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De meest ingrijpende veranderingen die een 
individu zal meemaken gedurende zijn hele 
leven vinden plaats tijdens de embryonale 
ontwikkeling. Uit de oorspronkelijke eencellige 
zygote ontstaat een volledig organisme 
waarin honderden verschillende celtypes 
naast elkaar functioneren. Al die verschillende 
cellen bevinden zich in de organen waar ze 
specifieke functies vervullen. Het is duidelijk 
dat de opbouw van zulke complexe weefsels 
op elkaar afgestemde golven van stamcel 
proliferatie, migratie en differentiatie vereist. 
Deze processen worden gecoördineerd door 
ontwikkelingsgeassocieerde signaaltransductie 
cascades zoals Wnt, Sonic Hedgehog, Fibroblast 
growth factor, Transforming growth factor-β 
(TGF-β) en Notch. Deze mechanismen 
gebruiken signalen uit de extracellulaire 
ruimte om veranderingen binnen de cel te 
bewerkstelligen. Binnen de cel zijn de Trithorax 
en Polycomb groep (PcG) genen bekende 
spelers in het vaststellen van het lichaamsplan. 
PcG genen, die het onderwerp zijn van het in dit 
proefschrift beschreven onderzoek, reguleren 
de activiteit van grote groepen genen door hen 
te markeren voor repressie. Mogelijk kan PcG op 
deze manier complete genexpressie patronen 
die specifiek zijn voor bepaalde celtypes 
bepalen. In feite kan PcG zo de ‘identiteit’ 
van een cel vastleggen. Na de embryonale 
ontwikkeling zullen de verschillende weefsels 
zich voornamelijk bezighouden met het in 
standhouden van zichzelf. Het is tegenwoordig 
algemeen geaccepteerd dat zich ook in 
volwassen organen stamcellen bevinden. In 
tegenstelling tot de embryonale stamcellen 
zijn deze cellen normaal gesproken niet actief 
aan het delen. Echter wanneer er schade aan 
het weefsel ontstaat, kunnen zij geactiveerd 
worden om het benodigde aantal nieuwe cellen 
te leveren.
De constante blootstelling aan allerlei externe, 
schadelijke invloeden kan de stamcellen of 
hun directe afstammelingen aantasten. In het 
ergste geval raakt het DNA zozeer beschadigd 

dat de controle over de celdeling verloren 
raakt: de basis voor een ziekte als kanker is dan 
gelegd. Veel vormen van kanker lijken in meer 
of mindere mate op het orgaan waarvan zij 
afkomstig zijn. Deze tumoren bestaan niet uit 
een homogene celmassa, maar uit verschillende 
types van cellen met meer primitieve of juist 
meer gedifferentieerde eigenschappen. Dit 
verschijnsel leidde tot de gedachte dat in 
een tumor zich hiërarchisch gestructureerde 
celpopulaties bevinden die sterk lijken op de 
celfamilies in gezond weefsel. Dit suggereert 
tevens dat er zoiets als een stamcel aanwezig 
moet zijn in de tumor. Wij denken dat vanwege 
de sterke overeenkomsten tussen een tumor 
en het orgaan waarvan deze afkomstig is, het 
belangrijk is om de normale biologie goed te 
begrijpen. 
In ons onderzoek hebben we geprobeerd 
om meer inzicht te krijgen in de rol die twee 
PcG eiwitten, Bmi1 en Ring1b, spelen in de 
ontwikkeling van de hersenen en het glioom, 
een vorm van hersenkanker waarvan men 
denkt dat er stamcelachtige cellen in zitten. Om 
de achtergrond van deze groep van tumoren 
te begrijpen, beschrijven we de normale 
ontwikkeling van de hersenen in hoofdstuk 
1. Het meest bekende celtype in de hersenen 
zijn de neuronen, maar de cellen behorende 
tot de andere groep, namelijk die van de glia, 
zijn veel groter in aantal. Gedurende lange tijd 
dacht men dat alle glia in principe bron kunnen 
zijn voor het glioom. Maar nieuwe inzichten 
duiden erop dat het waarschijnlijker is dat 
stamcelachtige glia cellen in de neurogene 
gebieden van de hersenen deze rol vervullen 
(Hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe 
PcG eiwitten betrokken zijn bij de ontwikkeling 
en dan met name in embryonale en volwassen 
stamcellen. Zoals gezegd zijn PcG eiwitten 
epigenetische modulators van chromatine die 
grote eiwitcomplexen vormen die Polycomb 
repressive complexes (PRCs) worden genoemd. 
Hun voornaamste functie is het inactiveren 
van genen. PcG eiwitten van het zogenaamde 
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initiatie complex (PRC2) zijn essentieel voor de 
embryonale ontwikkeling, terwijl PRC1 eiwitten 
vooral een rol spelen tijdens het latere leven. 
Bmi1 en Ring1b behoren tot deze laatste groep, 
maar Ring1b is weer uitzonderlijk omdat dit 
eiwit ook cruciaal voor de embryogenese is.
Bmi1 en Ring1b zijn beide betrokken bij de 
repressie van het Ink4a/Arf tumor suppressor 
locus. Dit locus codeert voor twee genen, 
Ink4a en Arf. Ink4a is een Cycline-afhankelijke 
kinase remmer (CKI) die de voortgang door de 
celcyclus remt. Arf stabiliseert het p53 eiwit en 
kan afhankelijk van de omstandigheden zowel 
de celcyclus remmen als celdood induceren. 
Omdat een aantal CKIs al eerder geïmpliceerd is 
in de proliferatie van stamcellen en progenitor 
cellen (beschreven in Hoofdstuk 3), hebben we 
als eerste onderzocht in welke mate repressie 
van Ink4a en Arf door Bmi1 noodzakelijk is voor 
de proliferatie van normale en stamcelachtige 
cellen (Hoofdstuk 4). Merkwaardig genoeg 
vonden we dat, terwijl beide genproducten 
zijn opgereguleerd in de afwezigheid van Bmi1 
in alle celtypes die we hebben geanalyseerd 
(fibroblasten, lymphoïde cellen, cerebellaire 
neuronen en neurale stamcellen), alleen de 
onderdrukking van Arf consequent vereist 
is voor normale proliferatie. Ink4a repressie 
daarentegen draagt alleen bij aan de proliferatie 
van bepaalde celgroepen. Verder was het 
opvallend dat niet alle defecten die optreden 
in de afwezigheid van Bmi1, zoals verminderde 
cerebellaire neurogenese, transformaties 
van het skelet en de algehele groeistoornis, 
gecompenseerd worden door gelijktijdig Ink4a/
Arf verlies (Hoofdstuk 4). Dit suggereert dat er 
andere, Ink4a/Arf onafhankelijke Bmi1 targets 
moeten zijn. Dit idee wordt bevestigd door 
recente bevindingen in andere studies die 
beschrijven dat PcG bindt aan een groot aantal 
genen. 
Zoals reeds gezegd is verlies van Ring1b, een 
bindingspartner van Bmi1, niet verenigbaar 
met een normale embryonale ontwikkeling. 
Om toch te kunnen onderzoeken of Ring1b 
een rol speelt in een later stadium tijdens de 
ontwikkeling van het zenuwstelsel, hebben 
we een hersenspecifieke Ring1b ‘knockout’ 
muis gemaakt (Hoofdstuk 5). Een aantal 

van deze muizen overleeft tot de geboorte, 
hoewel zij lijden aan een ernstige progressieve 
groeistoornis en vroegtijdig overlijden. Nader 
onderzoek van de hersenen toonde aan dat er 
afwijkingen zijn in de bladeren (folia) van het 
cerebellum. Mogelijk verklaart dit waarom deze 
muizen gedragsstoornissen vertonen. Net als in 
de Bmi1 knockout muis, die overigens eenzelfde 
palet aan abnormaliteiten vertoont, vinden we 
verhoogde activiteit van het Ink4a/Arf locus in alle 
hersengebieden. Het is mogelijk dat verhoogde 
Ink4a/Arf expressie verantwoordelijk is voor de 
Ring1b knockout fenotypes, omdat we vonden 
dat Ring1b deficiënte neurale stemcellen, die 
praktisch geen celdelingen ondergaan, volledig 
herstellen in de afwezigheid van Ink4a/Arf. Maar 
we vonden ook dat de twee Engrailed genen, 
waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de kleine hersenen, verhoogde 
activiteit vertonen in Ring1b knockout muizen. 
Er is dus een mogelijkheid dat andere genen 
dan Ink4a/Arf belangrijk zijn voor de uitvoering 
van Ring1b functie (Hoofdstuk 5). 
Deze resultaten spoorden ons aan tot een 
zoektocht naar Ink4a/Arf onafhankelijke PcG 
targets. We besloten dit te doen met behulp 
van een muizenmodel voor de ontwikkeling 
van het glioom, waarmee we konden bewijzen 
dat Bmi1 inderdaad invloed uitoefent op de 
ontwikkeling van hersenkanker op een Ink4a/
Arf onafhankelijke manier (Hoofdstuk 6). 
Hersentumoren die groeien uit Bmi1-/-;Ink4a/Arf-/- 
glia cellen ontstaan later dan controle tumoren. 
Deze tumoren hebben een andere mate van 
kwaadaardigheid en hebben verminderde 
capaciteit om te differentiëren. Op grote schaal 
uitgevoerde genexpressie analyses lieten zien 
dat er in deze tumoren specifiek veranderingen 
zijn opgetreden in mechanismen die betrokken 
zijn bij proliferatie, differentiatie en adhesie. 
Een rol voor PcG in het regelen van adhesie 
hebben we kunnen bevestigen in neurale 
stamcellen (Hoofdstuk 7). Bmi1-/-;Ink4a/Arf-/- 
neurale stamcellen hechten veel sterker dan 
controle cellen aan de extracellulaire matrix. Dit 
komt doordat zij zelf meer matrix uitscheiden, 
wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door 
veranderingen in de Collageen synthese. 
Onze preliminaire resultaten wijzen erop dat 
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veranderde Notch en TGF-β gevoeligheid 
betrokken zijn bij de defecten in adhesie 
en differentiatie in Bmi1 deficiënte muizen 
(Hoofdstuk 8). 
Al met al kunnen de resultaten beschreven in 
dit proefschrift gevat worden in een model 
waarin PcG normale ontwikkeling en kanker 
kan stimuleren via verschillende kanalen. Het 
verhogen van de intensiteit van celdeling vormt 
hierbij één aspect. Het reguleren van adhesie 
en differentiatie echter is een andere, niet 
eerder met PcG geassocieerde manier om deze 
processen te beïnvloeden. Het verdient daarom 
aanbeveling om verder te kijken dan naar Ink4a/
Arf remming alleen, omdat dit ons inzicht in het 
functioneren van PcG eiwitten aanzienlijk zal 
vergroten.




