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Summary 

Vascular leakage is commonly observed in patients suffering from many 

different pathological conditions. It is often complicating these pathologies, 

but may also be the underlying cause. As described in chapter 1, vascular 

leakage is caused by an increase in endothelial permeability. Endothelial 

cells, by tightly adhering to their neighbors, form a physical barrier that 

normally prevents vascular leakage. Disruption of these adhesion 

complexes, in particular the adherens junctions (AJs), causes 

interendothelial gap formation. AJ disruption is accompanied by the 

liberation of junctional proteins like β-catenin and p120ctn from the cell 

membrane. Interestingly, during vasculogenesis and under pathological 

conditions nuclear localization of β-catenin is associated with enhanced 

gene-expression that might alter the vasculature.  

Several vasoactive agents like thrombin and VEGF can induce endothelial 

permeability in vivo. It is known that this involves activation of the small 

GTPase RhoA and its downstream target Rho kinase, and subsequent 

stress fiber (SF) formation and cell contraction. Possibly, RhoA/Rho kinase 

are also directly involved in the disruption of the junctional complexes, which 

via β-catenin liberation may result in gene expression. This thesis therefore 

focused on how RhoA and Rho kinase regulate the endothelial barrier and 

whether permeability-mediated β-catenin liberation induces gene 

expression. 

In chapter 2, the proteins that control the activities of the Rho GTPases 

RhoA, Rac1 and Cdc42 during endothelial barrier regulation are reviewed. 

The importance of the spatio-temporal regulation of Rho GTPases by the 

currently known GEFs, GAPs and GDIs during thrombin- and VEGF-induced 

endothelial permeability is emphasized. Understanding the spatio-temporal 

regulation of RhoA in endothelial barrier maintenance and disruption is a 

central issue in chapter 5, where we investigate the subcellular localization 

of RhoA activity in endothelial monolayers. 

Many vasoactive agents, including thrombin, induce RhoA/Rho kinase-

mediated cell contraction leading to inter-endothelial gap formation and 
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endothelial permeability. In chapter 3 we demonstrate in non-stimulated 

microvessels, that intrinsic Rho kinase activity plays a role at the plasma 

membrane. In combination with experiments showing that basal Rho kinase 

activity prevents endothelial permeability and the loss of VE-cadherin at the 

plasma membrane, we propose that Rho kinase activity by recycling of VE-

cadherin to the plasma membrane is required for AJ formation. In this 

chapter we thus provide proof for a dual role of Rho kinase in the regulation 

of the endothelial barrier.  

Meanwhile, evidence was accumulating that suggested a distinct role for the 

closely-related Rho kinase isoforms ROCK-I and ROCK-II. In chapter 4, we 

therefore investigate the role of ROCK-I and ROCK-II in thrombin-mediated 

permeability. By using either isoform specific and non-specific 

pharmacological inhibitors or siRNA against the specific Rho kinase isoforms 

we obtained in vitro data that demonstrates that ROCK-II is mainly involved 

in thrombin-induced permeability, which occurs independent of SF formation. 

The data further suggests a role for ROCK-I in ruffle formation and VE-

cadherin recycling to the plasma membrane. Strikingly, inhibition of both 

ROCK-I and ROCK-II are required for the inhibition of thrombin-mediated SF 

formation. This chapter thus shows that ROCK-I and ROCK-II have a 

differential role in the regulation of the endothelial barrier. The in vivo 

relevance was verified utilizing specific siRNA against ROCK-I and/or 

ROCK-II in mice. 

Because we hypothesized that knowledge about the spatio-temporal 

localization of RhoA activity in endothelial monolayers might give further 

insight in the regulation of endothelial barrier regulation, the subcellular 

localization of RhoA activation before and during thrombin-stimulation was 

visualized. In order to do this, we first had to obtain a sensor that could 

indicate RhoA activity in living cells in real-time and set-up a validated 

system for ECs. We appreciate that several RhoA sensors where kindly 

provided by Prof.dr. M. Matsuda (Osaka University, Japan). In order to 

correctly analyze the data obtained with these sensors the Triple-I-software 
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(Denver, CO) belonging to our microscope had to be adapted. In chapter 5 

we can now report that in confluent EC monolayers RhoA activity at the 

plasma membrane occurs prior to gap closure and at the membrane ruffles. 

Upon thrombin stimulation RhoA is transiently activated at small fin-like 

ruffles. Additionally, we provide evidence for the activation of RhoA at SFs 

where it stays activate during fiber remodeling/contraction. Finally, prior to 

cell separation RhoA activity was located at the finger-like bridges around 

the interendothelial gaps. We propose that the four subcellular localizations 

of RhoA activity described in this chapter are linked to processes that 

regulate endothelial permeability.  

In chapter 6 we show that thrombin-mediated Rho/Rho kinase activity is 

required for the disassembly of junctional complexes and thus the formation 

of interendothelial gaps. Thrombin mediates the relocalization of β-catenin 

and p120ctn from the membrane to the cytosol and the nucleus. Moreover, 

thrombin induces the inhibitory phosphorylation of GSK3β thereby 

preventing the ubiquitination and degradation of liberated β-catenin thus 

stimulating its nuclear translocation. Using a β-catenin/TCF reporter 

construct it was demonstrated that thrombin-mediated nuclear localization of 

β-catenin enhances gene expression. Several β-catenin inducible pro-

angiogenic genes are indeed enhanced, which suggests that during 

prolonged endothelial permeability β-catenin may drive vascular remodeling. 

The implications of our results obtained in the studies of this thesis are 

discussed in chapter 7, where they are placed in the context of the rapidly 

developing field of vascular permeability.  



Nederlandse samenvatting 

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 
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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 
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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 
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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. 



 

 167



  168 

 


