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Samenvatting 

 

 
Hemidesmosomen (HDs) zijn eiwit 

complexen die belangrijk zijn voor de 

integriteit van epitheliale weefsels. 

HDs zorgen ervoor dat de basale 

epitheelcellen stevig aan de 

onderliggende basaal membraan zijn 

verankerd, doordat ze het keratine 

filament systeem met de extracellulaire 

matrix verbinden. Deze verbinding 

wordt gevormd door de integrine α6β4, 

die aan Ln-332 in de basaal 

membraan bindt, en plectine, die aan 

het keratine filament systeem bindt. 

De stevige hechting van de basale 

keratinocyten aan de onderliggende 

basaal membraan is niet altijd 

gewenst. Zo hindert het migratie en 

proliferatie tijdens wondheling. Om 

keratinocyten te laten migreren, 

moeten HDs worden ontbonden. Het is 

duidelijk dat de productie van 

cytokines en groeifactoren, zoals EGF, 

tijdens wondheling, belangrijk zijn in de 

regulatie van de ontbinding van HDs. 

In deze studie hebben we het 

mechanisme van de groeifactor 

geïnduceerde HD ontmanteling 

onderzocht. Een overzicht van de 

informatie over HDs en de signalen 

die, door middel van fosforylering van 

residuen op β4, betrokken zijn bij de 

ontmanteling van HDs in normale 

keratinocyten en carcinoma cellen, 

wordt gegeven in hoofdstuk 1. 

EGFR activatie induceert HD 

ontmanteling door de fosforylering van 

serine/threonine residuen in het 

intracellulaire gedeelte van de 

integrine β4 subunit. Fosforylering van 

tyrosine residuen lijkt voornamelijk te 

gebeuren in carcinoma cellen, 

waardoor de groeifactor geïnduceerde 

signalen, die actief zijn tijdens tumorcel 

proliferatie en invasie, ondersteund 

worden. 

 

De interactie tussen de integrine α6β4 

en plectine is essentieel voor de 

vorming van HDs en wordt tot stand 

gebracht door middel van twee 

gebieden van interactie. De primaire 

interactie tussen β4 en plectine vindt 

plaats tussen het eerste en tweede 

FNIII domein en een gedeelte van de 

CS van β4 en het ABD van plectine. 

De secondaire interactie wordt 

gevormd doordat de C-staart van β4 

aan het plakin domein van plectine 

bindt. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten 

beschreven van onze studies over de 

regulatie van de primaire interactie 

tussen β4 en het ABD van plectine 

door de fosforylering van serine 

residuen op de integrine β4 subunit na 

activatie van de EGFR. In tegenstelling 

tot in andere studies, hebben wij laten 

zien dat na stimulatie met EGF of PMA 

de integrine β4 subunit niet wordt 

gefosforyleerd op S1360, maar op 

S1356 en S1364. We hebben zelfs 

laten zien dat ERK1/2 en p90RSK1/2 

β4 respectievelijk fosforyleren op 

S1356 en S1364. Fosforylering van β4 
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op beide residuen resulteerde in een 

verlies van de primaire interactie 

tussen β4 en het ABD van plectine. 

Het leidde er zelfs toe dat zowel type I 

als type II HDs werden ontbonden, 

doordat ze het dynamische gedrag van 

β4 veranderden waardoor de 

aanhechting van de keratinocyten aan 

Ln-332 verminderde. Verder hebben 

we laten zien dat β4 op S1356 werd 

gefosforyleerd tijdens mitose. 

De rol van de secondaire interactie 

tussen β4 en plectine in HD 

disassembly wordt verder behandeld in 

hoofdstuk 3. We hebben laten zien 

dat de C-staart dicht bij de CS van β4 

ligt, waardoor er een platform wordt 

gevormd waar het plakin domein van 

plectine aan kan binden. Benaderen 

van de fosforylering van β4 op het 

geconserveerde residue T1736, 

zorgde ervoor dat de interactie tussen 

de C-staart van β4 en het plakin 

domein van plectine werd verstoord en 

dat dit aan de ontmanteling van de 

HDs in keratinocyten bijdroeg. Verder 

hebben we laten zien dat β4 op T1736 

door PKD1 werd gefosforyleerd en dat 

hiervoor niet alleen activatie van PKD1 

door PMA noodzakelijk was, maar ook 

translocatie van PKD1 naar de plasma 

membraan, waar β4 zich bevindt. 

Zowel de EGF-geïnduceerd 

fosforylering van β4 op S1356 and 

S1364 als de fosforylering van β4 op 

T1736 door PKD1 zijn noodzakelijk om 

een meer volledige ontmanteling van 

HDs in keratinocyten tot stand te 

brengen. Desondanks is de regulatie 

van de ontmanteling van HDs een 

complex en dynamisch gereguleerd 

proces waarbij meerdere signalen 

betrokken zijn. De regulatie en 

mechanismen van de fosforylering-

geïnduceerde HD disassembly in 

normale keratinocyten en carcinoma 

cellen wordt verder besproken in 

hoofdstuk 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




