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op DNA schade. Voorts is polyubiquitinatie van 
H2A betrokken bij de respons op DNA schade, en 
hier spelen de E3 ligases RNF8 en RNF168 (RING 
finger protein 8 en 168) essentiële rollen. RNF8 
en RNF168 zijn nodig om, na ioniserende straling, 
de reparatie van DNA dubbelstrengsbreuken en 
het stoppen van de cel cyclus te coördineren. 

Ubiquitinatie is omkeerbaar – deubiquitinatie 
wordt gekatalyseerd door deubiquitinerende 
enzymen (DUBs). In hoofdstuk 3 identificeren 
we een DUB die geübiquitineerd H2A en H2B 
als doelwitsubstraten heeft, USP3 (Ubiquitine-
Specifiek Protease 3). USP3 bevat 2 domeinen, 
een N-terminaal Zinc finger domein en een 
C-terminaal katalytisch domein. We laten zien 
dat de integriteit van beide domeinen vereist 
is voor de katalytische activiteit van USP3. 
Om de functie van USP3 in zoogdiercellen 
te onderzoeken, verrichten we knockdown 
experimenten en laten zien dat USP3 vereist is 
voor een goede voortgang door de S fase van 
de cel cyclus. USP3 knockdown leidt tot DNA 
replicatie stress en spontane DNA breuken. USP3 
is ook vereist voor de respons op DNA schade 
aangericht door een uitwendige bron. Om 
precies te zijn, belemmert knockdown van USP3 
het oplossen van foci van gefosforyleerd H2AX en 
geübiquitineerd H2A die zijn geïnduceerd door 
ioniserende straling. Bovendien leidt knockdown 
van USP3 tot vertraging in het herstarten van de 
cel cyclus na ioniserende straling. USP3 is dus 
een kandidaat DUB voor het beëindigen van 
het H2A ubiquitinatie signaal en herstel van de 
chromatine structuur in de DNA schade respons. 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we de functie 
van USP3 in het voorkomen van spontane DNA 
breuken uitgebreider. We generen muizen met 
een genetische Usp3 deficiëntie en laten zien 
dat cellen geïsoleerd uit die muizen spontane 
DNA breuken herbergen. Deze cellen vertonen 
ook verhoogde zusterchromatide uitwisselingen, 
wat doet vermoeden dat de breuken ten minste 
deels door homologe recombinatie gerepareerd 
worden. Om het mechanisme waardoor verlies 
van Usp3 tot spontane DNA schade leidt op 
te helderen, onderzoeken we de niveaus van 

De lengte van al het chromosomale DNA in 
een normale diploïde menselijke cel samen 
bedraagt ongeveer 2 meter. Om dit lange lint van 
basenparen in het microscopisch kleine volume 
van een celkern te laten passen, wordt DNA in 
een compacte structuur gewikkeld, chromatine. 
Chromatine bestaat ruwweg uit DNA en eiwitten, 
waarbij de laatstgenoemden verantwoordelijk 
zijn voor de compressie. De meerderheid van 
de chromatine eiwitten zijn histonen. Twee 
moleculen ieder van de 4 voornaamste histon 
typen, histon H2A, H2B, H3 en H4, vormen 
bolvormige structuren met het DNA eromheen 
gedraaid. Tot slot worden de nucleosomen 
geordend in aanvullende organisatieniveaus.

Hoewel chromatine ervoor zorgt dat DNA in 
de kern past, is een potentieel nadeel van 
de verpakking van DNA dat het de toegang 
van enzymen die met DNA werken hindert. 
Bijvoorbeeld de enzymen die betrokken zijn 
bij DNA replicatie, transcriptie en herstel. 
Om die processen toch mogelijk te maken, 
wordt de toegankelijkheid van chromatine 
gereguleerd door chromatine hermodellering en 
posttranslationele modificaties van histonen. 

Eén zo’n modificatie is ubiquitinatie van histon 
H2A. Ubiquitinatie is de koppeling van het 
kleine eiwit Ubiquitine aan doelwit-substraten. 
Ubiquitinatie gebeurt door de gecoördineerde 
activiteiten van 3 enzymklassen: een E1 
activerend enzym, een E2 conjugerend enzym en 
een E3 ligase. E3 ligases verschaffen specificiteit 
aan de reactie.

Het werk zoals beschreven in dit proefschrift 
is gericht op het verhelderen van de functie 
van geübiquitineerd H2A door middel van 
functionele studies van enzymen die het peil van 
deze modificatie reguleren. Zoals beschreven in 
de overzichtsartikelen in hoofdstukken 1 en 2, 
is H2A ubiquitinatie betrokken bij verscheidene 
processen. Mono-ubiquitinatie van H2A door de 
Polycomb groep eiwitten en E3 ligases RING1a 
en RING1b (Really interesting new gene 1a en 
1b) speelt een rol in de repressie van transcriptie 
en is recentelijk ook beschreven in de respons 
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breuken, gevolgd door verlenging tot ubiquitine 
ketens door RNF168. In tegenspraak met dit 
model, laten wij zien dat RNF8 niet in staat is 
om histonen in nucleosomen te ubiquitineren, 
terwijl RNF168 dat efficiënt doet. Bovendien 
verlengt RNF8 lysine 63 gekoppelde ubiquitine 
ketens op mono-geubiquitineerd H2A efficiënt in 
vitro, wat erop duidt dat de volgorde van RNF8 
en RNF168 activiteit op het H2A substraat niet de 
volgorde van hun rekrutering naar dubbelstrengs 
DNA breuken volgt. We identificeren het doelwit 
residu van RNF168 op H2A: K13 of 15. Tot slot 
identificeren we een doelwit residu in het RNF168 
RING domein, dat nodig is voor H2A ubiquitinatie, 
maar niet voor ketenvorming.  

In de algemene discussie in hoofdstuk 6 bespreken 
we de vindingen zoals gepresenteerd in dit 
proefschrift in de context van elkaar en het veld. 
De handhaving van de stabiliteit van ons genoom 
is essentieel voor het voorkomen van menselijke 
ziekten in het algemeen en kanker in het bijzonder. 
We eindigen met een toekomstperspectief op 
mogelijke implicaties van onze vindingen voor 
de etiologie van kanker en de ontwikkeling van 
nieuwe behandelmogelijkheden. 

twee endogene agentia waarvan bekend is dat 
ze DNA breuken veroorzaken: RNA expressie 
van repetitieve sequenties zoals microsatelliet 
herhalingen, en zuurstofradicalen. We vinden 
dat de niveaus van die agentia niet beïnvloed 
worden door Usp3 verlies. In een andere serie 
experimenten, laten we zien dat Usp3 knockout 
cellen niet afwijkend gevoelig zijn voor een reeks 
DNA beschadigende agentia, wat suggereert dat 
verlies van Usp3 niet leidt tot een deficiëntie 
in DNA schade herstel. Om samen te vatten, 
beperkt hoofdstuk 4 de omvang van het aantal 
mechanismen dat mogelijk verantwoordelijk is 
voor spontane DNA schade in Usp3-deficiente 
cellen. 

In hoofdstuk 5 richten we onze aandacht op 
de RNF8 en RNF168 Ubiquitine E3 ligases die 
verantwoordelijk zijn voor ubiquitinatie van 
H2A en waarschijnlijk andere substraten rond 
dubbelstrengs DNA breuken. In de omgeving 
van dubbelstrengs DNA breuken, wordt RNF8 
eerst aangetrokken, gevolgd door RNF168. Een 
eerder gepubliceerd en breed geaccepteerd 
model stelde dat RNF8 het eerste E3 ligase is 
om H2A te ubiquitineren bij dubbelstrengs DNA 




