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Genetisch gemodificeerde muismodellen (GEMMs) voor BRCA1-geassocieerde borstkanker 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de verschillende 
functies van BRCA1. Deze muismodellen worden continu verbeterd om de verschillende 
eigenschappen van humane BRCA1-gemuteerde borstkanker zo goed mogelijk te 
kunnen recapituleren. Deze GEMMs zijn essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe 
behandelingsmethoden en voor het bestuderen van therapieresistentie. Hoofdstuk 
1 van dit proefschrift geeft een uitgebreid overzicht van hoe zowel conventionele als 
conditionele muismodellen voor BRCA1-gerelateerde borstkanker hebben bijgedragen 
aan onze huidige kennis over de functies van BRCA1. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk 
beschreven hoe de GEMMs voor BRCA1-geassocieerde borstkanker zeer bruikbaar zijn 
gebleken in het voorspellen van de respons op conventionele en doelgerichte therapieën 
en de mogelijke ontwikkeling van resistentie. Tenslotte worden enkele suggesties gedaan 
hoe bestaande GEMMs voor BRCA1-gerelateerde borstkanker verder verbeterd kunnen 
worden, hetgeen verder verduidelijkt wordt in enkele andere hoofdstukken van dit 
proefschrift.
 Terwijl er een aantal verschillende functies zijn beschreven voor BRCA1, is BRCA2 
voornamelijk betrokken bij het herstel van DNA dubbelstrengs breuken (DSBs) door middel 
van homologe recombinatie (HR). Het is aangetoond dat deze homologe recombinatie 
deficiëntie (HRD) leidt tot de verhoogde gevoeligheid van BRCA2-deficiënte cellen voor 
agentia die schade toebrengen aan het DNA. Daarnaast is gebleken dat inhibitie van 
DNA schade herstel door base excisie reparatie (BER), bijvoorbeeld door inhibitie van 
poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), extreem schadelijk is voor HR-deficiënte cellen. In 
Hoofdstuk 2 beschrijven we de isolatie en karakterisering van het allereerste paar klonale 
cellijnen afgeleid van onafhankelijke BRCA2-deficiënte muis mammatumoren. Niet alleen 
conventionele chemotherapeutica, maar ook de PARP remmer olaparib, waren specifiek 
toxisch voor BRCA2-deficiënte tumorcellen en niet voor BRCA2-proficiënte controle 
cellen. Bovendien was er in BRCA2-deficiënte tumorcellen sterke synergie waarneembaar 
tussen de alkylerende stof cisplatinum en olaparib. De bevindingen in dit hoofdstuk 
ondersteunen het gebruik van PARP remmers, zowel als monotherapie of in combinatie 
met alkylerende stoffen, bij de behandeling van BRCA-geassocieerde tumoren.
 BRCA1 mutatiedragers ontwikkelen voornamelijk borstkanker van het basale 
subtype, gekenmerkt door een lage mate van differentiatie. Zowel BRCA1-deficiënte 
muis- als humane borsttumoren laten verhoogde expressie zien van het polycomb groep 
eiwit EZH2 (Hoofdstuk 3). EZH2 speelt een rol bij het onderdrukken van transcriptie 
van genen die benodigd zijn voor cellulaire differentiatie. Het hoge expressieniveau 
van EZH2 zou een verklaring kunnen zijn voor het ongedifferentieerde fenotype van 
BRCA1-deficiënte tumoren. Aangezien BRCA1-deficiënte tumoren vaak geen oestrogeen 
receptor (ER), progesteron receptor (PR) en humane epidermale groeifactor receptor 
type 2 (HER2) tot expressie brengen, kunnen deze tumoren niet behandeld worden 
met hormonale therapie. Tevens hebben patiënten met BRCA1-deficiënte tumoren een 
lage overlevingskans. Op dit moment ontbreken behandelingsstrategieën voor BRCA1-
gemuteerde borstkanker die gebaseerd zijn op de biologische eigenschappen van 
de tumor en is chemotherapie de standaard behandelingsmethode. In Hoofdstuk 3 
gebruiken we een GEMM om de moleculaire mechanismen achter de ontwikkeling van 
BRCA1-deficiënte tumoren te bestuderen. Daarnaast wordt geëvalueerd of inhibitie van 
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EZH2 een bruikbare strategie is om BRCA1-deficiënte borstkanker te behandelen. Zowel 
met behulp van EZH2 knockdown experimenten als via chemische inhibitie van EZH2, 
laten we in vitro zien dat BRCA1-deficiënte tumorcellen afhankelijk zijn van verhoogde 
EZH2 expressie en dat EZH2 een potentiële kandidaat is om te remmen in de behandeling 
van BRCA1-gemuteerde borstkanker. 
 Slechts de helft van alle erfelijke borstkankergevallen kan verklaard worden 
door mutaties in de BRCA1 en BRCA2 genen. Hoewel er tot nu toe nog geen genen 
geïdentificeerd zijn die de kans op borstkanker zo sterk vergroten als BRCA1 en BRCA2, 
zijn er wel een aantal andere genen gevonden die dat in mindere mate doen. Een van 
deze genen is PALB2 en mutaties in dit gen verdubbelen het risico op het ontwikkelen 
van borstkanker. In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijven we de ontwikkeling van 
een Palb2 knockout muismodel om de rol van PALB2 in de embryonale ontwikkeling en 
tijdens het ontstaan van tumoren te kunnen bestuderen. Homozygote Palb2 knockout 
muizen sterven in een vroege fase van de embryogenese en dit fenotype is minder 
ernstig op een p53-deficiënte achtergrond. Aangezien er in het kleine aantal PALB2-
geassocieerde borsttumoren dat tot nu toe bestudeerd is geen verlies van het wildtype 
allel is waargenomen, zou PALB2 kunnen functioneren als een haploinsufficiënte tumor 
suppressor. Wij tonen echter aan dat Palb2 heterozygositeit geen significant effect 
heeft op de tumorontwikkeling en de eigenschappen van de tumor in heterozygote en 
homozygote p53 knockout muizen.
 Aangezien verscheidene kankergeassocieerde mutaties zijn gevonden in het 
RING domein van het BRCA1 gen, lijkt de BRCA1 RING functie van belang te zijn voor de 
tumor suppressor activiteit van BRCA1. De C61G mutatie in het RING domein is een van 
de meest voorkomende BRCA1 missense mutaties die geassocieerd wordt met erfelijke 
aanleg voor borst- en ovariumkanker. Deze mutatie verhindert vorming van de BRCA1/
BARD1 heterodimeer en vermindert daardoor de E3 ubiquitine ligase activiteit van 
de heterodimeer. Om de functie van het BRCA1 RING domein in tumorsuppressie en 
therapierespons te kunnen ontrafelen, hebben wij de C61G mutatie geïntroduceerd in 
een conditioneel muismodel voor BRCA1-gerelateerde borstkanker (Hoofdstuk 5). We 
hebben ontdekt dat het BRCA1 RING domain essentieel is voor tumorsuppressie, aangezien 
muizen met de C61G mutatie mammacarcinomen ontwikkelen met dezelfde latentietijd 
en kenmerken als Brca1 knockout muizen. Desondanks reageren BRCA1-C61G tumoren, 
in tegenstelling tot BRCA1-deficiënte tumoren, slecht op medicijnen die DNA schade 
aanbrengen, zoals cisplatinum en de PARP remmer olaparib. Tevens ontwikkelen BRCA1-
C61G tumoren snel therapieresistentie. Het blijkt dat BRCA1-C61G tumoren intrinsiek 
al in staat te zijn tot een vorm van DNA schade herstel. Daarom stellen wij voor dat de 
slechte therapierespons van BRCA1-C61G tumoren het gevolg is van restactiviteit van 
het mutante BRCA1-C61G eiwit in de respons op DNA schade. Dus terwijl dit hypomorfe 
BRCA1-C61G eiwit niet voldoende is om de ontwikkeling van tumoren te voorkomen, kan 
het de respons op therapie wezenlijk beïnvloeden.
 Er zijn enkele zogenaamde founder mutaties bekend, zoals de 185delAG en 
5382insC mutaties, die gezamenlijk vrijwel alle erfelijke borst- en ovariumkankergevallen 
binnen bepaalde etnische groepen kunnen verklaren. 185delAG en 5382insC zijn BRCA1 
nonsense mutaties die leiden tot vroegtijdige terminatie van eiwit translatie en daardoor 
een verkorte versie van produceren. Onze recente bevindingen (Hoofdstuk 5), samen met 
het werk van anderen, suggereren dat niet alle functies van BRCA1 even belangrijk zijn 
voor tumorsuppressie en respons op behandeling met agentia die schade aanbrengen aan 
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het DNA. De aanwezigheid van mutante BRCA1 eiwitten met verschillende biochemische 
activiteiten kan resulteren in verschillen tussen BRCA1 mutatiedragers wat betreft 
therapierespons en ontwikkeling van resistentie. In Hoofdstuk 6 van dit proefschrift 
hebben we de effecten van de BRCA1185delAG en BRCA15382insC mutaties op tumorontwikkeling, 
therapierespons en -resistentie bestudeerd in een conditioneel muismodel voor BRCA1-
geassocieerde borstkanker. Terwijl dieren met de Brca1185delAG en Brca15382insC mutatie 
identieke mammacarcinomen ontwikkelen, reageren tumoren met de Brca1185delAG mutatie 
aanzienlijk slechter op olaparib en cisplatinum dan Brca15382insC tumoren. We suggereren 
dat de slechte therapierespons van Brca1185delAG tumoren het gevolg is van expressie 
van een RING-loos BRCA1 eiwit, dat geproduceerd wordt via interne translatie herstart 
en restactiviteit heeft in de respons op DNA schade. Aangezien RING-loos BRCA1 ook 
tot expressie komt en functioneel is in humane BRCA1185delAG borstkankercellen, zou dit 
mutante eiwit ook bij kunnen dragen aan snelle ontwikkeling van therapieresistentie in 
BRCA1185delAG patiënten.
 Dit proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie over de huidige 
kennis op het gebied van BRCA1-gerelateerde borstkanker (Hoofdstuk 7). Speciale 
nadruk wordt gelegd op de verschillende biochemische activiteiten van het BRCA1 eiwit 
en hoe deze activiteiten invloed kunnen hebben op tumorontwikkeling, therapierespons 
en -resistentie. De huidige conventionele en doelgerichte behandelingsmethoden 
voor BRCA1-geassocieerde borstkanker worden gedetailleerd beschreven. Daarnaast 
beschrijven we hoe verschillende BRCA1 mutaties een specifieke impact kunnen hebben 
op therapierespons en -resistentie door verschillende functies van het eiwit te beïnvloeden. 
Ten slotte geven we onze visie op hoe we de huidige behandelingsmogelijkheden voor 
patiënten met BRCA1-geassocieerde borstkanker zouden kunnen verbeteren door gebruik 
te maken van de kennis verkregen uit meer geavanceerde preklinische muismodellen en 
uit klinische trials.




