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Metastasering (uitzaaiing) van tumorcellen 
is vaak de doodsoorzaak van 
kankerpatiënten. Weinig is bekend over 
de cellulaire signaleringsroutes die ten 
grondslag liggen aan het metastaseren 
van tumorcellen. Tiam1 werd ontdekt in 
een zoektocht naar invasie-stimulerende 
genen die betrokken zijn bij de uitzaaiing 
van tumorcellen. Het eiwit heeft 
verschillende functies in de regulatie 
van cellulaire processen die uiteindelijk 
het invasieve en migratoire karakter van 
cellen kunnen bepalen. Het is daarom 
van belang de effecten van Tiam1 op 
het gedrag van zowel gezonde cellen als 
tumorcellen te bestuderen. Uiteindelijk 
kan de verzamelde informatie, met name 
de kennis over de rol van Tiam1 in kanker, 
leiden tot betere diagnostische tools en 
nieuwe targets voor de bestrijding van 
specifieke tumoren. 
 Tiam1 kan Rac activeren, één van de 
eiwitten uit de familie van Rho GTPases. 
Deze eiwitten zijn in een actieve staat 
gebonden aan GTP en in inactieve staat 
gebonden aan GDP. Tiam1 activeert Rac 
door de wisseling naar de GTP-gebonden 
staat te stimuleren. Signaleringsroutes 
waarbij Rho GTPases betrokken zijn 
spelen een rol bij tal van processen binnen 
de cel, zoals de transcriptie van genen, 
organisatie van het cytoskelet, maar ook 
bij groei, differentiatie, adhesie en migratie 
van cellen.  
 De focus van de studies beschreven 
in dit proefschrift ligt op het bestuderen 
van de mechanismen die ten grondslag 
liggen aan signalering via Rho GTPases 
en de eiwitten die de activiteit van deze 
‘schakelaars’ reguleren. Daarbij is in het 
bijzonder gekeken naar de functie van 
Tiam1 en de betrokken signaleringsroutes 

tijdens polarisatie van cellen en in de 
ontwikkeling van kanker. Daarnaast is 
gekeken naar de verschillende effecten 
van twee eiwitten die door Tiam1 
geactiveerd kunnen worden, namelijk 
Rac1 en Rac3. 
 Veranderingen van het cytoskelet 
zijn noodzakelijk bij vele processen die 
plaatsvinden tijdens de embryonale 
ontwikkeling maar ook naderhand, voor 
het behoud van gezonde, intacte weefsels 
alsmede bij herstelprocessen, bijvoorbeeld 
na verwonding. De eiwitten behorend tot 
de Rho-familie van GTPases spelen een 
belangrijke rol bij het regelen van deze 
veranderingen van het cytoskelet. In 
Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven 
van onze kennis over de betrokkenheid 
van RhoGTPases bij de verschillende 
aspecten van kanker. Aangezien kanker 
een uiterst complexe ziekte is waarbij 
tal van cellulaire processen een rol 
spelen, waaronder reorganisatie van 
het cytoskelet, celdeling en migratie, is 
het niet verwonderlijk dat verstoring van 
deze signalering via Rho GTPases kan 
bijdragen aan de verschillende stappen 
van zowel het ontstaan als de progressie 
van kanker. In dit hoofdstuk wordt de 
relatie tussen verstoorde signalering van 
GTPases omschreven, die plaatsvindt op 
zowel het niveau van veranderingen in 
regulatoren en eiwitten waarin GTPases 
kunnen binden (effectoren) als op het 
niveau van de GTPase eiwitten zelf. 
Ras GTPases vertonen grote mate van 
homologie met Rho GTPases, maar 
terwijl mutaties in Ras GTPases worden 
gevonden in 30% van alle gevallen van 
humane kanker komen mutaties in Rho 
GTPases nauwelijks voor. Misregulatie 
van Rho GTPases lijkt voornamelijk 
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plaats te vinden door veranderde 
expressieniveaus. 
  Celpolariteit wordt omschreven 
als de asymmetrische verdeling van 
eiwitten of functies in cellen en is cruciaal 
tijdens de embryonale ontwikkeling. 
Ook tijdens het normale behoud van 
de integriteit van weefsels en tijdens 
wondheling is polariteit van bepaalde 
cellen essentieel. Onderzoek heeft 
aangetoond dat er een selecte groep van 
eiwitten bestaat die behouden is gebleven 
gedurende de evolutie en aanwezig 
zijn in vrijwel alle soorten organismen. 
Deze eiwitten vormen verschillende 
complexen die samen meerdere vormen 
van celpolariteit reguleren. In Hoofdstuk 
3 hebben we de huidige kennis omtrent de 
relatie tussen deze polariteitseiwitten en 
kanker samengevat. De meeste vormen 
van kanker ontstaan uit epitheliaal weefsel. 
Verlies van polariteit in epitheliale cellen 
wordt daarom gezien als een kenmerk en 
als een voorwaarde voor het ontstaan van 
kanker. Er zijn verschillende aanwijzingen 
die de signalering van polariteitseiwitten 
koppelen aan (de regulatoren van) Rho 
GTPases. Tiam1-gemedieerde Rac 
activatie is betrokken bij verschillende 
vormen van celpolariteit en deze 
signalering hangt samen met signalering 
van één van de polariteitscomplexen, het 
Par complex (bestaande uit Par3, Par6 
en aPKCzeta). Het onderzoeken van de 
functie van Tiam1/Rac signalering en de 
interactie met polariteitsmechanismen 
kan daarom bijdragen aan onze kennis 
over de verstoorde mechanismen die ten 
grondslag liggen aan tumorgenese.
 In Hoofdstuk 4 wordt beschreven 
hoe we de mogelijke verschillen tussen 
twee sterk gelijkende eiwitten uit de Rho 
GTPase familie hebben bestudeerd. 
Rac1 en Rac3 hebben een eiwitsequentie 
die voor 92% gelijk is, desondanks 
vonden we grote verschillen als gevolg 

van veranderde expressieniveaus in 
neuronale cellen, die beide eiwitten 
endogeen tot expressie brengen. Van 
Rac1 is bekend dat het betrokken is bij tal 
van processen, waaronder celspreiding 
en adhesie van cellen aan een matrix. 
Rac3 bleek een tegenovergestelde functie 
te hebben en verhoogde expressie van dit 
eiwit resulteerde in afronding van cellen 
en verminderde adhesie. Uit de resultaten 
van dit onderzoek concludeerden we dat 
Rac3 waarschijnlijk een rol speelt bij de 
onderdrukking van differentiatie en de 
vorming van neurieten door cel-matrix 
adhesies te verhinderen. Aangezien 
we vonden dat de expressie van Rac3 
in gedifferentieerde neuronale cellen 
verlaagd is, bestaat er waarschijnlijk een 
intrinsiek mechanisme om Rac3 expressie 
te onderdrukken tijdens differentiatie. 
We vonden ook dat Rac1 en Rac3 naar 
verschillende delen van de cel lokaliseert 
in neuronale cellen. Rac1 lokaliseert 
voornamelijk aan het plasmamembraan 
terwijl Rac3 voornamelijk wordt gevonden 
in de regio rondom de nucleus in het 
cytoplasma. Tot slot hebben we de regio 
binnen de eiwitsequentie geïdentificeerd 
die verantwoordelijk is voor de 
geobserveerde verschillen. Ondanks de 
hoge mate van homologie blijken drie 
aminozuren in het carboxyl-terminale deel 
van de eiwitsequentie verantwoordelijk 
te zijn voor de tegenstrijdigheid in zowel 
functies als lokalisatie van beide eiwitten. 
 In Hoofdstuk 5 hebben we 
de functie van Tiam1 bestudeerd in 
losliggende epitheliale cellen. In gezond 
weefsel maken epitheliale cellen onderling 
hechte contacten die van belang zijn 
om polariteit te behouden, waarbij een 
duidelijk onderscheid is tussen de onder- 
en de bovenkant van de cellen. Deze vorm 
van polariteit (apicaal-basale polariteit) 
gaat verloren op het moment dat de cel-
cel contacten opgeheven worden of de 
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activiteit van bepaalde eiwitten die nodig 
zijn voor het behoud ervan veranderen. 
Een andere vorm van polariteit kan dan 
geïnitieerd worden, waardoor cellen een 
duidelijke voor- en achterkant krijgen 
en cellen directioneel (in een bepaalde 
richting) kunnen migreren. Afwezigheid 
van het Tiam1 eiwit verhindert de 
directionaliteit van migrerende cellen 
en hetzelfde effect is zichtbaar na 
onderdrukking van expressie van Par3 of 
inhibitie van aPKCzeta (beiden behorend 
tot het Par complex van polariteitseiwitten). 
Aangezien gecombineerde onderdrukking 
van Tiam1 en Par3 of Tiam1 en aPKCzeta 
geen additioneel effect oplevert, 
concludeerden we dat Tiam1 en het Par 
complex in dezelfde signaleringscascade 
functioneren. Beiden zijn nodig voor het 
stabiliseren van een voor- en achterkant 
van een cel om daarmee migratie in een 
rechte lijn mogelijk te maken. Het verlies 
aan directionaliteit kan verklaard worden 
door een verlies aan stabiliteit van het 
cytoskelet van microtubuli welke werd 
waargenomen in cellen zonder Tiam1 
expressie. Eerder hebben we aangetoond 
dat in epitheliale cellen - die onderling 
contact maken - Tiam1 ook samenwerkt 
met het Par complex om de vorming 
en maturatie van cel-cel contacten te 
reguleren en daarmee apicale-basale 
polariteit in stand te houden. Uit onze 
onderzoeken blijft dat de biologische 
context van groot belang is voor de 
regulatie van de verschillende vormen van 
celpolariteit. Tiam1 en het Par complex 
blijken samen te werken in de vorming 
van apicale-basale polariteit in cellen die 
onderling contact maken en in de vorming 
en stabilteit van voor-achterkant-polariteit 
in losliggende migrerende cellen. 
 In Hoofdstuk 6 werd de Rac-
specifieke activator Tiam1 geïdentificeerd als 
de activator van Rac die verantwoordelijk 
is de vorming van de uitlopers die typerend 

zijn voor gepolariseerde astrocyten. 
Astrocyten behoren tot de ‘gliacellen’ en 
zijn de ondersteunende cellen van het 
centraal zenuwstelsel. Ze spelen onder 
andere een cruciale rol bij het doorgeven 
van elektrische signalen tussen neuronen. 
Hun uitlopers, waarlangs neuronen kunnen 
groeien, zijn belangrijk bij de ontwikkeling 
en bij herstel van beschadiging van het 
centraal zenuwstelsel. Zodra cellen die 
contact maken dit contact verliezen door 
- bijvoorbeeld door verwonding - zullen 
die cellen dramatische veranderingen 
ondergaan wat betreft hun morfologie 
en hun cytoskelet dat bestaat uit actine 
en microtubuli. Onze studie toont aan 
dat Tiam1 een functie heeft bij deze 
morfologische verandering die voorafgaat 
aan de migratie van zowel astrocyten 
als embryonale fibroblasten uit muizen 
(MEFs) als gevolg van het induceren van 
‘wonden’ in monolagen van cellen. Door 
gebruik te maken van cellen zonder Tiam1 
expressie (Tiam1 KO cellen) toonden 
we aan dat Tiam1-gemedieerde Rac 
activatie nodig is voor de veranderingen in 
celvorm en de vorming van uitlopers, die 
significant verminderd zijn in afwezigheid 
van het Tiam1 eiwit. Naast verminderde 
uitgroei van uitlopers observeerden 
we ook grote verschillen in de interne 
organisatie van deze uitlopers wat betreft 
het cytoskelet van microtubuli. Tiam1 blijkt 
niet noodzakelijk voor alle facetten van 
polarisatie van astrocyten. Een tweede 
belangrijke verandering die optreedt 
tijdens deze vorm van polariteit is namelijk 
de lokalisatie van het Golgi apparaat 
en het centrosoom (waar de vezels 
van het microtubule-cytoskelet worden 
aangemaakt). Eerdere studies door 
andere onderzoeksgroepen toonden aan 
dat deze verandering afhankelijk is van 
Cdc42 activatie en signalering via Par6 
en aPKCzeta. In cellen zonder Tiam1 
is de lokalisatie van het Golgi apparaat 
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en het centrosoom niet anders dan in 
cellen met normale Tiam1 expressie. 
We concludeerden we dat Tiam1 nodig 
is voor de gepolariseerde uitgroei van 
uitlopers en deze functie waarschijnlijk 
vervult door in te grijpen op de organisatie 
van het cytoskelet van microtubuli. Het 
exacte mechanisme waarmee Tiam1 
de lange uitlopers veroorzaakt hebben 
we tijdens ons onderzoek niet volledig 
achterhaald. We hebben wel aanwijzingen 
verzameld dat Tiam1 betrokken is bij de 
stabilisatie van lange parallelle bundels 
van microtubuli die uitgestrekt worden tot 
de uiterste punt van de uitlopers richting 
de wondrand. In tegenstelling tot onze 
bevindingen in onderzoek naar epitheliale 
polariteit lijkt deze functie van Tiam1 niet 
vervuld te worden in samenwerking met 
het Par complex maar is er waarschijnlijk 
sprake van een parallelle signaleringsroute 
die leidt tot Rac activatie. Deze resultaten 
geven nieuwe inzichten in de mogelijke 
mechanismen die celpolarisatie en 
celmigratie reguleren en demonstreren 
dat meerdere signaleringsroutes waarbij 
zowel Tiam1/Rac als het Par complex, 
samen en afzonderlijk, betrokken kunnen 
zijn bij deze processen.
 

 Tot slot wordt in Hoofdstuk 7 een 
samenvatting gegeven van de behaalde 
resultaten en worden deze resultaten 
bediscussieerd aan de hand van recente 
studies. 

 Samenvattend, de studies die in dit 
proefschrift beschreven staan tonen aan 
dat Rho GTPases en hun regulatoren 
op meerdere manieren kunnen bijdragen 
aan het ontstaan en de progressie van 
verschillende soorten kanker. Verder blijkt 
er een grote mate van verbondenheid 
tussen de signaleringsroutes die 
betrokken bij zijn bij polarisatie van cellen 
en Tiam1/Rac signalering. Daarnaast is 
het duidelijk geworden dat de uitkomst 
van signalering via Tiam1/Rac afhangt 
van de cellulaire context en Tiam1/Rac 
signalering betrokken is bij tal van strikt 
gereguleerde processen.


