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nedeRlandse samenVatting VooR niet-
ingewiJden

DNA is de genetische blauwdruk voor elke cel in ons lichaam en bestaat uit lange 
ketens van bouwstenen (nucleotiden) die samen coderen voor alle eiwitten in het 
menselijk lichaam. er zijn vier verschillende nucleotiden in het DNA (A,T,G en C) 
en slechts één verandering (mutatie) in deze nucleotiden kan de functie van een 
eiwit al veranderen. Het is daarom essentieel dat een cel zijn DNA zonder fouten 
verdubbelt (repliceert) als het gaat delen. DNA replicatie van intact DNA wordt 
uitgevoerd door replicatieve DNA polymerasen die bijna geen fouten maken. 
Deze polymerasen zijn echter niet in staat om over beschadigd DNA te repliceren, 
terwijl elke cel voortdurend wordt blootgesteld aan factoren die DNA schade 
kunnen veroorzaken. een cel beschikt over DNA reparatie mechanismen die DNA 
schade kunnen herstellen. DNA schade wat echter niet opgemerkt wordt door 
deze reparatie mechanismen functioneert als een “wegversperring” voor de 
replicatieve DNA polymerasen, wat resulteert in een replicatie stop. er is een groot 
risico verbonden aan deze replicatie stop, omdat dit kan leiden tot breuken in 
het DNA en uiteindelijk cel dood. Om door te gaan met replicatie beschikt de cel 
over gespecialiseerde translesie synthese (TLS) polymerasen, DNA polymerasen 
die in staat zijn verschillende soorten DNA schade te repliceren. De bekendste 
TLS polymerase is polymerase h, een polymerase dat defect is in patiënten met 
de variante vorm van Xeroderma Pigmentosum (XP-V). Polymerase h kan efficiënt 
en foutvrij over DNA schade repliceren dat veroorzaakt is door UV bestraling. 
Deze eigenschap is cruciaal, aangezien cellen van XP-V patiënten sneller dood 
gaan na blootstelling aan UV bestraling en XP-V patiënten gevoelig zijn voor 
de ontwikkeling van huidkanker veroorzaakt door zonlicht. echter, wanneer 
polymerase h repliceert over een andere vorm van DNA schade of intact DNA dan 
maakt het fouten en introduceert het mutaties in het DNA. Het is dus afhankelijk 
van de DNA schade en de TLS polymerase die gebruikt wordt of replicatie 
foutvrij is. Het is dan ook van groot belang dat TLS polymerasen gereguleerd 
worden zodat TLS polymerasen alleen actief zijn wanneer de replicatieve DNA 
polymerases niet in staat zijn om het DNA te repliceren.

De afgelopen tien jaar is het duidelijk geworden dat in gist TLS polymerasen 
gereguleerd worden door modificatie van het eiwit PCNA. Tijdens replicatie 
omcirkelt PCNA het DNA en vormt het een platform waar andere eiwitten (zoals 
polymerasen) aan kunnen binden. Onderzoek heeft aangetoond dat PCNA 
modificatie geconserveerd is van gist tot zoogdieren, maar de exacte rol van 
deze modificatie is momenteel nog onduidelijk in zoogdieren. In dit proefschrift 
hebben we de rol van PCNA modificatie in zoogdieren onderzocht, met behulp 
van een muizenstam waarin PCNA niet gemodificeerd kan worden.

In hoofdstuk 4 en 5 hebben wij laten zien dat cellen waarin PCNA niet 
gemodificeerd kan worden (PCNAK164R cellen), gevoelig zijn voor DNA schade die 
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een replicatie stop veroorzaken. Deze gevoeligheid wordt tenminste gedeeltelijk 
veroorzaakt door verlaagde activatie van TLS polymerasen. Dit bewijst dat, net 
als in gist, PCNA modificatie in zoogdieren belangrijk is om over DNA schade 
te repliceren. echter, waar in gist PCNA modificatie essentieel is om over DNA 
schade te repliceren, hebben wij bewezen dat dit niet opgaat voor zoogdieren. 
Door cellen te vergelijken die zowel polymerase h als PCNA modificatie missen 
(PCNAK164R;Polh cellen) met PCNAK164R cellen, hebben wij bewezen dat, terwijl in 
gist polymerase h compleet afhankelijk is van PCNA modificatie, in zoogdieren 
polymerase h ook onafhankelijk van PCNA modificatie geactiveerd kan worden. 
Naast polymerase h, hebben wij ook bewezen dat andere TLS polymerasen, zoals 
Rev1 en Polymerase z onafhankelijk van PCNA modificatie kunnen werken.

Mutaties tijdens een afweerreactie
Ons afweersysteem bestaat uit veel verschillende type cellen, zoals B cellen, die 
allen als doel hebben lichaamsvreemde stoffen zoals bacteriën en virussen te 
verwijderen uit ons lichaam. elke dag worden er miljoenen B cellen gemaakt 
door ons lichaam die allemaal een verschillende specificiteit hebben. De 
specificiteit van een B cel wordt bepaald door de mate waarmee de B cel een 
lichaamsvreemde stof kan herkennen met een eiwit op de buitenkant van de B 
cel, de B cel receptor of antilichaam. Nadat een lichaamsvreemde stof ons lichaam 
is binnen gedrongen, worden B cellen specifiek voor deze lichaamsvreemde stof 
geactiveerd. Geactiveerde B cellen kunnen hun antilichaam optimaliseren door 
mutaties te introduceren in het DNA dat codeert voor het antilichaam tijdens 
een proces genaamd somatische hypermutatie (SHm). SHm begint wanneer het 
eiwit AID een nucleotide (de C) verandert in het DNA. Deze DNA verandering 
kan vervolgens herkend worden door het eiwit Ung2 of door het eiwit complex 
msh2/msh6. Door B cellen te vergelijken die deze eiwitten missen met B cellen 
die naast Ung2 of msh2 ook PCNA modificatie missen, hebben wij bewezen 
dat PCNA modificatie nodig is voor het introduceren van mutaties zowel na 
herkenning door Ung2 als door msh2/msh6 (hoofdstuk 2). PCNA modificatie 
activeert polymerase h tijdens SHm en reguleert zo de introductie van mutaties 
op de nucleotiden A en T, doordat polymerase h deze fouten maakt als het over 
onbeschadigd DNA repliceert. echter, polymerase h kan tijdens SHm, net als 
na UV bestraling, ook onafhankelijk van PCNA modificatie geactiveerd worden 
(hoofdstuk 4). Rev1 is de andere TLS polymerase die bekend is betrokken te zijn 
bij SHm, en is verantwoordelijk voor een deel van de mutaties op de nucleotiden 
G en C. Wij hebben aangetoond dat Rev1 tijdens SHm niet door PCNA modificatie 
geactiveerd wordt (hoofdstuk 2) en zowel na herkenning van Ung2 als na msh2/
msh6 geactiveerd kan worden (hoofdstuk 7). Het is momenteel nog onduidelijk 
hoe Rev1 en andere polymerasen die G en C mutaties introduceren, geactiveerd 
worden tijdens SHm. Terwijl er aanwijzingen zijn dat Rev1 geactiveerd wordt 
door de “fanconi Anemia pathway” buiten SHm, hebben wij een rol tijdens SHm 
uitgesloten (hoofdstuk 8).
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conclusie

In dit promotie onderzoek is aangetoond dat hoewel PCNA modificatie belangrijk 
is voor de activatie van TLS polymerasen tijdens SHm en tijdens replicatie over 
beschadigd DNA, dit niet het enige mechanisme is om TLS polymerasen te 
activeren. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte rol van 
PCNA modificatie binnen en buiten DNA damage tolerance is en hoe TLS 
polymerasen onafhankelijk van PCNA modificatie gereguleerd worden. 




