
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Beta-1 integrin variants in myogenesis and cytoskeletal signaling

van der Fliers, A.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Fliers, A. (2001). Beta-1 integrin variants in myogenesis and cytoskeletal signaling. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/beta1-integrin-variants-in-myogenesis-and-cytoskeletal-signaling(bd40d5ea-518b-4593-9724-41088605431c).html


Samenvatting Samenvatting 

Samenvatting g 

Integritiess vormen een familie van cel adhesie receptoren die een belangrijke rol hebben in het 
bijeenhoudenn van cellen in weefsels. Daarnaast geven integrines informatie door over 
omgevingseiwittenn waaraan ze binden naar het inwendige van de cel. Deze informatie is 
onontbeerlijkk voor de meeste celtypen en voorkomt dat cellen in apoptose (voorgeprogrammeerde 
celdood)) gaan. De door integrines gevormde focale contacten (locale hechtingsplaatsen) zijn de 
verankeringsplaatsenn die de cel gebruikt als voetjes tijdens het migreren (Fig 1, p. 15) 

Err zijn meer dan 24 integrines bekend, die zijn samengesteld uit twee eiwitketens, een a en 
eenn p keten. De combinatie van verschillende a (18) en P (8) ketens bepaalt aan welke 
extracellulaire-matrixeiwittenn (ECM) of andere cel-oppervlakte eiwitten de integrine kan binden 
(ziee ook Tabel 1, p.10). Additionele diversiteit in de bekende 24 integrines wordt bereikt door 
alternatievee "splicing" van mRNA, dat leidt tot het uitwisselen, invoegen of uitsnijden van stukjes 
eiwitt in de desbetreffende a of p keten (integrine varianten). Met hun cytoplasmatische deel binden 
integriness aan een scala van signaaleiwitten en cytoskeletaire eiwitten (Tabel 2, p.17). Door splicing 
verkregenn variaties in de cytoplasmatische delen van integrines kunnen de bindingsspecificiteit voor 
cytoskeletairee eiwitten of signaaleiwitten beïnvloeden en daarmee de functie van het betreffende 
integrine. . 

Inn dit proefschift staan een aantal studies beschreven die erop gericht zijn om het inzicht in de 
werkingg van integrines in het algemeen en van de biologische functie van splice varianten in het 
bijzonderr te vergroten. Er werd een nieuwe variant van het cytoplasmatische deel van de pi keten 
gekarakteriseerdd en een nieuwe aan integrine-bindende filamine variant beschreven. Tevens werden 
dee effecten van de pi integrines in pi-deficiënte cellen bestudeerd, hetgeen informatie opleverde 
overr de wisselwerking tussen cel-celadhesie en celmigratie. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de klonering van een nieuwe (vierde) cytoplasmatische splice variant 
vann de pi integrine keten beschreven. Deze pi variant, plD, komt alleen voor in hartspier- en 
skeletspiercellenn en verschilt in 13 van de 50 cytoplasmatische aminozuren met de algemeen 
voorkomendee pi A subeenheid. 

Inn hoofdstuk 3 wordt met behulp van antilichamen, waarmee de aanwezigheid van het piD 
eiwitt kan worden aangetoond, de lokalisatie en het voorkomen van piD bestudeerd. De resultaten 
latenn zien dat piD gelokaliseerd is in spier-specifieke hechtingsplaatsen, zoals de "myotendinous 
junctions""  (spier-pees overgangen), de "costameren" (zijkanten van spiercellen) en "intercalated 
discs""  tussen hartspiercellen. Zowel gedurende de embryonale ontwikkeling van de muis als in 
celkweekexperimenten,, waarin myoblastcellen tot spier differentiëren, werd gevonden dat er tijdens 
dee myogenese (spierontwikkeling) een verschuiving plaats vindt in de expressie van varianten van 
hett cytoplasmatische deel van integrine a en P ketens en wel van a7BplA naar a7BpiD en 
a7ApiD.. De lokalisatie van piD in de bindingsplaatsen van de spiercel en het expressiepatroon 
tijdenss de embryonale ontwikkeling duiden op een specifieke rol voor piD in het behoud van de 
integriteitt van contraherend spierweefsel en/of een rol in de ontwikkeling van het unieke cytoskelet 
inn spiercellen. 

Inn hoofdstuk 4 wordt beschreven dat het tot expressie brengen van zowel piA als piD 
integriness in epitheel-achtige p 1-deficiënte cellen resulteert in de formatie van "stress fibers" 
(intracellulaire,, contractiele actine kabels), het verbreken van cel-cel contacten en het 
verspreiden/migrerenn van deze cellen. Dit effect lijk t op de cellulaire veranderingen die optreden 
tijdenss de epitheliale-mesenchymale transitie gedurende de embryonale ontwikkeling en de 
veranderingenn die kankercellen ondergaan als ze zich los maken van de primaire tumor en 
vervolgenss andere weefsels invaderen (tumor uitzaaiingen). Tijdens deze studie bleek dat het door 
hett pi cytoplasmatische domein veroorzaakte verbreken van cel-cel interacties niet zonder meer 
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gekoppeldd is aan het migreren van cellen. Om inzicht te krijgen in de signalen die leiden tot het 
verbrekenn van cel-cel interacties werd onderzocht of pi integrines en het pi cytoplasmatische 
domeinn signaaleiwitten activeren die behoren tot de familie van Rho-achtige GTP-asen. Dit zijn 
eiwittenn die een regulerende rol spelen in de organisatie van het cytoskelet en celmigratie. 
Biochemischee "pull down" experimenten lieten zien dat enkele van deze GTP-asen, RhoA en Racl 
werdenn geactiveerd. Verdere proeven met actieve en inactieve GTP-ase-eiwitten toonden aan dat 
activeringg van deze GTP-asen nodig is, maar niet voldoende voor een complete verandering naar 
eenn mesenchym-achtig celtype. Bovendien bleek dat er een wisselwerking bestaat tussen op 
cadheriness gefundeerde cel-celadhesie en de door integrines bewerkstelligde hechting en migratie 
opp de ECM. Expressie van pi leidt tot een afname in de hoeveelheid van de cel-cel contact eiwitten, 
cadherinee en a-catenine, hetgeen kon worden tegengegaan door het relatief tot overexpressie 
brengenn van a-catenine. 

Inn hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de familie van filamine eiwitten. Filamines 
zijnn lange eiwitketens die zijn opgebouwd uit 24 repeterende domeinen (Figuur 2., p.82). Deze eiwit 
ketensketens kunnen onderbroken worden door twee buigzame domeinen (Hl en H2). Het N-terminale 
uiteindee van filamine bindt aan actine filamenten en het C-terminale uiteinde zorgt voor dimerisatie 
datt resulteert in het bundelen of verbinden van actine filamenten tot netwerken (Figuur 3., p.87). 
Bovendienn is bekend dat filamines aan verschillende membraanreceptoren en signaalmoleculen 
kunnenn binden hetgeen suggereert dat hun rol veelzijdig is. Onlangs zijn alle 3 de homologe 
filamines,, filamine-A, B en C gekloneerd en is er vastgesteld dat mutanten van filamine-A 
problemenn in de migratie van cellen kunnen veroorzaken, die resulteren in de neurale afwijking, 
periventriculairee heterotopia. 

Hoofdstukk 6 handelt over de identificatie van eiwitten die aan het piD cytoplasmatische 
domeinn kunnen binden. Hiervoor werd het "yeast two-hybrid system", een screening in gist cellen 
waarmeee uit enkele miljoenen stukjes genetisch materiaal coderend voor spiercel eiwitten, die 
stukjess cDNA werden geisoleerd, die coderen voor aan plD bindende eiwitten. Deze en andere 
screeningss resulteerden in de isolatie van een nieuwe splice variant van filamine-B, filamine-BvaM 

diee een hogere bindingsactiviteit heeft voor verschillende integrine p ketens dan het algemeen 
voorkomendee filamin-B. In filamine-B^., ontbreekt een stukje van 41 aminozuren tussen het 19e en 
20s,ee repeterende domein, in een gebied waar ook variaties in andere filamine isovormen 
voorkomen.. Dit leidde tot de identificatie van een homologe variant-1 van filamine-A in 
verschillendee weefsels en verkorte filamine-B transcripten in hartcellen. Om de lokalisatie in cellen 
enn de effecten van verschillende filamine-B varianten op de myogenese te onderzoeken werden 
filamine-BB varianten zichtbaar gemaakt door deze te markeren met een stukje eiwit, oorspronkelijk 
afkomstigg van lichtgevende kwallen, groen fluorescerend proteïne. Door het introduceren van deze 
filamine-BB varianten in verschillende celtypen werd gevonden dat de filamine-Bvar_, (AH1) variant, 
diee zowel het stukje tussen domein 19 en 20 mist, alsmede het Hl stukje, met integrines in focale 
contactenn lokaliseert, terwijl de andere filamine-B varianten tezamen met de actine kabels zijn 
gelokaliseerd.. Tenslotte lijk t het introduceren van diverse filamine-B varianten de myogenese 
verschillendd te beïnvloeden. Deze bevindingen suggereren een model waarin de splicing van de 
mRNA'ss voor filamines de specifieke interactie van filamine met andere eiwitten en de cellulaire 
lokalisatiee bepaalt. Dit is inmiddels voor andere aan actine-bindende eiwitten, zoals dystrofine en 
enkelee leden van de plakine eiwitfamilie aangetoond. 

Inn hoofdstuk 7 worden de resultaten samengevat en wordt onder andere de rol van pi 
integrinee in de spierontwikkeling bediscussieerd aan de hand van recente literatuur. 
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