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neDerlanDse samenvatting
kanker wordt veroorzaakt door een accumulatie van somatische mutaties in het Dna. kennis 

over oorzaak en gevolg van deze mutaties is noodzakelijk voor een doeltreffende preventie, 

diagnose, prognose en behandeling van kanker. ons onderzoek heeft zich gericht op b cel non-

hodgkin lymfomen. Deze lymfomen ontstaan uit kiemcentra. kiemcentra zijn gedefinieerd 

als histologische structuren die tijdens een immuunrespons ontwikkelen in secundaire 

lymfatische weefsels zoals lymfeknopen, milt of Peyer's Patches. binnen kiemcentra worden 

b cellen geactiveerd. Deze b cellen ondergaan vervolgens een kritische ontwikkelingsfase: 

een Dna mutator mechanisme wordt ingeschakeld om antilichaam-coderende genen met 

een zeer hoge frequentie te muteren. naast het feit dat dit mutagenese mechanisme van 

groot belang is voor een effectieve immuunrespons, brengt het ook grote risico's met zich 

mee. Wanneer dit plaatsvindt op andere posities in het genoom kan dit bijvoorbeeld leiden tot 

genetische instabiliteit en de ontwikkeling van lymfomen. Door het onderzoeken van Dna-

bindings profielen van activatie-geïnduceerde cytidine deaminase (aiD), een eiwit dat een 

centrale rol vervult in dit mutagenese proces, hebben we geprobeerd om de volgende vragen 

te beantwoorden: hoe specifiek is dit mutagenese mechanisme in het genoom? Welke (onco)

genen worden onbedoeld gemuteerd door aiD? hoe draagt aiD bij aan genetische instabiliteit 

en chromosomale translocaties? chromosomale translocaties zijn mutaties die plaatsvinden 

wanneer een Dna-segment van de ene naar de andere chromosoom verplaatst (of binnen een 

chromosoom). Deze translocaties kunnen leiden tot deregulering van specifieke genen en zijn 

kenmerkend voor b-cel non-hodgkin lymfomen.

het werk zoals beschreven in dit proefschrift is er mede op gericht bindingsspecificiteit van 

aiD te definiëren. het staat vast dat aiD mutaties die geïnitieerd zijn in immunoglobuline genen 

de immuniteit te verbeteren. gezien de mutagene capaciteit van aiD, is een centrale vraag in het 

aiD-veld, hoe specifiek aiD over het gehele genoom bindt en actief is. chiP-seq is een techniek 

die de genomische bindingsplaatsen van een eiwit (hier aiD) kan bepalen. Zoals beschreven 

in hoofdstuk 2, werd chiP-seq data verkregen en geanalyseerd door een ander laboratorium. 

De auteurs concludeerden dat aiD bindt aan duizenden genen. We hadden echter resultaten 

verzameld die deze conclusies tegengespraken. Daarom hebben we de chiP-seq data opnieuw 

geanalyseerd en tonen aan dat hun conclusies voorbarig waren. Derhalve ontbreekt op dit 

moment direct bewijs dat aiD over het gehele genoom bindt en/of is actief is.

experimenten in verschillende laboratoria suggereerden dat aiD een functie heeft in de 

programmering van embryonale cellen door actieve Dna demethylering. gezien de vele 

transcriptionele veranderingen bij de overgang van naïve- tot geactiveerde b cellen hebben we 

onderzocht of aiD hier een rol in speelt. in hoofdstuk 3 beschrijven we dat dit niet het geval is. 

echter, we observeerden dat een groot aantal genen ontregeld waren in b cellen van Aicda-/- 

muizen (in deze muizen is het gen coderend voor aiD niet functioneel). Deze deregulering 

vind zijn oorsprong in de wijze waarop het aiD is geïnactiveerd, en wordt niet veroorzaakt 

door het verlies van aiD functie. omdat deze muizen werden gebruikt in de meeste studies 

aan aiD, kunnen deze bevindingen verstrekkende gevolgen voor eerdere conclusies in 

het aiD-onderzoeksgebied en hoe er wordt gedacht over de oorsprong van de b cel non-

hodgkin lymfomen.
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het concept dat aiD over het hele genoom bindt is in grote mate gebaseerd op 'next-

generation sequencing "(ngs) technologieën. De analyse van deze ngs-data is complex in 

vergelijking met gebruikelijke moleculair biologische technieken. in hoofdstuk 4 hebben 

we een checklist ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een relatief snelle en eenvoudige 

manier ngs resultaten op waarde te schatten. We hebben deze checklist toegepast op alle 

studies waarin wordt beweerd dat aiD over het hele genoom bindt. We concluderen dat, 

afgezien van de verschijnselen van zogenaamde collaterale schade, geen van deze studies 

een solide bewijs leverde voor wijdverspreide targeting van aiD over het genoom. het aantal 

onafhankelijk bevestigde aiD targets is als gevolg relatief klein.

na bepaling van het feit dat aiD binding en activiteit grotendeels beperkt is tot 

immunoglobuline genen, heeft ons onderzoek zich gericht op de vraag hoe chromosomale 

translocaties ontstaan in b-cellen. andere laboratoria hebben gerapporteerd dat, naast 

Dna toegankelijkheid, ook de transcriptionele activiteit van een gen geassocieerd is met 

translocatie risico. in hoofdstuk 5 gaan we in op de vraag of het de transcriptie dan wel de Dna 

toegankelijkheid is die het translocatie risico bepaalt. onze studie is de eerste die aantoont 

dat het de Dna toegankelijkheid is die het translocatie risico bepaalt in transcriptioneel-

actieve genen.

studies over de oorsprong van chromosomale translocaties zijn lang beperkt gebleven 

door het feit dat deze genetische veranderingen relatief zeldzaam voorkomen en daarom 

moeilijk te bestuderen zijn. als gevolg is het grootste deel van de huidige kennis over 

chromosomale translocaties verkregen uit experimenten waarbij Dna-breuken, de initiators 

van chromosomale translocaties, experimenteel werden geforceerd. hoewel informatief, zijn 

deze studies mogelijk geen afspiegeling van het fysiologische mechanisme van translocaties. 

op basis van analyses zoals gepresenteerd in dit proefschrift, en een kritische literatuurstudie, 

stellen we een nieuw translocatie model voor in hoofdstuk 6. Dit model stelt dat een enkel Dna-

uiteinde, ontstaan na een Dna breuk, volstaat om een chromosomale translocatie te initiëren. 

in b cellen zou een Dna uiteinde kunnen ontstaan als gevolg van een aiD geïnduceerde Dna 

breuk in de immunoglobuline locus. ons model onderscheidt zich van andere modellen 

die beschrijven dat tenminste twee (aiD geïnduceerde) Dna breuken nodig zijn voor een 

chromosomale translocatie. omdat dit model impliceert dat elk spontaan verkregen Dna 

breuk een translocatie kan initiëren, is dit model ook geldig voor chromosomale translocaties 

in andere typen tumoren.
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