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belangrijke regulatoren van embryonale 
ontwikkeling represseren, zoals 
transcriptiefactoren en genen die coderen 
voor signaaleiwitten. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat mutaties in PcG genen 
de embryonale ontwikkeling ernstig kan 
verstoren. Mutaties in PRC2 coderende 
genen leiden meestal tot ernstigere 
ontwikkelingsstoornissen dan mutaties in 
PRC1 coderende genen. Een uitzondering 
is het PRC1 eiwit Ring1b. Verlies van 
Ring1B functie resulteert in de dood van het 
embryo rond de implantatie fase in muizen. 
Om meer inzicht te krijgen in hoe Ring1b 
de embryonale ontwikkeling reguleert, 
onderzochten we de rol van de Ring1b in 
de zebravis. In tegenstelling tot de muis 
en mens bezit de zebravis slechts één 
Ring1 ortholoog, Ring1B. Het onderzoek 
naar de functie van Ring1b in de zebravis 
is dus minder gecompliceerd dan in 
zoogdieren, aangezien is aangetoond 
dat Ring1A en Ring1B gedeeltelijk 
overlappende functies hebben in muizen. 
In Hoofdstuk twee beschrijven we het 
genereren van ring1b zebravis mutanten. 
We identificeerden twee zebravissen 
waarin ring1b gemuteerd was in de 
kiembaan en toonden aan dat deze 
mutaties resulteren in het verlies van 
Ring1b eiwit, en dus functie, wanneer 
beide allelen van het ring1b gen gemuteerd 
zijn. We stelden vast dat de embryonale 
ontwikkeling in homozygote ring1b 
mutanten in veel opzichten relatief 
normaal verloopt en dat verlies van Ring1b 
functie verscheidene, vrij weefselspecifieke 
ontwikkelingsdefecten veroorzaakt. We 
hebben ons gericht op twee ernstige 
defecten die optreden in ring1b mutanten: 
het verlies van de pectorale (borst)vinnen 
en defecten in craniofaciale ontwikkeling. 
In Hoofdstuk twee bestudeerden we 
in detail het defect in pectorale vin 
ontwikkeling. Hieruit bleek dat de initiële 
differentiatie naar pectorale vin cellen 

De bevruchte eicel bevat alle benodigde 
informatie om vanuit één cel een   volledig 
ontwikkeld organisme te generen dat, 
in het geval van de mens, bestaat uit 
meer dan 200 verschillende celtypes 
en letterlijk triljoenen cellen. Om beter 
inzicht te krijgen in de complexiteit van 
het embryonale ontwikkelingsproces 
worden tegenwoordig verschillende 
modelorganismen gebruikt. De zebravis 
is echter uitgegroeid tot het favoriete 
modelorganisme. Zo leggen zebravissen 
grote hoeveelheden eieren (meer 
dan 300), is de ontwikkeling van het 
embryo zeer snel, vindt de embryonale 
ontwikkeling plaats buiten de moeder en 
zijn de embryo’s doorzichtig, zodat het 
ontwikkelingsproces goed kan worden 
gevolgd op een niet-invasieve wijze. 
Omdat de bevruchte eicel slechts beschikt 
over één set genomische informatie, moet 
genexpressie strak worden gereguleerd om 
de juiste eiwitten in het juiste weefsel op 
het juiste moment tijdens de embryonale 
ontwikkeling te krijgen. Hiertoe wordt 
niet de DNA sequentie zelf veranderd, 
maar wordt het chromatine, het complex 
van DNA en eiwitten in de celkern, 
epigenetisch gemodificeerd. Voorbeelden 
van epigenetische modificaties zijn 
DNA methylering, posttranslationele 
modificaties van histonen (eiwitten waar 
het DNA omheen is gewikkeld) en het 
vervangen van histonen door histon 
varianten.
Eén klasse van epigenetische regulatoren 
wordt gevormd door de familie van 
Polycomb group (PcG) eiwitten. PcG 
eiwitten represseren genexpressie en 
bevinden zich in multimere complexen: 
Polycomb repressieve complex 1 en 2 
(Hoofdstuk één). PcG eiwitten zijn ontdekt 
als repressoren van homeobox genen in 
de fruitvlieg (Drosophila melanogaster), 
maar het is nu bekend dat ze veel meer 

Nederlandse samenvatting



155

Nederlandse samenvatting

craniofaciaal kraakbeen, zeer ernstig zijn 
gedereguleerd, terwijl andere weefsels 
wel vrij normaal worden gevormd. 
Het beeld wat ook uit beide studies 
tevoorschijn komt is dat Ring1b functie 
niet nodig is voor de initiatie van sommige 
ontwikkelingsprogramma’s, maar wel 
essentieel is voor het instant houden ervan.

normaal verloopt, maar dat downstream 
signaalcascades gedereguleerd waren. 
Zo ontdekten we dat Fgf signalering, 
een signaalcascade die essentieel is voor 
uitgroei van de pectorale vin, onvoldoende 
was geactiveerd in de pectorale vin cellen 
van ring1b mutanten. Stimulering van Fgf 
signalering door toediening van menselijk 
FGF4 eiwit zorgde voor een bescheiden 
expressie herstel van de transcriptiefactor 
tbx5, maar niet tot uitgroei van de pectorale 
vin. Echter, uitgroei van pectorale vinnen 
was gedeeltelijk hersteld in zebravis 
mutanten waarin zowel ring1b als apc 
gemuteerd was. Het is aannemelijk dat dit 
komt doordat APC deficiëntie resulteert 
in een verhoging van Fgf signalering. 
In Hoofdstuk drie hebben we de 
craniofaciale defecten van ring1b 
mutanten gekarakteriseerd, waarbij we 
ons voornamelijk gericht hebben op het 
defect in het kraakbeen ontwikkeling. 
Ons onderzoek toonde aan dat de neurale 
lijst cellen, waaruit in wildtype vissen 
kraakbeen wordt gevormd, wel migreren 
naar de kiewbogen in ring1b mutanten, 
maar dat deze cellen vervolgens niet 
differentiëren naar kraakbeencellen 
Omdat craniofaciaal kraakbeen ontstaat 
uit craniale neurale lijst cellen, hebben 
we ook onderzocht in welke mate het 
verlies van Ring1b functie resulteert 
in ontwikkelingsdefecten van andere 
weefsels die worden gevormd uit neurale 
lijst cellen. We vonden dat glia, neuronen 
en chromatoforen, welke allen ontstaan 
uit neurale lijst cellen, wel worden 
gevormd in ring1b mutanten. Het defect 
in kraakbeen ontwikkeling reflecteert 
daarom ook geen algemeen defect in het 
ontwikkelingsprogramma van neurale lijst 
cellen.
Samenvattend hebben we gevonden 
dat verlies van Ring1b functie resulteert 
in verscheidene defecten tijdens de 
embryonale ontwikkeling, waarbij 
bepaalde ontwikkelingsprocessen, zoals 
de vorming van pectorale vinnen en 


