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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Signaal transductie wordt gedefinieerd door het omzetten van extracellulaire signalen 
naar intracellulaire reacties. Dat wil zeggen, van buitenaf krijgt de cel een “boodschap” 
en deze wordt dan omgezet in een “actie”. Goed gecontroleerde signaal transductie 
is van essentieel belang voor het functioneren van cellen en mede daardoor voor het 
functioneren van weefsels en organen. Verstoorde signaal transductie kan leiden tot 
afwijkend gedrag van cellen, waarbij celdeling en –ontwikkeling en celbeweging en 
–adhesie ontregeld kunnen zijn. Dit afwijkende gedrag kan leiden tot het ontwikkelen 
van ziektes zoals chronische ontsteking en kanker. 

Het actine skelet van een cel zorgt, net zoals het skelet van een mens, voor vorm en 
stevigheid. Maar waar het menselijk skelet een rigide structuur is, is het actine skelet 
van een cel zeer dynamisch omdat het voortdurend wordt afgebroken en opgebouwd. 
Het actine skelet speelt een belangrijke rol in de beweging en hechting van cellen aan 
de uitwendige matrix en de hechting tussen verschillende cellen. Deze contact punten 
tussen cellen onderling worden ook wel juncties genoemd. Weefsels en organen 
bestaan niet uit geïsoleerde cellen maar uit groepen cellen die samen structuren en 
barrières vormen. Ook al lijken deze cellen stevig aan elkaar vast te zitten, toch zijn 
deze barrières dynamische structuren die continu open gaan en dan weer sluiten. 
Dit is van groot belang op verschillende plaatsen in het lichaam bijvoorbeeld bij het 
endotheel, een enkele laag cellen die de binnenkant van onze bloedvaten bekleedt. 
Tijdens infecties zullen witte bloedcellen deze endotheel barrière oversteken om de 
infectie in de onderliggende weefsels op te ruimen. Hiervoor gaat het endotheel 
tijdelijk open om, zodra de cellen gepasseerd zijn, weer te sluiten. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat, wanneer dit niet goed gereguleerd is, witte bloedcellen te 
weinig of juist te veel door deze laag endotheelcellen zullen bewegen wat kan leiden 
tot chronische ontsteking. 

Daarnaast is het behouden van deze barrière ook erg belangrijk voor het epitheel. 
Dit zijn cellen in o.a. de huid, de darm en de longen die “het binnen” van onze lichaam 
beschermen van “het buiten”. Ook hier is het dus belangrijk dat deze barrière goed 
gereguleerd is en alleen open gaat wanneer dat nodig is. Ontregeling van het actine 
skelet kan leiden tot het loslaten van cellen van het epitheel. Deze cellen kunnen zich 
vervolgens makkelijker gaan delen of zich verplaatsen naar andere plekken in het 
lichaam wat kenmerkend is voor het uitzaaien van kankercellen. Naast het loslaten 
van de omliggende cellen door verlies van cel-cel contact, is voor het uitzaaien ook 
de beweeglijkheid van cellen erg belangrijk. Bij celbeweging, ook wel cel-migratie 
genoemd, worden aan de voorkant van een cel uitstulpingen gevormd terwijl aan de 
achterkant samentrekking plaats vindt. Door dit herhaaldelijk uit te voeren, beweegt 
een cel vooruit. Celbeweging is nodig voor het normaal functioneren van het lichaam 
terwijl bijvoorbeeld abnormaal verhoogde migratie kan ook weer leiden tot chronische 
ontsteking of uitzaaiing van kankercellen. 
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Bij al deze processen speelt het actine skelet een essentiële rol. Belangrijke 
regulatoren van het actine skelet zijn eiwitten van de Rho-familie van kleine GTPases 
en in het bijzonder Rac1, RhoA, en Cdc42. Deze eiwitten zijn enzymen en “moleculaire 
schakels” die zich in het bijzonder kenmerken doordat zij zowel in een “aan” als “uit” 
stand kunnen staan. Om verstoorde signalering te voorkomen is het van groot belang 
dat het “aan” en “uit” zetten van deze GTPase eiwitten zeer goed gereguleerd 
wordt. Het is dan ook niet vreemd dat in verschillende ziektes deze eiwitten vaak in 
verhoogde aantallen of in een verhoogde staat van activiteit (de “aan” stand) worden 
aangetroffen. Omdat ontregeling van signalering via kleine GTPases vaak leidt tot 
ernstige ziektes zoals uitzaaiing van kanker cellen en chronische ontsteking is het dus 
van groot belang dat de regulatie van deze eiwitten goed bestudeerd wordt zodat 
duidelijk wordt wat er in normale situaties gaande is en nog belangrijker, wat in geval 
van ziektes fout gaat.

In dit proefschrift proberen wij nieuwe inzichten te verschaffen in hoe cellen 
signalering via deze GTPase eiwitten reguleren. Wij hebben twee eiwitten, PACSIN2 
en HMHA1, bestudeerd die erg belangrijk zijn voor het reguleren van de activiteit van 
het GTPase eiwit Rac1 en daardoor cel-hechting en -beweging reguleren. Verder laten 
wij een nieuw mechanisme zien via welk Rac1 de hechting tussen verschillende cellen 
beïnvloed. Daarnaast laten wij ook zien hoe PACSIN2 groeifactoor signalering, wat 
onder andere belangrijk is voor celgroei en -beweging, reguleert.

Zoals eerder genoemd functioneren RhoGTPases als moleculaire schakels. Externe 
signalen leiden tot activatie van RhoGTPases wat wordt geregeld door een groep 
speciale eiwitten, de GEFs (Guanine nucleotide Exchange Factors). Deze activatie 
leidt tot een keten aan intracellulaire reacties. Natuurlijk moet deze signalering ook 
op tijd weer gestopt worden. Hiervoor is een andere groep eiwitten, de GAPs (GTPase 
Activating Proteins), belangrijk. Deze zorgen dat de RhoGTPases weer in hun “uit” 
stand terecht komen. In het algemeen kunnen wij zeggen dat geactiveerde RhoGTPases 
zich bij het plasma membraan, wat de scheiding tussen het binnen en buiten van de 
cel is, bevinden. Dit in tegenstelling tot inactieve RhoGTPases die in het cytoplasma, 
de vloeistof waarmee de cel gevuld is, te vinden zijn. Dit geeft aan dat zowel de 
“aan” en “uit” variant van RhoGTPases zich dus moet kunnen verplaatsen binnen 
de cel. Dit wordt gereguleerd door intracellulair (= binnen de cel) eiwit-transport. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat wanneer dit transport wordt verstoord, 
RhoGTPases abnormaal functioneren. In Hoofdstuk 2 identificeren wij een specifieke 
familie eiwitten, die zeer belangrijk is voor eiwit-transport, als belangrijke regulatoren 
van RhoGTPase activiteit en signalering. Deze eiwitten worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een zogenaamd BAR domein. Via dit BAR domein lokaliseren deze 
eiwitten naar membranen in de cel vanwaar zij eiwit-transport reguleren. Op basis 
van structuur eigenschappen hebben wij deze eiwitten in twee klasses verdeeld. Ten 
eerste is er de groep die indirect RhoGTPase activiteit en daarmee -functie reguleert 
zoals PACSIN2 (beschreven in meer detail in Hoofdstuk 3). Daarnaast is er een groep 

die direct RhoGTPase activiteit kan reguleren door de aanwezigheid van een GAP of 
GEF domein. Tuba is een voorbeeld van een dergelijke BAR-GEF, terwijl GRAF1 en 
SH3BP1 voorbeelden zijn van de groep van BAR-GAPs. 

In Hoofdstuk 3 beschrijven wij hoe het F-BAR eiwit PACSIN2 de activiteit, en mede 
daardoor de functie, van het RhoGTPase Rac1 reguleert. Wij laten zien hoe PACSIN2 
aan Rac1 bindt en dat PACSIN2 de activiteit van Rac1 beïnvloedt door het reguleren 
van het transport van Rac1. Actief Rac1, dat zich aan het celmembraan bevindt, 
wordt door PACSIN2 gebracht naar intracellulaire locaties waar de GAP eiwitten Rac1 
kunnen inactiveren (“uit” zetten). Door middel van mutanten van PACSIN2 laten wij 
zien dat zowel de interactie tussen PACSIN2 en Rac1 alsmede de functie van PACSIN2 
in eiwit-transport belangrijk is om Rac1 activiteit te verlagen. Extra bewijs dat eiwit-
transport inderdaad een belangrijke rol speelt komt van experimenten die laten zien 
dat PACSIN2 Rac1 niet meer kan inactiveren wanneer wij met behulp van remmers 
het eiwit-transport van het membraan naar de intracellulaire structuren stoppen. 
Deze studie heeft dus laten zien dat eiwit-transport een zeer belangrijke manier is om 
RhoGTPase activiteit in cellen te controleren.

In Hoofdstuk 4 identificeren wij HMHA1 (Human Minor Histocompatibility 
Antigen-1) als een nog niet eerder beschreven RhoGAP. De sequentie van HMHA1 
laat zien dat naast het GAP domein er zich ook een BAR domein bevindt in HMHA1. 
Hierdoor kan HMHA1 geplaatst worden in een grotere groep van GAP eiwitten, 
namelijk de BAR-GAPs welke ook in Hoofdstuk 2 beschreven zijn. Onderzoek aan 
de aminozuurvolgorde van HMHA1 laat zien dat het GAP domein van HMHA1 zeer 
homoloog is aan dat van al bekende GAP eiwitten zoals p50RhoGAP en GRAF1. Onze 
studie laat zien dat HMHA1 in een celvrij systeem, dat wil zeggen met geïsoleerde 
eiwitten in een reageerbuis, zowel Rac1, RhoA, en Cdc42 inactiveert. Interessant aan 
deze studie is dat het BAR domein van HMHA1 auto-inhibitoir lijkt te zijn aangezien 
het volledige HMHA1 eiwit weinig GAP activiteit heeft in tegenstelling tot een mutant 
die dit BAR domein mist. Dit fenomeen is kenmerkend voor de subklasse van BAR-
GAPs waartoe, zoals eerder vermeld, eiwitten zoals GRAF1 en SH3BP1 ook behoren. 
Als consequentie van het direct reguleren van de activiteit van RhoGTPases is HMHA1 
logischerwijs ook betrokken bij de regulatie van het actine skelet en cel-hechting. 
In het celvrije systeem laten wij zien dat HMHA1 in staat is Rac1, RhoA, en Cdc42 
te inactiveren. Dit hoeft echter in levende cellen niet voor alle drie het geval te zijn. 
Bepaalde signalen zullen HMHA1 activeren en daardoor misschien selectief een 
bepaalde RhoGTPase beïnvloeden. Onze resultaten suggereren dat in levende cellen 
HMHA1 in ieder geval Rac1 activatie reguleert en mogelijk ook RhoA. Cdc42 lijkt geen 
target van HMHA1. Hoe dan ook, om definitieve conclusies te kunnen trekken zullen 
we dit in nog meer detail moeten bestuderen. 

In deze studie hebben wij dus een nieuwe rol voor HMHA1 geïdentificeerd als 
regulator van RhoGTPase activiteit. Deze vinding kan grote implicaties hebben 
aangezien in epitheliale kanker cellen HMHA1 expressie is aangetroffen terwijl in 
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gezonde epitheel cellen HMHA1 afwezig is. Zoals eerder al vermeld kan verstoorde 
RhoGTPase signalering leiden tot het uitzaaien van kanker cellen. Dit suggereert dat 
de veranderde hoeveelheden van HMHA1, en daardoor dus de verstoorde RhoGTPase 
signalering, het vermogen tot uitzaaien van deze cellen beïnvloedt. Verdere studies 
zijn nodig om dit idee te bewijzen.

Zoals hierboven besproken is de regulatie van contacten tussen cellen zeer 
belangrijk en kan verstoorde regulatie hiervan leiden tot ziektes. Doordat het actine 
skelet verankerd zit aan cel-cel contacten speelt het een belangrijke rol bij de regulatie 
van de stabiliteit van deze contacten. Voor RhoGTPases, regulatoren van het actine 
skelet, is het dan ook meer dan logisch dat zij belangrijk zijn voor de regulatie van 
cel-cel contacten. Veel studies hebben gekeken naar de specifieke bijdrages van 
verschillende RhoGTPases in de regulatie van cel-cel contacten maar toch laten 
deze studies soms tegenovergestelde resultaten zien. Dit geeft aan dat de regulatie 
van cel-cel contacten door RhoGTPases zeer complex is en dat het vooral om de 
balans tussen de activiteit van de verschillende RhoGTPases gaat. In Hoofdstuk 6 
beschrijven wij een nieuw mechanisme via welk het RhoGTPase Rac1 cel-cel contacten 
stabiliseert, onafhankelijk van het actine skelet. Rac1 zorgt ervoor dat het eiwit Nedd4 
zich verplaatst naar cel-cel contacten. Nedd4 is een speciaal type eiwit dat andere 
eiwitten kan “merken” zodat deze worden herkend door het systeem dat de afbraak 
van eiwitten verzorgt. Wij vonden dat Nedd4, in samenwerking met Rac1, het eiwit 
Dvl1 (dishevelled1) “merkt” welke daardoor daarna wordt afgebroken. Dit resulteert 
in verminderde hoeveelheden van het Dvl1 eiwit. Deze bevinding is erg interessant 
want eerdere studies door anderen hebben aangetoond dat Dvl1 een negatief effect 
heeft op de stabiliteit van cel-cel contacten. Als wij Nedd4 expressie verlagen zien we 
minder afbraak en dus verhoogde niveaus van Dvl1, en verzwakte cel-cel contacten. 
Dvl1 staat ook bekend om het feit dat het de acetylering van micro-tubuli (een andere 
vorm van het cel-skelet) reguleert. Deze acetylering heeft tot gevolg dat de stabiliteit 
van de micro-tubuli en ook de richting van transport van eiwitten over deze micro-
tubuli verandert. Het is aangetoond dat transport van bepaalde eiwitten over deze 
micro-tubuli belangrijk is voor de stabiliteit van cel-cel contacten. Dit is erg interessant 
aangezien wij in cellen waar Nedd4 expressie verminderd is, meer acetylatie zien van 
deze micro-tubuli (en zoals eerder vermeld ook verhoogde niveaus van het Dvl1 eiwit). 
Dit suggereert dat Nedd4, gestimuleerd door Rac1 activiteit, het eiwit Dvl1 afbreekt 
en daardoor de niveaus van geacetyleerde micro-tubuli verlaagd, wat als gevolg heeft 
dat cel-cel contacten worden versterkt. Deze studie heeft dus een vernieuwende 
signaleringsroute laten zien volgens welke RhoGTPases de stabiliteit van contacten 
tussen cellen kan beïnvloeden.

Signalering via groeifactoren is erg belangrijk voor verschillende processen zoals 
cel deling en -beweging. Daarnaast kunnen groeifactoren de cellen stimuleren langer 
te blijven leven. Aangezien kankercellen als kenmerken hebben dat ze vaker delen, 
langer leven, en sneller bewegen, is het niet vreemd dat in veel kankers abnormale 

signalering door groeifactoren waargenomen is. Daarom staat groeifactor signalering 
onder strenge controle van de cel. Transport van groeifactoren en hun receptoren 
speelt hierbij een belangrijke rol omdat de cel op deze manier de signalering op 
tijd kan stoppen. De receptoren voor groeifactoren zitten in het plasma membraan, 
de buitenwand van de cel. Aan de buitenkant kunnen deze receptoren de juiste 
groeifactor binden wat leidt tot activatie van de receptor en het aanzetten van een 
serie signaleringspaden in de cel. Het transporteren van de geactiveerde receptoren 
naar binnen in de cel leidt tot inactivatie van deze receptoren of zelfs tot afbraak. In 
beide gevallen wordt de signalering beëindigd. 

Zoals eerder al vermeld, spelen BAR eiwitten een belangrijke rol bij transport van 
eiwitten in de cel. In Hoofdstuk 5 laten wij zien hoe PACSIN2 signalering van een 
specifieke groeifactor receptor, de EGF receptor, reguleert. Door de expressie van de 
EGF receptor op het plasma membraan te reguleren, bepaalt PACSIN2 de signalering 
via EGF. Zo laten wij zien dat in cellen waarin PACSIN2 niveaus verlaagd zijn, er meer 
EGF receptor op het oppervlak zit. Als gevolg daarvan zien wij na stimulatie met 
EGF een verhoogde signalering via intracellulaire signaleringspaden zoals via Erk en 
Akt. Daarnaast zien wij ook in deze cellen verhoogde celdeling na EGF stimulatie 
wat kenmerkend is voor de verhoogde signalering via Erk en Akt. Wij laten ook zien 
dat niet alleen signalering door EGF wordt gereguleerd door PACSIN2 maar ook 
signalering door andere groeifactoren zoals HGF (Hepatocyte Growth factor) en TNFα 
(Tumor Necrosis Factorα). 

De resultaten in dit proefschrift laten zien dat BAR domein eiwitten zeer belangrijke 
regulatoren zijn van verschillende cellulaire processen zoals het reguleren van 
het actine skelet van de cel evenals de regulatie van signalering via groeifactoren. 
Daarnaast beschrijven wij een nog niet eerder gevonden manier via welke Rac1 de 
cel-cel contacten van epitheelcellen reguleert. Omdat abnormale regulatie van, 
bijvoorbeeld, het actine skelet of groeifactor signalering kan leiden tot ziektes zoals 
kanker en chronische ontsteking is het belangrijk de exacte mechanismen te begrijpen 
die de basis hiervan vormen. Dit om mogelijke therapieën te bedenken om deze 
ziektes tegen te gaan of af te remmen.




