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Het vakgebied van de celbiologie probeert de machinerie die het gedrag en de beweging van cellen 

bestuurt in kaart te brengen en te begrijpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van biochemische 

en biofysische technieken naast weefselkweek en studies in levende dieren zoals fruitvliegjes, 

zebravissen, muizen en ratten. Ook beeldvormende technieken zoals hoge-resolutie microscopie 

zijn in toenemende mate van belang voor de celbiologie. Niet alleen om mooie foto’s van cellen 

(of delen daarvan) te maken, maar juist ook om wetenschappelijke hypotheses te toetsen. Wat 

we meten met een microscoop, moeten we dus behandelen als data. In dit proefschrift worden 

voorbeelden gegeven van analyses die zijn uitgevoerd op data van levende cellen.

Het aantal verschillende eiwitten in de cel is heel groot (tot wel 20.000). Met behulp van 

moleculaire technieken is het mogelijk om aan specifieke eiwitten een fluorescent ‘vlaggetje’ 

vast te maken en die eiwitten dan door cellen aan te laten maken. Het fluorescente vlaggetje kan 

licht uitzenden wat het mogelijk maakt het eiwit ook in de cel te zien. Vervolgens kunnen, met 

behulp van specifieke microscopische technieken, deze eiwitten en hun bewegingen in de cel 

zichtbaar worden gemaakt. Het voordeel is dat je een enkel eiwit op een donkere achtergrond 

kunt zien, zodat je dat eiwit in levende cellen kunt volgen in de tijd  en in de verschillende 

delen (compartimenten) van de cel. De huidige microscopen maken steeds meer gebruik van 

computers, software en beeldanalyse om de gemeten data (lees: de microscopische foto’s) 

te interpreteren. De nieuwste technieken die verder gaan dan de zogenaamde theoretische 

resolutie limiet, zijn zelfs niet mogelijk zonder enorme berekeningen en analyses ‘on-the-fly’. 

Hoewel dit type ‘superresolutie-microscopie’ in dit onderzoek nog niet is gebruikt zal die 

techniek in de toekomst steeds meer onderdeel van celbiologisch onderzoek zijn.

De afdeling Moleculaire Celbiologie van Sanquin Research, waar het onderzoek dat in 

dit proefschrift staat, is uitgevoerd, is geïnteresseerd in celhechting en celbeweging. Welke 

signalen binnen en buiten de cel zorgen ervoor dat een cel ‘weet’ waar hij naar toe moet? Hoe 

wordt de balans tussen te veel en te weinig celhechting geregeld? Hoe wordt in een cel de 

polariteit (het vormen van een voor- en achterkant) verzorgd? Antwoorden op deze vragen zijn 

belangrijk voor ons inzicht in de ontwikkeling en groei van weefsels en organen, het helen van 

wonden en ook voor de functie van gespecialiseerde cellen die betrokken zijn bij afweer tegen 

ziekteverwekkers zoals bacteriën. 

Een belangrijke rol voor het sturen van celbeweging is weggelegd voor de Rho-GTPase 

eiwitfamilie. Met name het RhoGTPase Rac1 werkt in het cellulaire signaleringsnetwerk zoals 

een ‘hub’ of ‘switch’ in een computernetwerk: een plek waar signalen binnenkomen en op de 

juiste plaats worden doorgestuurd naar de eiwitten die het skelet van de cel in beweging zetten. 

Het Rac1 eiwit kan dan ook ‘uit’ of ‘aan’ staan, wat in de cel nauwkeurig wordt gereguleerd. 

Vanwege deze rol van Rac1 als centrale schakelaar staat Rac1 dan ook in contact met een groot 

aantal eiwitten in de cel. Eén van de eiwitten die in verbinding staan met Rac1 is SET. SET is 

voor het eerst ontdekt in cellen van een leukemiepatiënt, waarin SET een rol lijkt te spelen in 

het ontstaan van kanker. SET is een eiwit dat voornamelijk in de kern van de cel zit, maar SET 

kan ook buiten de kern, in het cytoplasma van cellen voorkomen. SET heeft dan ook een groot 

aantal verschillende functies zowel binnen als buiten de kern. Deze functies zijn bijvoorbeeld 

de regulatie van gen transcriptie, van de acetylering van histon-eiwitten en de remming van 
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een veel voorkomend eiwit-fosfatase, PP2A. Ons onderzoek heeft laten zien dat SET – als het 

uit de kern komt – het samen met Rac1 celbeweging kan bevorderen, een nieuwe functie voor 

het SET eiwit die nog niet eerder was beschreven. 

In dit proefschrift wordt allereerst het interactienetwerk van Rac1 beschreven. Dit is geen 

statisch netwerk, maar het bestaat uit een groot aantal verbindingen tussen eiwitten die 

meestal kort duren en verschillen, afhankelijk van het betreffende compartiment van de cel. 

Aan de C-terminale kant van het Rac1 eiwit zitten een aantal aminozuren die andere GTPases 

niet hebben, de zogenaamde hypervariabele regio. Juist deze aminozuren kunnen voor 

specifieke interacties van Rac1 met andere eiwitten in de cel zorgen. hoofdstuk 2 geeft een 

overzicht over de literatuur van de afgelopen 20 jaar die deze bewering ondersteunt.

Eén van de bevindingen is een model waarin Rac1, wanneer het actief is, SET rekruteert 

vanuit de celkern naar het cel cytoplasma. Deze signaleringsroute is een nieuw concept binnen 

de celmigratie. Met behulp van fluorescentie-microscopie hebben we in hoofdstuk 3 gekeken 

naar de beweging van SET uit de kern. We hebben dit gedaan door levende cellen gedurende 

langere tijd (bijvoorbeeld overnacht) te bestuderen. Uit deze studies werd duidelijk dat een deel 

van het SET eiwit dat zich in de kern bevindt, zich ook spontaan naar het cytoplasma verplaatst. 

We hebben gezien dat dit spontane proces in spreidende en in delende cellen optreedt. Ook 

hebben we een beeldanalyse methode ontworpen om transport van eiwitten uit de kern naar 

het cytoplasma te kwantificeren. Door eerdere waarnemingen te reproduceren, werd deze 

methode gevalideerd en we hebben vervolgens de methode gebruikt om de verplaatsing van 

het SET eiwit vanuit de kern naar het cytoplasma te beschrijven. 

In hoofdstuk 4 wordt een serie experimenten beschreven waarin de translocatie van SET uit 

de celkern naar het cytoplasma in meer detail is bestudeerd. Met behulp van de beeldanalyse 

methode uit hoofdstuk 3 hebben we gevonden dat Rac1 activiteit de frequentie van dit fenomeen 

bevordert. Het lijkt er dus op dat actief Rac1 SET naar het cytoplasma haalt, de plaats waar Rac1 

zelf het meest actief is, om de aansturing van celbeweging te bevorderen. Ook FTY720, een klein 

molecuul dat door de FDA toegestaan is om gebruikt te worden voor de behandeling van Multiple 

Sclerose, stimuleert de uittreding van SET uit de celkern naar eiwitaggregaten in het cel cytoplasma. 

De reden om het FTY720 molecuul te testen in onze studies was dat FTY720 een activator is van het 

PP2A fosfatase eiwit. Omdat SET een remmer is van PP2A lag het voor de hand te zien of de locatie 

van SET zou worden beïnvloedt door een molecuul als FTY720. Met behulp van verschillende 

‘remmers’ hebben we vervolgens gevonden dat het effect van FTY720 op de lokalisatie van SET 

afhankelijk is van kernexport (vooral het kern-transporteiwit CRM1), van fosfatase activiteit (PP2A) 

en van het intracellulaire transportnetwerk dat wordt gevormd door zogenaamde microtubuli.

Ons eerdere onderzoek heeft dus laten zien dat Rac1 activiteit celmigratie bevordert en dat 

Rac1 SET naar het cytoplasma en voor een deel naar het celmembraan rekruteert. Een andere 

onderzoeksgroep heeft een mutant van SET beschreven die zich voornamelijk buiten de kern 

bevindt. Wij hebben zelf deze mutant van SET ook gemaakt en beschrijven in  hoofdstuk 5 

een serie experimenten waarin wordt bekeken wat het effect is van deze mutatie en het feit 

dat SET zich voornamelijk buiten de kern bevindt. Cellen die het SET eiwit met deze mutatie 

aanmaken blijken inderdaad beter de spreiden en sneller te bewegen. Ook is het celmembraan 

meer beweeglijk, zoals we met gedetailleerde microscopie van levende cellen hebben 
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kunnen meten. Deze resultaten passen dan ook goed bij het model waarin Rac1 SET naar de 

celmembraan haalt om celbeweging te bevorderen.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 beschreven hoe het SET-bindende deel van het Rac1-eiwit de 

lokalisatie van Rac1 in de cel beïnvloed. Deze hypervariabele regio zorgt ervoor dat Rac1 aan het 

celmembraan kan hechten, en dat het Rac1 eiwit aanwezig is op de plaats waar de cel zich vasthoudt 

aan de ondergrond (door middel van zogenaamde ‘Focal Adhesions’). Als deze Rac1-regio mutaties 

bevat, of op een andere plaats ten opzichte van de rest van Rac1 gezet wordt, kunnen cellen minder 

goed spreiden. Dit geeft aan dat de positie en de aminozuurvolgorde van deze regio in Rac1 belangrijk 

is voor zijn functie in celbeweging. Deze kennis is ook relevant voor het ontwerpen van zogenaamde 

‘biosensors’ waarmee eiwit-activiteiten in levende cellen worden gemeten, omdat hiervoor vaak 

delen van eiwitten, waaronder Rac1, van positie worden veranderd.

SET is een eiwit dat veel verschillende functies heeft in de cel. Dit soort eiwitten met meerdere 

functies vormen een uitdaging voor het beschrijven van de cel in een kinetisch/dynamisch 

model. Deze modellen zijn vaak uit delen (‘modules’) opgebouwd, omdat dit evolutionair 

gezien de meest aannemelijke structuur is. De vraag blijft echter hoe dit zich verhoudt tot de 

herleidbaarheid en specificiteit van de complexiteit van biologische systemen. Dit blijft een 

fascinerend onderwerp en meer onderzoek is nodig naar de informatie-inhoud, de chemische 

en de fysische eigenschappen van de cel – de kleinste eenheid van leven. Hierbij blijft het 

belangrijk om de beperking van wetenschappelijke objectiviteit te beseffen, wat zich voor een 

groot deel uit in de beperkingen van de meetmethode. Het ontwikkelen en doceren van deze 

methoden is dan ook onze eerste verantwoordelijkheid. Imaging is everything.
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