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SAMENVATTING 
 
Interacties van cellen met de extracellulaire 
matrix (hun omgeving) worden voornamelijk 
gemaakt door integrine receptoren. Deze 
interacties zijn erg belangrijk voor de 
hechting, beweging, overleving, differentiatie, 
groei en celdeling van cellen. Tijdens 
dynamische processen zoals bloedvat-
vorming, wondgenezing, embryonale 
ontwikkeling, kanker en verschillende andere 
ziektebeelden, treden vaak veranderingen op 
in de expressie (dit bepaalt de hoeveelheid) 
van integrines en extracellulaire eiwitten. In 
dit proefschrift beschrijf ik wat de resultaten 
zijn van ons onderzoek naar de effecten van 
verschillende interacties tussen integrines en 
de extracellulaire matrix op signalen die 
plaatsvinden in de cel. We kijken vooral naar 
de rol van �1 en �3 integrines en hun 
interactie met het extracellulaire eiwit 
fibronectine. Omdat er al vaker is beschreven 
dat integrines samenwerken met Rho-
GTPases en Src eiwitten, testen we de 
hypothese dat processen die aangestuurd 
worden door Rho en/of Src op verschillende 
manieren kunnen worden beïnvloed door 
integrines. 
 
Integrines controleren signalering van Rho 
Onze groep heeft eerder al aangetoond dat 
het tot expressie brengen van �1 integrines 
in �1 knock-out cellen leidt tot de activatie 
van RhoA en de productie van een 
fibronectine matrix. Aan de andere kant, de 
expressie van �3 integrines in deze cellen 
stimuleert geen RhoA activatie of fibronectine 
matrix productie. Vervolgens ontdekten we 
dat dit verschil in regulatie van RhoA activiteit 
door �1 en �3 integrines de dynamiek van 
cel-matrix adhesies, en daardoor ook de 
manier van bewegen, bepaalt. In hoofdstuk 2 
van dit proefschrift onderzoeken we het 
mechanisme dat verantwoordelijk is voor de 
efficiënte activatie van RhoA en het maken 
van een fibronectine matrix door �1 
integrines. Fibronectine wordt door 
mesenchymale cellen uitgescheiden als een 
oplosbaar en compact gevouwen dimeer. 
Door te binden aan integrine- en syndecan-
receptoren kunnen deze dimeren worden 

ingebouwd in onoplosbare strengen, de 
fibronectine matrix. De productie van 
fibronectine strengen vereist dynamische cel-
matrix adhesies en contractie van het 
actomyosine cytoskelet zodat de fibronectine 
dimeren kunnen ontvouwen en inter-
moleculaire bindingsplaatsen beschikbaar 
worden. Hoewel �5�1 en �v�3 allebei het 
RGD-motief van (onoplosbaar) fibronectine 
gebruiken om te binden, vinden we dat alleen 
�5�1 oplosbare fibronectine dimeren kan 
binden. Bovendien blijkt dat deze eigenschap 
van �5�1 niet alleen de activatie van RhoA 
regelt, maar ook de herverdeling van cel-
matrix adhesies naar beperkte plaatsen in de 
cel periferie, wat tot gevolg heeft dat de cel 
een contractiel- en fibroblast-achtige 
morfologie aanneemt. De productie van 
fibronectine matrix is afhankelijk van de 
activatie van deze Rho-contractiliteit 
signaleringsroute na binding van oplosbaar 
fibronectine aan �5�1. Een mogelijke rol van 
de transmembraan receptor Syndecan-4 
tijdens �5�1-gemedieerde Rho activatie en 
fibronectine matrix productie sluiten  we uit 
door Syndecan-4 expressie te remmen met 
siRNAs. Deze nieuwe resultaten zouden een 
verklaring kunnen geven voor het feit 
waarom �5�1 net als fibronectine, essentieel 
is voor embryonale ontwikkeling. 
 
Integrines controleren signalering van Src 
Een verhoogde activiteit van c-Src wordt 
vaak gevonden in melanoma en 
verschillende soorten carcinoma’s, en 
correleert bovendien met een toename in 
tumor groei en/of progressie. Hoewel in zeer 
zeldzame gevallen een mutatie in het SRC 
gen tot een verhoogde c-Src activiteit kan 
leiden, is het nog onduidelijk wat normaal 
gesproken deze verhoging veroorzaakt. Een 
toename in expressie van het �v�3 integrine 
wordt ook regelmatig gevonden in dezelfde 
type tumoren als waarin c-Src activiteit hoog 
is. Knock-out studies geven bovendien aan 
dat er een functioneel verband zou kunnen 
bestaan tussen c-Src en �v�3, omdat de 
fenotypes van Src-/- en Itgb3-/- muizen voor 
een groot gedeelte vergelijkbaar zijn. In 
hoofdstuk 3 testen we de hypothese dat er 
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samenwerking is tussen �v�3 en c-Src 
tijdens de ontwikkeling van tumoren. Om te 
onderzoeken of er een rol voor integrines 
tijdens c-Src gemedieerde tumor vorming is 
weggelegd, introduceren we SrcY530F, een 
variant van c-Src dat niet meer inactief is 
maar tot expressie komt in een ‘primed’ 
conformatie, in �1-/- cellen. Vervolgens 
kijken we naar Src-gemedieerde oncogene 
transformatie in aanwezigheid van �1 of �3 
integrines. Integrine �1 heeft geen effect op 
kolonie-formatie in soft-agar of op subcutane 
tumor formatie in aanwezigheid van het 
SrcY530F oncogen, terwijl expressie van �3 tot 
een sterke toename leidt van Src-
gemedieerde oncogene transformatie in deze 
experimenten. Oncogene transformatie 
geïnduceerd door  geactiveerd Ras wordt 
helemaal niet beïnvloed door de expressie 
van �1 of �3 integrines, wat aangeeft dat er 
een specifieke samenwerking plaatsvindt 
tussen c-Src en �v�3 tijdens tumor formatie. 
Vervolgens vinden we dat de aanwezigheid 
van het cytoplasmatische domein van �3 
Src-gemedieerde tumor formatie stimuleert, 
omdat het de activiteit van SrcY530F en zijn 
substraten verhoogt en de overleving en 
proliferatie van cellen ondersteund. Anderen 
hadden net op dat moment aangetoond dat 
de activatie van wild type c-Src in 
bloedplaatjes wordt bepaald door een directe 
interactie tussen het �3 cytoplasmatische 
domein en het SH3 domein van c-Src. Door 
mutaties aan te brengen in �3 en SrcY530F, 
vinden we dat een directe interactie tussen 
�v�3 en SrcY530F hoogstwaarschijnlijk ook 
verantwoordelijk is voor de activatie van 
SrcY530F tijdens tumor formatie. We denken 
dat in tumoren integrine �v�3 ‘primed’ c-Src 
eiwitten kan samenbrengen, en daarmee de 
autophosphorylering in het kinase domein 
van c-Src stimuleert. Een andere 
mogelijkheid is dat de interactie tussen �3 en 
c-Src al direct een verandering van 
conformatie van c-Src veroorzaakt of andere 
eiwitten dichtbij brengt die betrokken zijn bij 
oncogene signalering van c-Src. 
 Geactiveerd c-Src induceert niet 
alleen oncogene transformatie, maar het 
veroorzaakt ook morfologische ver-
anderingen die leiden tot een remming van 

cel-matrix- en cel-cel-adhesies, en cel 
spreiding. Het actine cytoskelet ondergaat 
een grote verandering doordat stress fibers 
en focale adhesies verdwijnen en worden 
vervangen door invasieve podosoom 
structuren. In hoofdstuk 4 onderzoeken we in 
hoeverre er overlap is tussen de door Src 
geïnduceerde signaleringsroutes naar 
oncogene en morfologische transformatie. 
Expressie van SrcY530F in �1-/- cellen remt 
cel-adhesie en spreiding, en stimuleert de 
vorming van podosomen. Door te kijken naar 
deze morfologische veranderingen in 
aanwezigheid van ofwel �1 of �3 integrines, 
tonen we aan dat expressie van �3 
beschermt tegen de remming van adhesie en 
spreiding door SrcY530F, terwijl de formatie 
van podosomen nog steeds kan 
plaatsvinden. Het tot expressie brengen van 
� integrine chimeren waarin de 
cytoplasmatische domeinen van �1 en �3 
zijn verwisseld laat zien dat het 
beschermende effect van �3 afhankelijk is 
van het extracellulaire domein van het 
integrine, en dus niet van het 
cytoplasmatische domein zoals tijdens tumor 
formatie. Deze resultaten tonen aan dat 
oncogene en morfologische transformatie 
worden gereguleerd door verschillende 
signaleringsroutes. Bovendien omvat 
morfologische transformatie onafhankelijke 
processen, omdat �3 een beschermend 
effect heeft op adhesie en spreiding, terwijl 
het vormen van podosomen nog steeds 
plaatsvindt. De laatste experimenten van dit 
hoofdstuk laten zien dat phosphorylering van 
�3 door SrcY530F niet van belang is voor 
morfologische veranderingen, terwijl voor 
podosoom formatie de phosphorylering van 
�1 absoluut nodig is. Op grond van de 
bevindingen in hoofdstuk 2 veronderstellen 
wij dat phosphorylering van �1 met name 
belangrijk is om de signalering naar Rho-
gemedieerde contractiliteit te onderdrukken.  

Integrines en Src controleren de gevoeligheid 
voor chemotherapie 
De gevoeligheid van tumor cellen voor de 
behandeling met chemotherapie wordt mede 
bepaald door interacties met de omgeving 
waarin de tumor zich bevindt. In hoofdstuk 5 
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beschrijven we hoe �1 en �3 integrines de 
inductie van apoptose door DNA-
beschadigende stoffen beïnvloeden in de 
context van verschillende oncogenen. In 
aanwezigheid van �1 integrines verhoogt 
SrcY530F de gevoeligheid voor genotoxische 
stoffen door inductie van p53-onafhankelijke 
signalering die leidt tot apoptose. Cellen die 
integrine �3 tot expressie brengen in plaats 
van �1 vertonen geen Src-gemedieerde 
sensitisatie en de inductie van apoptose in 
aanwezigheid van �1 vindt niet plaats in de 
afwezigheid van oncogenen, of in de 
aanwezigheid van het geactiveerd Ras 
oncogen. Hoewel het nog onduidelijk is hoe 
de expressie van SrcY530F in de context van 
�1 integrines resulteert in een hogere 
gevoeligheid voor genotoxische stoffen, 
geven onze resultaten aan dat het afhankelijk 
is van een toename van endoplasmatisch-

reticulum stress en caspase-3 activiteit. Het 
analyseren van expressie profielen van 
integrines samen met de activiteit van c-Src 
kan dus eventueel een waardevolle 
voorspelling geven voor de gevoeligheid van 
tumor cellen voor chemotherapie. 
 
Samenvattend hebben we gevonden dat 
signalering door Rho-GTPases en Src 
eiwitten sterk wordt beïnvloed door het type 
integrines dat de cellulaire interacties met de 
extracellulaire matrix medieert. Ons werk 
geeft aan dat de verschuivingen in integrine 
expressie-patronen die vaak worden 
waargenomen tijdens processen zoals 
embryonale ontwikkeling, bloedvatvorming, 
wondgenezing, en tumor progressie grote 
consequenties kunnen hebben voor het 
gedrag van cellen. 


