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Nederlandse samenvatting
Cellen krijgen vanuit de omgeving allerlei signalen die ze via complexe signaleringsmechanismen 

integreren tot passende responsen. Deze signalen bestaan uit vrije moleculen of cel- of 

matrixgebonden liganden, die vervolgens binden aan specifieke receptoren op het celoppervlak 

of in de cel. Door deze interacties wordt een cascade van signaleringspaden aangezet in de 

cel die bepaalde eiwitten “aan” of juist “uit” zetten. Dit stelt de cel in staat om de biologische 

responsen sterk in tijd en plaats te reguleren.

Afhankelijk van de aard van het signaal, is een breed spectrum aan biologische responsen 

mogelijk, zoals differentiatie, celdeling en groei, celadhesie en celmigratie. Directionele 

migratie of gerichte migratie, is een eigenschap die ten grondslag ligt aan de vorming van 

weefsels en organen in een zich ontwikkelend embryo, maar ook essentieel is voor het 

afweersysteem. Daarnaast is dit type celmigratie ook betrokken bij het ontwikkelen van ziektes, 

waaronder chronische ontstekingsziektes en het uitzaaien van kankercellen. Celmigratie wordt 

op meerdere niveaus gereguleerd. Belangrijke migratie-inducerende signalen zijn chemokines, 

die door receptoren op het celoppervlak herkend worden en die geproduceerd worden door 

verschillende soorten cellen. Cellen die de juiste receptor hebben zullen in de richting van de 

hoogste concentratie van het bijbehorende chemokine bewegen. 

Een chemokine bindt aan een zogenaamd zeven-transmembraane G-eiwit gekoppelde 

receptor. Eén van de belangrijkste chemokine/chemokine receptor paren is CXCL12/CXCR4. 

Het ligand, in dit geval CXCL12, bindt aan een receptor en induceert een 3D structuur (i.e. 

conformatie) verandering in CXCR4 waardoor de receptor actief wordt en een signaal binnen 

in de cel genereert. CXCR4 speelt een belangrijke rol bij de gerichte beweging van (stam)cellen 

tijdens embryonale ontwikkeling, reguleert de migratie van leukocyten tijdens ontstekingen, 

maar heeft ook een hoofdrol in bloedcelvorming of hematopoïese. Uitschakelen van het CXCR4 

gen in muizen leidt tot een vroegtijdige dood van het ongeboren embryo doordat migratie van 

verschillende soorten cellen is verstoord. Dit benadrukt de essentiële rol van CXCR4. Het is dan 

ook van groot belang dat deze receptor op een gereguleerde manier werkt. Eén manier om 

CXCR4 signalering te reguleren is door receptor desensitisatie ofwel het ongevoelig maken van 

het receptor. Daarnaast kan de receptor ook opgenomen worden door de cel, ook internalisatie 

genoemd, in respons op het binden van het ligand. Deze processen voorkomen dat er CXCR4 

te lang signaleert wat kan leiden tot het ontregelen van de biologische functie van CXCR4. 

Vanwege de betrokkenheid van CXCR4 in verschillende pathologische processen, zoals het 

uitzaaien van kankercellen, is er veel onderzoek gewijd aan deze receptor. Echter, er zijn nog 

veel onbekende factoren die een rol spelen bij de regulatie van CXCR4. 

De intracellulaire reactie op de CXCL12/CXCR4 signaal wordt grotendeels gestuurd door 

het zogenaamde cytoskelet dat de snelheid en de richting van de bewegende cel bepaalt. Het 

actine skelet zorgt voor vorm en stevigheid van de cel, maar in tegenstelling tot het menselijke 

skelet, is het actine cytoskelet zeer dynamisch. Er zijn een groot aantal eiwitten binnen de 

cel die de dynamiek van het actine cytoskelet reguleren en daarmee de beweging van de cel 

aansturen. Belangrijke regulatoren van het actine cytoskelet zijn eiwitten van de Rho-familie 

van kleine GTPases waarvan in het bijzonder Rac1, RhoA en CDC42. GTPases zijn enzymen en 

“moleculaire schakels” die zich in het kenmerken doordat zij in een “aan” stand kunnen staan 
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wanneer ze GTP (guanosine trisfosfaat) binden en in een “uit” stand kunnen staan wanneer GTP 

tot GDP wordt gehydrolyseerd. De signalering van Rho-GTPases controleert de veranderingen 

van het cytoskelet tijdens het migreren van cellen naar hun “target” locatie. Het is dan ook niet 

vreemd dat de ontregeling van signalering via Rho-GTPases vaak leidt tot ernstige ziektes. Het 

is dus van groot belang dat de activiteit van deze eiwitten zeer goed gereguleerd worden.

Doordat CXCR4 en Rac1-aangestuurde signalering in talloze ‘vitale’ processen centraal 

staan, hebben we ons in dit proefschrift tot doel gesteld om te zoeken naar nieuwe moleculaire 

mechanismen die de signalering van CXCR4 en het Rac1 eiwit controleren, evenals de 

moleculaire mechanismen die CXCR4 en Rac1 op hun beurt aansturen.

CXCR4 signaleert onder ander naar Rac1 en leidt tot de activatie van dit eiwit om 

celbeweging te stimuleren. Dit zogenaamde “outside-in” proces van signaal transductie is al 

eerder gepubliceerd. Echter, in hoofdstuk 2 en 3 beschrijven we dat het Rac1 eiwit ook een 

nog niet eerder bekende rol speelt bij de regulatie van CXCR4 in een “inside-out” proces. Om 

preciezer te zijn hebben we gevonden dat Rac1 de actieve conformatie van CXCR4 reguleert. 

Hiertoe hebben we eerst aangetoond dat beide eiwitten aan elkaar binden. Op verschillende 

manieren hebben we vervolgens de activiteit van Rac1 geremd in verschillende celtypen en 

daarna hebben we de conformatie van CXCR4 bestudeerd door middel van conformatie-

gevoelige en conformatie-ongevoelige antilichamen. We hebben gevonden dat het remmen 

van het Rac1 eiwit er toe leidt dat CXCR4 een nieuwe conformatie aanneemt. Belangrijk was het 

feit dat Rac1 remming geen effect had op de conformatie van andere chemokine receptoren die 

sterk gerelateerd zijn aan CXCR4, zoals CXCR7 en CCR5. Dit betekent dat Rac1 specifiek CXCR4 

reguleert en niet een algemene regulator van chemokine receptoren is. Aangezien bekend is dat 

de conformatie van G eiwit-gekoppelde receptoren bepalend is voor hun functie, ontstond het 

vermoeden dat de door Rac1 remming veroorzaakte conformatie verandering van CXCR4, de 

functie van CXCR4 zou verstoren. Inderdaad, het bleek dat de efficiëntie van ligand (dus CXCL12) 

binding aan de receptor en de capaciteit om signaal transductie te induceren behoorlijk geremd 

worden als CXCR4 een andere conformatie aanneemt na het remmen van Rac1. Nu is één van de 

beruchte functies van CXCR4 dat het dient als een co-receptor voor HIV en we waren dan ook 

benieuwd of door Rac1 remming ook deze activiteit zou verminderen. In experimenten met een 

gemuteerd HIV ontdekten we inderdaad dat ook de binding aan CXCR4 en het binnendringen 

van het virus sterk geremd worden na de conformatie verandering van CXCR4 als Rac1 wordt 

geremd. Aan de hand van onze bevindingen hebben we een nieuwe rol voor het Rac1 eiwit 

beschreven, namelijk dat actief Rac1 de responsieve structuur van CXCR4 in stand houdt, welke 

de ligand binding en signalering faciliteert, maar ook de binding van HIV toelaat. 

In hoofdstuk 3 hebben we ons verder verdiept in de regulering van CXCR4 conformatie 

door ons te richten op de verschillende segmenten waaruit CXCR4 bestaat. Met behulp van 

receptoren die voor een deel uit CXCR4 en voor een deel uit CCR5 bestaan, hebben we een 

belangrijke rol van de derde intracellulaire loop (ICL3) van CXCR4 ontdekt. Het remmen van 

Rac1 in de afwezigheid van een intacte ICL3 van CXCR4 zorgde niet meer voor een conformatie 

verandering van CXCR4. Dit resultaat betekent dat Rac1 zijn functie op CXCR4 uitoefent via de 

ICL3 van de receptor. De binding van de actieve vorm van Rac1 aan de ICL3 bevestigde verder 
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onze uitvindingen. Verder is het beschreven dat CXCR4 zijn functie beoefent vanuit een deel van 

het plasmamembraan dat zeer cholesterol-rijk is, de zogenaamde “lipid-raft microdomains”. 

Wij hebben gevonden dat het verstoren van deze lipid-rafts een conformatie verandering in 

CXCR4 induceert. Aangezien Rac1 zich ook in lipid-rafts bevindt en onze onderzoeksgroep 

eerder heeft aangetoond dat Rac1 belangrijk is voor het transport van talloze eiwitten naar 

specifiek membraan domeinen, zou het kunnen zijn dat Rac1 CXCR4 rekruteert naar lipid rafts 

en zodoende de hoeveelheid receptoren in een responsieve conformatie van de receptor 

bevordert. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij hoe het nucleo-cytoplasmatisch nucleophosmin1 (NPM1) eiwit 

de activiteit en mede daardoor de functie van het RhoGTPase Rac1 reguleert. NPM1 is een 

phospho-eiwit dat zich voornamelijk bevindt in de nucleolus binnen de kern. NPM1 heeft de 

eigenschap dat het zich kan verplaatsen van de kern naar het cytosol en vice versa. NPM1 heeft 

meerdere functies binnen de cel en is betrokken bij zowel eiwitsynthese als het bij het behouden 

van genoom stabiliteit. Echter de link tussen NPM1 en Rac1 was nog niet eerder onderzocht. 

Wij laten zien hoe NPM1 aan Rac1 bindt en tonen aan dat NPM1 de activiteit van Rac1 verlaagt. 

Als consequentie van de verlaagde Rac1 activiteit laten we zien dat de cel-spreiding, wat een 

Rac1-afhankelijk proces is, afneemt. Een interessante ontdekking was dat Rac1 op zijn beurt de 

lokalisatie van NPM1 reguleert. Inderdaad, het is geblekem dat verhoogde Rac1 activiteit er toe 

leidt dat NPM1 zich in het cytosol verzamelt in plaats van in de kern. Aangezien beschreven is 

dat een NPM1 mutant die zich ophoopt in het cytosol een aandeel heeft in het ontstaan van 

leukemie, verwachten we dat ons onderzoek bijdraagt aan een betere kennis met betrekking 

tot het ontstaan en verloop van deze ziekte.

Naast dat cellen de activiteit van eiwitten kunnen reguleren om specifieke responsen te 

geven, zijn ook, soms subtiele, structurele eigenschappen van de eiwitten hiervoor van belang, 

Een voorbeeld hiervan is de Rho-familie van de kleine GTPases. Deze groep van eiwitten vertonen 

een grote mate van homologie. Rac1 en de andere isoform Rac2 zijn bijvoorbeeld meer dan 90% 

homoloog. Desondanks beoefenen deze verschillende Rac isoformen verschillende functies 

uit binnen de cel. Dit wordt toegeschreven aan het uiteinde van het eiwit, de C-terminus, die 

uniek is voor elk GTPase. Deze C-terminus wordt dan ook “hypervariable C-terminus” genoemd 

en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee belangrijke domeinen: het polybasic 

domein en het proline-rijke domein. Deze domeinen zijn belangrijk voor zoveel de specifieke 

lokalisatie van het GTPase als het tijdstip van activatie. Bovendien heeft onze onderzoeksgroep 

aangetoond dat beide domeinen belangrijk zijn voor het binden van specifieke effector eiwitten. 

Samen verlenen deze processen de specificiteit en de unieke eigenschappen aan elk GTPase. 

In hoofdstuk 5 hebben we ons verder verdiept in de rol van de C-terminus in Rac1 lokalisatie 

en functie. Met behulp van Rac1 mutanten die altijd “aan” zijn, dat zijn “actieve” mutanten, 

en die tegelijkertijd of het proline-rijke domein of het polybasic domein missen, hebben we 

bepaald dat niet zozeer deze domeinen de lokalisatie van Rac1 bepalen, maar dat de activatie 

status van Rac1 dat doet. Om te bepalen of de conformatie van Rac1 van belang is voor zijn 

functie, hebben we de 3D structuur van actief Rac1 veranderd door een insertie van het GFP 

eiwit vlak voor de C-terminus. Deze insertie zorgde voor een andere positie van de C-terminus 

Nederlandse samenvatting 129



ten opzichte van de rest van het eiwit vergeleken met het wild type Rac1 eiwit. Wij hebben 

gevonden dat de GFP insertie er voor zorgt dat actief Rac1 zich niet meer bevindt in de 

specifieke lokalisatie waar het naartoe zou moeten gaan, namelijk de celmembraan. Bovendien 

werd deze mutant minder goed geactiveerd door de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de 

activatie van GTPases, de GEF eiwitten en kon deze Rac1 mutant geen celspreiding induceren. 

Samen laten deze resultaten zien dat de positie van de C-terminus ten opzichte van de rest van 

de het eiwit van groot belang is voor de regulatie en functie van Rac1. 

De resultaten in dit proefschrift geven enigszins inzicht in de onvoorstelbaar complexe 

signalering die CXCR4 en Rac1 reguleren. Onze resultaten hebben duidelijk geleid tot meer 

inzicht in deze signalering doordat we nu weten dat Rac1 de conformatie van CXCR4 controleert. 

Daarnaast beschrijven we een nog niet eerder geïdentificeerde interactie van Rac1 met het 

nucleaire eiwit, NPM1, dat de activiteit van Rac1 dempt. Bovendien beschrijven we een nieuwe 

functie van Rac1 en dat is het reguleren van NPM1 lokalisatie binnen de cel. Verder laten we zien 

dat de positie van de C-terminus ten opzichte van de rest van de het eiwit van groot belang is 

voor de regulatie en functie van Rac1.

Aangezien abnormale regulatie van CXCR4 en Rac1 signalering kan leiden tot ziektes zoals 

chronische ontsteking en kan bijdragen aan het uitzaaien van kankercellen is het belangrijk 

de exacte mechanismen die de basis hiervan vormen te begrijpen. Dit kan leiden tot het 

ontwikkelen van nieuwe therapieën om deze ziektes af te remmen of tegen te gaan. 
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