
Vaatlekkage en het daardoor optredende oedeem wordt vaak waargenomen bij allerlei patiënten 

onder verschillende pathologische condities. Lekkende bloedvaten verslechteren deze condities, maar 

kunnen er ook de onderliggende oorzaak van zijn. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 wordt 

vaatlekkage vooral veroorzaakt door een toename in endotheelpermeabiliteit. Endotheelcellen 

vormen, doordat ze zich goed aan hun buren vast hechten m.b.v. celadhesie complexen, een fysieke 

barrière die normaal gesproken voorkomt dat een bloedvat gaat lekken. Het verstoren van deze 

celadhesie complexen, met name de verbindingen die we “adherens junctions” (AJs) noemen, 

veroorzaakt de vorming van gaatjes tussen de endotheelcellen. Het uiteenvallen van de AJs wordt 

vergezeld door het binnen de cel loskomen van β-catenine en p120-catenine (p120ctn) van de 

celmembraan, waarna ze worden afgebroken of naar de celkern gaan. Het is interessant dat zowel 

tijdens de vasculogenese, bij de aanleg van de bloedvaten, als onder pathologische condities, een 

nucleaire localisatie van β-catenine geassocieerd wordt met verhoogde genexpressie, omdat dit 

veranderingen in het vaatfunctioneren tot gevolg zou kunnen hebben.  

Verschillende vasoactieve stoffen zoals trombine en VEGF kunnen in vivo endotheelpermeabiliteit 

induceren. Het is bekend dat dit gepaard gaat met de activatie van het GTPase eiwit RhoA. Via de 

activatie van Rho kinase induceert RhoA de vorming van “stress fibers” (SFs), lange F-actine bundels 

die kunnen samentrekken, met als gevolg daarvan, celcontractie. Het is mogelijk dat RhoA en Rho 

kinase daarnaast ook direct betrokken zijn bij het uiteenvallen van de celadhesie complexen. Dit zou 

dan via het loskomen van β-catenine tot veranderde genexpressie kunnen leiden. In dit proefschrift 

hebben we onderzocht hoe RhoA en Rho kinase de endotheelbarrière reguleren en of door 

permeabiliteit losgekomen β-catenine inderdaad veranderingen in de genexpressie induceert.  

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de eiwitten die de activiteit van de Rho GTPases 

RhoA, Rac1 en Cdc42 controleren tijdens de regulatie van de endotheelbarrière. Het belang van de 

ruimte- en tijd- afhankelijke regulatie van de Rho GTPases door activerende (GEFs) en inactiverende 

(GAPs en GDI) eiwitten tijdens trombine- en VEGF- geïnduceerde endotheelpermeabiliteit wordt 

hierbij benadrukt. Het begrijpen van de ruimte- en tijd- afhankelijke regulatie van RhoA tijdens het in 

stand houden en het verstoren van de endotheelbarrière staat centraal in hoofdstuk 5, waar we de 

subcellulaire localisatie van RhoA activiteit in endotheelcel monolagen hebben bestudeerd.  

Veel vasoactieve stoffen, inclusief trombine, induceren RhoA/Rho kinase gemedieerde celcontractie 

die leidt tot gaten tussen de endotheelcellen en daarmee tot vaatpermeabiliteit. In hoofdstuk 3 

demonstreren we in ongestimuleerde (micro)vaten dat intrinsieke Rho kinase activiteit een rol speelt 

aan de celmembraan. In combinatie met experimenten die laten zien dat de basale Rho kinase 

activiteit zowel endotheelpermeabiliteit als het verlies van het adhesie eiwit VE-cadherine van de 

celmembraan voorkomt, concluderen we dat Rho kinase activiteit, via het recyclen van VE-cadherine 

naar de celmembraan, nodig is voor het vormen van de celadhesie complexen. In dit hoofdstuk 

leveren we derhalve bewijs voor een duale rol van Rho kinase in de regulatie van de 

endotheelbarrière.  

Ondertussen stapelde het bewijs dat verschillende functies suggereerde voor de sterk gerelateerde 

Rho kinase isoformen ROCK-I en ROCK-II zich op. In hoofdstuk 4 onderzoeken we daarom de rol 

van ROCK-I en ROCK-II in trombine gemedieerde permeabiliteit. Via het gebruik van isoform 



 

  

specifieke en niet specifieke farmacologische remmers, of siRNA tegen de specifieke Rho kinase 

isoformen, hebben we in vitro data verkregen die laat zien dat ROCK-II voornamelijk betrokken is in 

trombine geïnduceerde permeabiliteit, die onafhankelijk is van de vorming van SFs. De data 

suggereren verder een rol voor ROCK-I in de vorming van membraanflappen en recycling van VE-

cadherine naar de celmembraan. Dit hoofdstuk laat dus zien dat ROCK-I en ROCK-II verschillende 

functies hebben in de regulatie van de endotheelbarrière. De in vivo relevantie hiervan werd 

geverifieerd door het gebruik van specifiek siRNA tegen ROCK–I en/of ROCK-II in muizen.  

Omdat onze hypothese was dat kennis over de ruimte- en tijd- afhankelijke localisatie van RhoA 

activiteit in endotheelcel monolagen verder inzicht kan geven in de regulatie van de endotheelbarrière, 

hebben we de subcellulaire localisatie van RhoA activiteit, voor en na stimulatie met trombine, 

gevisualiseerd. Om dit te kunnen doen moesten we eerst een sensor verkrijgen die RhoA activiteit in 

levende cellen kan aantonen en een gevalideerd systeem opzetten voor endotheelcellen. We 

bedanken prof.dr. M.Matsuda (Osaka University, Japan) die ons verscheidene RhoA sensoren 

schonk. Om de data verkregen met deze sensors correct te kunnen analyseren moest verder de 

Triple-I software (Denver, CO) behorende bij onze microscoop aangepast worden. In hoofdstuk 5 

rapporteren we dat in confluente endotheelcel monolagen RhoA op twee plaatsen aan de 

celmembraan geactiveerd wordt: 1- op membraanflappen en 2- vóór het sluiten van spontane gaatjes 

tussen de endotheelcellen. Na trombine stimulatie wordt RhoA tijdelijk geactiveerd op kleine, vin-

achtige structuren. Verder laten we zien dat RhoA geactiveerd wordt op SFs, waar het actief blijft 

tijdens de hermodulering/contractie van de vezel. Ten slotte werd RhoA activiteit gevonden op 

vingerachtige structuren rond de gaatjes die tussen de endotheelcellen ontstaan, vlak voordat de 

endotheelcellen elkaar loslaten. We concluderen dat de vier subcellulaire localisaties van RhoA 

activiteit beschreven in dit hoofdstuk verbonden zijn aan processen die de endotheelpermeabiliteit 

reguleren.  

In hoofdstuk 6 laten we zien dat trombine geïnduceerde Rho/Rho kinase activiteit nodig is voor het 

uiteenvallen van de celadhesie complexen en dus voor de vorming van gaatjes tussen de 

endotheelcellen. Trombine medieert de relocalisatie van β-catenine en p120ctn van de celmembraan 

naar het cytosol en de celkern. Verder induceert trombine de remmende fosforylering van het eiwit 

GSK3β. Dit voorkomt de ubiquitinering en afbraak van losgekomen β-catenine en stimuleert bijgevolg 

de translocatie naar de celkern. Gebruik makend van een β-catenin/TCF reporter construct 

demonstreren we dat trombine gemedieerde kernlocalisatie van β-catenin de genexpressie verhoogd. 

Verschillende β-catenine induceerbare pro-angiogene genen worden inderdaad verhoogd tot 

expressie gebracht. Dit suggereert dat tijdens langdurige endotheelpermeabiliteit β-catenine de 

drijvende kracht achter vasculaire hermodulering zou kunnen zijn.  

De implicaties van onze resultaten, verkregen in de studies die beschreven staan in dit proefschrift 

worden bediscussieerd in hoofdstuk 7, waar ze geplaatst zijn in de context van het zich snel 

ontwikkelende veld van de vaatlekkage. 


