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De Rho GTPases omvatten een familie van kleine eiwitten die functioneren als molecu-

laire “schakelaars”. Zij kunnen verschillende signaaltransductieroutes in de cel activeren 

en regelen belangrijke cellulaire processen waaronder de dynamiek van het cytoskelet, 

hechting, migratie, proliferatie en ook de expressie van genen in cellen. Omdat Rho 

GTPases zoveel cellulaire processen reguleren is het niet verwonderlijk dat defecten in 

de regeling van de activiteit van deze eiwitten kunnen bijdragen aan het ontstaan van 

uiteenlopende ziektes, waaronder kanker.

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift wordt een introductie gegeven over de 

Rho GTPases en hun regulatoren. Hierbij concentreren we ons op literatuurgegevens over 

de rol van deze eiwitten bij het ontstaan en de progressie van kanker. De best gekarak-

teriseerde leden van de familie van Rho GTPases zijn drie eiwitten: RhoA, Rac1 en Cdc42. 

Het invasie-inducerende gen Tiam1 codeert voor een specifieke activator van het Rac1 

eiwit. Net als andere activators van Rho eiwitten stimuleert Tiam1 de uitwisseling van 

GDP voor GTP, waardoor Rac1 geactiveerd wordt. In de geactiveerde status kunnen weer 

andere eiwitten aan Rac1 binden (effector eiwitten) waarmee de signaaltransductieroute 

wordt aangezet. 

In eerdere studies is gevonden dat Rac1 een rol speelt bij de cellulaire transformatie 

door het Ras oncogen. Rac1 is nodig voor Ras-geïnduceerde morfologische transformatie 

van cellen en het oncogen Ras is in staat Rac1 te activeren. Tiam1 speelt een prominente 

rol in de initiatie en progressie van Ras-geïnduceerde huidtumoren in de muis. Naar 

aanleiding van deze bevinding vroegen wij ons af of Tiam1, door middel van Rac signaler-

ing, dezelfde effecten heeft op de tumorgenese geïnduceerd door verschillende andere 

oncogenen. 

Ongeremde activiteit van de Wnt-signaaltransductieroute is een van de grootse oorzaken 

van familiaire en spontane darmtumoren in de mens. Om een eventuele functie van Tiam1 

in Wnt-geïnduceerde tumorgenese te bestuderen maakten wij gebruik van APCMin muizen, 

welke een verhoogde gevoeligheid hebben voor de vorming van darmtumoren door een 

continue activiteit van de Wnt signaaltransductieroute. Zoals bediscussieerd in hoofdstuk 

twee hebben we gevonden dat Tiam1-knockout muizen, onder invloed van verhoogde 

Wnt-signalering, zowel minder tumoren als tumoren met een verminderde groeipotentiaal 

vertonen in vergelijking met controle muizen. Echter, de Tiam1-knockout tumoren infil-

treerde in onderliggende weefsels van het darmepitheel, in tegenstelling tot de tumoren 

in controlemuizen. Tiam1 kan dus verschillende stadia van de tumorgenese beïnvloeden. 

Daarnaast bleek de expressie van het Tiam1-gen direct (en positief) te worden beïnvloed 

door de activatie van de Wnt signaaltransductieroute. 

In hoofdstuk drie beschrijven we de functie van Tiam1 in het ontstaan en de verdere 

ontwikkeling van borsttumoren onder invloed van de oncogenen Neu/Her2 en c-Myc. 
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Voor deze studies gebruikten wij transgene muizen, welke Neu/Her2 of c-Myc specifiek 

in de borstklier tot expressie brengen. Hieruit bleek Tiam1 wel een effect op Neu- maar 

niet op c-Myc-geïnduceerde tumoren te hebben. Dit effect was gedeeltelijk vergelijkbaar 

met voorgaande studies van Ras- en Wnt-geïnduceerde tumoren (respectievelijk in de 

huid en de dunne darm), waarin de afwezigheid van Tiam1 zowel tumorinitiatie als -groei 

remde. Zoals in Ras- en Wnt-geïnduceerde tumoren leidde de afwezigheid van Tiam1 in 

Neu-geïnduceerde tumoren tot een verhoogde gevoeligheid voor gereguleerde celdood 

(apoptose). We vonden echter geen defect in de groei van deze Tiam1-deficiënte Neu-

tumoren, dit in tegenstelling tot de Ras- en Wnt-modellen. De verhoogde gevoeligheid 

voor apoptose in Tiam1-knockout cellen hangt nauw samen met het defect in tumoriniti-

atie, zoals we die in de verscheidene muismodellen hebben geconstateerd. Opmerkelijk 

was verder de bevinding dat initiatie, groei en progressie van c-Myc geïnduceerde borst-

tumoren volledig onafhankelijk is van Tiam1. Kortom, sommige maar niet alle oncogene 

signaaltransductieroutes werken samen met Tiam1 en Rac1.

Het gebruik van knock-out muizen in combinatie met muis-tumormodellen maakt het 

mogelijk om de verschillende aspecten van tumorgenese te bestuderen. In hoofdstuk 

vier worden experimentele technieken beschreven die gebruikt kunnen worden om de 

functies van specifieke genen tijdens tumorgenese te onderzoeken. De nadruk ligt hierbij 

op een protocol waarin carcinogenese op een chemische manier in de huid geïnduceerd 

wordt, door gebruik te maken van de tumorinitiërende stof DMBA en de tumorstimuler-

ende stof TPA. Daarnaast zijn methodes beschreven om zowel tumorcellen te isoleren uit 

tumoren in de muis, als normale specifieke celtypen.

In hoofdstuk vijf worden de moleculaire mechanismen beschreven waarmee Tiam1 de 

gevoeligheid voor apoptose, en daarmee tumorinitiatie, beïnvloedt.  We hebben ontdekt 

dat keratinocyten zonder expressie van Tiam1 een verhoogde gevoeligheid voor apoptose 

vertonen, wanneer deze geïnduceerd wordt door stress omstandigheden, zoals groeifac-

tor deprivatie en thermische schok. Deze toename in gevoeligheid voor apoptose werd 

veroorzaakt door een afname van ERK activering (fosforylering) in deze Tiam1-deficiënte 

cellen. Opmerkelijk is dat de stress-geïnduceerde activatie van ERK afhankelijk is van 

Tiam1-Rac gemedieerde productie van Reactive Oxygen Species (ROS) in cellen. Tiam1 

reguleert dus de apoptose-gevoeligheid van keratinocyten door Rac1 activiteit te richten 

op ROS-gemedieerde ERK activering, welke als overlevingssignaal fungeert tijdens condi-

ties van stress.

De-differentiatie van epitheliale cellen tot migrerende mesenchymale cellen wordt Epi-

theliale naar Mesenchymale Transitie (EMT) genoemd en is noodzakelijk voor ontwik-

keling en organogenese. Epitheliale tumorcellen ondergaan een soortgelijke EMT tijdens 

tumorprogressie en metastasering. EMT van tumorcellen wordt gekarakteriseerd door het 

verlies van cel-cel contacten en van apicale-basale celpolariteit. Tegelijkertijd ontwikkelen 

deze cellen capaciteiten om te migreren. Eiwitten die celpolariteit reguleren kunnen dus 
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ook EMT van tumorcellen reguleren. In hoofdstuk zes van dit proefschrift wordt bes-

chreven hoe we de rol van Tiam1 hebben onderzocht in de regulatie van bepaalde cel-cel 

contacten (Tight Junctions (TJs)) bij het ontstaan van epitheliale celpolariteit. We zagen 

dat verlies van Tiam1-expressie de formatie van functionele TJs en Adherens Junctions 

(AJs) in epitheliale cellen beperkt. Tiam1 kan binden aan Par3, een van de componenten 

van het Par-polariteitscomplex. Tiam1-gemedieerde Rac1 activiteit is noodzakelijk om het 

Par complex te activeren door PKCζ te activeren, het effector eiwit van het Par complex. 

Onderbreking van deze polariteitsignalering door verstoorde Tiam1/Rac1 signalering kan 

de verbinding tussen epitheliale tumorcellen verzwakken en daardoor EMT veroorzaken 

en dus ook tumorprogressie.

Samenvattend hebben we gevonden dat specifieke oncogene signaleringsroutes samen-

werken met de Tiam1/Rac1 signaleringsroute in processen als tumorinitiatie en tumor-

groei, als gevolg van Tiam1/Rac1 gestuurde effecten op respectievelijk gevoeligheid voor 

apoptose en celproliferatie. Tiam1 beïnvloedt tumorprogressie door zijn rol in de verschil-

lende aspecten van polariteitsignalering. Door te binden aan het Par complex kan Tiam1/

Rac1 signalering apicale-basale polariteit van cellen met onderlinge celcontacten alsmede 

asymmetrie tussen voor- en achterzijde van migrerende cellen reguleren. Beiden proces-

sen kunnen EMT en celmigratie beïnvloeden en daardoor tumorprogressie en metastaser-

ing van tumorcellen.




