van MRP in 
de cel reguleren. Er is controverse over de vraag of deze groep eiwitten specifiek aan de plasmamembraan 
binden en niet aan andere interne membranen. De meest aanvaardbare hypothese op dit moment is dat de 
negatief-geladen lipiden, zoals de fosfo-inositiden een belangrijke rol spelen in de localisatie van deze 
eiwitten maar het specifieke bindingsmechanisme blijft nog onduidelijk. Wij tonen in dit hoofdstuk aan dat 
de fosfo-inositiden PIP2 en PIP3 niet essentieel zijn voor de localisatie van MRP aan de plasmamembraan. 
Hieruit concluderen wij dat ander lipiden,  bijvoorbeeld fosfatidylserine, deze localisatie van MRP kan 
bewerkstelligen.  
Er bestaat een model in de literatuur voor de binding van eiwitten zoals MRP aan de plasmamembraan. Wij 
hebben getest of dit model, genaamd het myristoyl electrostatische schakelaar model, ook van toepassing is 
op de binding van MRP aan de plasmamembraan. Dit model toont aan dat de myristoyl molecuul en de 
cluster van basische aminozuren beiden nodig zijn om aan het membraan te blijven binden. Wij tonen aan 
dat dit model van toepassing is wanneer MRP aan de plasmamembraan bindt. Een mutant van MRP waarvan 
de positieve cluster van aminozuren is verwijderd bindt niet meer aan de plasmamembraan maar omdat het 
myristoyl molecuul nog aanwezig is, kan het eiwit wel aan andere interne membranen binden zoals het 
lysosoom. De mutatie van het myristoylatie motief leidt er toe dat MRP niet aan de membraan kan bindinen.  
Wij concluderen hieruit dat voor het binden aan de plasmamembraan beiden motieven nodig zijn en dat de 
basische cluster belangrijk is voor de specificiteit van de binding. Anderzijds is het myristoyl molecuul 
essentieel voor membraan binding. 
 
Het is aangetoond dat de activiteit van de kinase c-Src verhoogd is in een groot aantal tumoren alhoewel 
mutaties in het SRC gen zelden voorkomen. Al hoewel de afwezigheid van mutaties een rol van c-Src in 
tumor initiatie uitsluit, wordt er toch een verband gelegd tussen c-Src en metastasering en het invasieve 
gedrag van tumoren.  In hoofdstuk 5 word er aangetoond, dat de expressie van een primed c-Src in 
combinatie met de overexpressie van �3 leidt tot de formatie van tumoren in muizen. Dit in tegenstelling tot 
de combinatie van primed c-Src en �1 die geen effect blijkt te hebben op de vorming van tumoren. De 
koppeling van �3 en c-Src kan belangrijk blijken te zijn omdat verhoogde �3 expressie in tumoren vaak 
gekoppeld is aan verhoogde c-Src expressie. Anderen hebben laten zien dat er een directe interactie is tussen 
�3 en c-Src en dat de laatste vier aminozuren van het cytoplasmatische gedeelte van �3 hiervoor belangrijk 
zijn. Wij tonen aan in dit hoofdstuk dat de invloed op de vorming van tumoren verloren gaat wanneer deze 
aminozuren gedeleteerd zijn en dat de Src activiteit hoger is in cellen waar het aan �3 kan binden. Daarom 
concluderen wij dat �3 de Src activiteit verhoogt, doordat het Src clustert, wat leidt tot het activeren van het 
eiwit. Deze activatie is weer nodig voor de verhoogde tumor formatie. 
 


