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Nederlandse samenvatting 

 In dit proefschrift wordt ingegaan op de rol van EPAC en Rap1B bij 

neuronale polariteit. De resultaten besproken in dit proefschrift heropenen een 

oude discussie binnen het veld; hoe kan Rap1B gelokaliseerd in de tip van het 

axon het polariteits complex recruiteren en axon formatie stimuleren? Op basis 

van eiwit expressie en subcellulaire lokalisatie laten we zien dat EPAC1, itt 

EPAC2, de belangrijkste EPAC isoform in dit proces is. 

 Morfologische veranderingen op het niveau van het axon kunnen worden 

geinduceerd door zowel farmacologisch als genetisch EPAC activiteit te remmen 

danwel te activeren. EPAC activatie resulteert in meerdere axonen per neuron, 

terwijl inhibitie leidt tot verkorte axonen en verminderd gepolariseerde neuronen. 

Deze resultaten zijn overeenstemmend met andere eiwitten die betrokken zijn bij 

polariteit. Interessant is dat de meerdere axonen die ontstaan na EPAC activatie 

allemaal markers voor volledig ontwikkelde neuronen laten zien, waaronder 

VGLUT1, Synapthophisin en AnkG. EPAC signaleert hierbij via aPKC, een eiwit 

dat interactie aangaat met het Par3/Par6 polariteitscomplex. Ook PI3K blijkt 

betrokken in dit proces en wordt aangestuurd door EPAC. PI3K heeft ook een rol 

in polariteit en is verbonden met Rap1B signalering. De robuustheid van dit 

proces vertaalt zich ook naar andere modellen. Farmacologische activatie of 

inhibitie van EPAC beïnvloed tevens de neuronale differentiatie in neuroblastoma 

cellijnen, op een manier die doet denken aan PKA signalering, een andere 

cyclisch AMP gedreven signaalroute die betrokken is bij polariteit. 
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Inzicht in de onderliggende mechanismen leert ons dat PKA inhibitie geen 

invloed heeft op de morfologie van het axon, zoals eerder werd beschreven. 

Tevens is de morfologie van het axon na EPAC activatie in combinatie met PKA 

inhibitie niet anders dan na EPAC activatie alleen. De EPAC signaal route 

functioneert daarom waarschijnlijk complementair aan die van PKA en cyclisch 

AMP signalering in embryonale neuronen en toekomstig werk zal de rol van PKA 

in het neuron moeten bevestigen. 

 Tot slot is het nog onduidelijk hoe EPAC-Rab1B gepaard gaat met Cdc42 

activatie, zoals eerder werd beschreven. Deze bevindingen hebben wij niet aan 

kunnen tonen; activatie van EPAC leidt tot activatie (GTP-gebonden) van Rap1B, 

maar niet van Cdc42. Een toekomstig experiment in het verlengde hiervan is het 

gebruik van FRET probes, waardoor het wellicht mogelijk wordt om lokaal vast te 

kunnen stellen of Cdc42 geactiveerd wordt in het axon. Een andere verklaring is 

dat EPAC-Rap1B neuronale polariteit niet aanstuurt via Cdc42, maar via RalA en 

de ‘exocyst’, een andere signaalroute die betrokken is bij neuronale polariteit en 

mogelijk een connectie heeft met Rap1B. 

 

 

 

 

 

 

 

 


