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Nederlandse samenvatting 
Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan 100.000 miljard cellen die we in grote 
groepen onderscheiden als organen, zoals de huid, de botten, de hersenen en het hart. 
Om organen te kunnen vormen, moeten cellen zich specialiseren in bepaalde functies. 
Zo onderscheiden we minstens 200 soorten cellen, zoals neuronen die signalen 
doorgeven in de hersenen, myocardiale cellen die zorgen voor het samentrekken van 
de hartspier en rode bloedcellen die zuurstof vervoeren in het bloed. De informatie 
voor de vorming en het functioneren van al die verschillende celtypen ligt vast in 
het erfelijk materiaal, het DNA. Elke cel bevat hetzelfde DNA dat zich bevindt in de 
chromosomen in de kern van de cel. Het DNA bevat de genen, d.w.z. stukken DNA 
die coderen voor bepaalde eiwitten. Eiwitten zijn grotendeels verantwoordelijk voor 
het ‘reilen en zeilen’ van de cel en er zijn duizenden verschillende eiwitten betrokken 
bij het functioneren van gezonde, maar ook zieke cellen.

Beslissingen die een cel neemt zijn het resultaat van signaaloverdracht tussen 
eiwitten, die zich op verschillende plaatsen in de cel kunnen bevinden. Deze 
signaaloverdracht gebeurt voor een groot deel door middel van fosforylering. 
Fosforylering is het proces waarbij een eiwit een fosfaatgroep doorgeeft aan 
een ander eiwit en daarmee de activiteit van dat andere eiwit stimuleert of remt. 
Een voorbeeld: Eiwitten die zich in het celmembraan bevinden functioneren als 
receptoren, ze ontvangen een signaal van buiten de cel door middel van de binding 
van een groeihormoon, en geven dit door aan het binnenste van de cel met behulp 
van fosforylering. De signaaloverdracht die zo ontstaat binnenin de cel zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de cel zich gaat delen en er zo dochtercellen ontstaan.

In dit proefschrift beschrijven we onderzoek naar signaaloverdracht door 
fosfoinositiden. Fosfoinositiden worden door de cel gebruikt voor het reguleren van haar 
huishouden en om te reageren op de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn intracellulair 
transport, celdood, celadhesie en het afschrijven van genen (gentranscriptie). Een 
overschot van een bepaald fosfoinositide - of juist een tekort eraan - kan leiden tot 
deregulatie van signaalroutes, met als mogelijk gevolg het ontstaan van ernstige 
ziekten zoals kanker, diabetes en zenuwaandoeningen. Fosfoinositiden zijn een vorm 
van lipiden (vetten), die gekenmerkt worden door twee vetzuren en een inositol ring. 
Een inositol ring kan net als bij eiwitten gefosforyleerd worden om een gefosforyleerd 
fosfoinositide te vormen. Fosforylering van fosfoinositiden vindt plaats door middel 
van kinasen en fosfatasen. Fosfoinositiden kinasen (PIPKs) zijn de enzymen die 
een fosfaatgroep op de inositol ring kunnen zetten en fosfoinositiden fosfatasen 
kunnen hem er weer afhalen. Op dit moment zijn er zeven verschillende vormen van 
gefosforyleerde fosfoinositiden bekend. In dit proefschrift staat het fosfatidylinositol-5 
fosfaat (PtdIns5P) centraal.

In hoofdstuk 1 geven we een algemene inleiding over fosfoinositiden en specifiek 
het fosfoinositide fosfatidylinositol-5 fosfaat (PtdIns5P). De hoeveelheid PtdIns5P in 
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een cel kan gereguleerd worden door PIP4Ks (fosfatidylinositol-5-fosfaat 4-kinases) 
die de inositol ring fosforyleren op de 4-positie. Als er meer PIP4K activiteit is, is er 
dus minder PtdIns5P. 

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van gepubliceerd onderzoek naar de 
functie van PtdIns5P. We beschrijven de signaalroutes die geactiveerd kunnen 
worden door reactieve zuurstofradicalen (Reactive Oxygen Species, of wel ROS) en 
de rol van PtdIns5P daarin. ROS spelen een belangrijke rol in de huishouding van 
een normale cel, maar ook bij het ontstaan van ziektes en in het verouderingsproces. 
Door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld door roken of blootstelling aan de zon) 
kan de hoeveelheid ROS dramatisch toenemen. Ophoping van ROS veroorzaakt 
oxidatieve stress. Oxidatieve stress kan leiden tot beschadiging van het DNA van 
een cel. Deze gevolgen van oxidatieve stress zijn mede verantwoordelijk voor het 
verouderingsproces van de cel. PtdIns5P kan de ophoping van ROS verminderen. 
Hiermee kan PtdIns5P de celoverleving onder extreme omstandigheden bevorderen. 

In hoofdstuk 3 bestuderen we de wisselwerking tussen PtdIns5P en het eiwit 
Pin1. Pin1 is een klein eiwit dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van andere, 
gefosforyleerde eiwitten. Pin1 kan signaalroutes reguleren die invloed hebben op 
bijvoorbeeld celdeling, celdood en genexpressie. Uit onderzoek bij muizen is gebleken 
dat Pin1 een rol kan spelen bij het ontstaan van kanker en de ziekte van Alzheimer. 
Muizen die Pin1 missen vertonen kenmerken van vroegtijdige veroudering, wat vaak 
geassocieerd wordt met een ophoping van DNA beschadigingen veroorzaakt door 
oxidatieve stress. Echter, bij analyse van cellen uit deze muizen bleken zij resistent 
te zijn tegen oxidatieve stress. Wij hebben onderzocht hoe dit kan en ontdekten dat 
cellen die Pin1 missen meer PtdIns5P hebben, wat weer grote invloed heeft op hoe 
deze cellen overleven onder condities van oxidatieve stress. We ontdekten tevens 
dat PIP4Ks zich door fosforylering binden aan Pin1. Het meten van de enzymatische 
activiteit van de PIP4Ks suggereerde dat Pin1 de activiteit van PIP4Ks remt. Hierdoor 
zou de hoeveelheid PtdIns5P mogelijk kunnen groeien wanneer Pin1 in de cel aanwezig 
is. Hoewel de resultaten tegenstrijdig zijn, hebben we aannemelijk gemaakt dat er een 
relatie is tussen Pin1 en PtdIns5P en dat Pin1 de mate van ontvankelijkheid van de cel 
voor oxidatieve stress zou kunnen bepalen door de hoeveelheid PIP4Ks in de cel - en 
daarmee hoeveelheid PtdIns5P - te reguleren.

In hoofdstuk 4 beschrijven we dat het eiwit Pin1 een directe interactie aangaat met 
fosfoinositiden. Eiwitten die binden aan een fosfoinositide kunnen via de fosfoinositide 
signalen doorgeven. Het vinden en karakteriseren van nieuwe eiwitten die deze 
binding aangaan leert ons veel over de rol van fosfoinositiden in signaaloverdracht. 
Surface Plasmon Resonance (SPR) is een techniek om interactie tussen moleculen te 
onderzoeken en te kunnen bepalen hoe sterk de binding is. Met behulp van SPR 
ontdekten we dat Pin1 aan verschillende fosfoinositiden kan binden. De sterkste 
interactie vond plaats tussen Pin1 en het fosfoinositide fosfatidylinositol-4,5 bisfosfaat 
(PtdIns(4,5)P2). Om het effect van PtdIns(4,5)P2 op de functie van Pin1 te bepalen, 
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hebben we de hoeveelheid PtdIns(4,5)P2 in de cel verhoogd door overexpressie van 
de kinase PIP5K, die de inositolring fosforyleerd op de 5-positie. Vervolgens hebben 
we bekeken hoe twee genen, waarvan we weten dat ze mede gereguleerd kunnen 
worden door Pin1, reageerden op de verhoogde hoeveelheid PtdIns(4,5)P2. Bij 
deze genen, p27 en CyclineD1, beide mede verantwoordelijk voor regulering van 
de celdeling, was een afname te observeren. Dit geeft aan dat PtdIns(4,5)P2 via Pin1 
effect kan hebben op de celdeling en dus op de vermeerdering van cellen. Deze 
bevinding kan zeer relevant zijn voor veel processen, inclusief het ontstaan van kanker. 

Hoofdstuk 5 behelst een review over signaalroutes van fosfoinositiden in de kern 
van de cel. In hoofdstuk 6 staat het PIP4K molecuul met isovorm 2B (PIP4K2B) centraal. 
PIP4K2B reguleert de expressie van PtdIns5P in de kern van cellen, waarmee onder 
andere de stabiliteit van het p53 eiwit beïnvloed wordt. Het p53 eiwit beschermt 
cellen tegen DNA schade en voorkomt daarmee het ontstaan van kanker. Wanneer er 
DNA schade is, zal p53 eerst de cel helpen om die te repareren, maar als de schade 
te groot is om te herstellen, zorgt p53 ervoor dat de cel doodgaat. Als het p53 eiwit 
zo gemuteerd is dat het niet meer zijn functie kan uitoefenen, dan zullen fouten in het 
DNA doorgegeven worden aan dochtercellen, waardoor uiteindelijk tumoren ontstaan. 
Het eiwit p53 wordt daarom ook wel ‘de beschermer van het genoom’ genoemd. Er 
zijn veel verschillende signaalroutes die de functie van p53 regelen en kennis hiervan 
is belangrijk om eventuele kankertherapieën te ontwikkelen. Om onze kennis van 
PIP4K2B te verhogen hebben we de 3-dimensionale (3D) structuur bekeken. De 3D 
structuur van een eiwit en eventuele bindingspartners aan die structuur spelen een 
belangrijke rol bij de activiteit van een eiwit. De 3D structuur van PIP4K2B staat toe 
dat het zich kan binden aan ander PIP4K molecuul met isovorm 2B. In dit hoofdstuk 
beschrijven we onze ontdekking dat de 2B isovormen van PIP4K zich niet alleen aan 
elkaar kunnen binden, maar dat ze ook met de isovorm 2A (PIP4K2A) kunnen paren. De 
beide isovormen 2B en 2A kunnen PtdIns5P fosforyleren en daarmee hetzelfde product 
genereren, namelijk het fosfoinositide fosfatidylinositol-4,5 bisfosfaat (PtdIns(4,5)P2). 
Echter, de 2A isovorm bleek meer dan 2000 keer zo actief te zijn als de 2B isovorm. 
Ook bleek de 4-kinase activiteit die geassocieerd wordt met PIP4K2B voornamelijk 
afkomstig van PIP4K2A. Bovendien kan PIP4K2B de locatie van zijn partner PIP4K2A 
in de cel beïnvloeden. Het opvoeren van de hoeveelheid PIP4K2B had namelijk als 
resultaat dat er zich meer PIP4K2A in de celkern bevond. Deze resultaten impliceren 
dat de verhouding in concentratie tussen de twee enzymen de respons op oxidatieve 
stress of DNA schade kan reguleren en daarmee een belangrijke fysiologische rol 
kan spelen. 

In hoofdstuk 7 wordt het verband tussen PIP4K2B expressie en borstkanker 
onderzocht. Het was niet bekend of PIP4K2B een rol speelt bij het ontstaan van tumoren 
of in de prognose van kankerpatiënten. Wij hebben een antilichaam ontwikkeld dat 
PIP4K2B specifiek kan herkennen en het vervolgens geoptimaliseerd voor gebruik in 
de detectie van PIP4K2B in menselijk weefsel. Met behulp van het antilichaam werd 
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vervolgens de expressie van PIP4K2B geanalyseerd in borsttumoren van een groot 
cohort patiënten (489) met bijbehorende klinische gegevens. We vonden PIP4K2B 
zowel in cellen van normale melkkanalen van de borst als in tumorcellen. In tumorcellen 
vonden we echter een grote variatie in de expressie van PIP4K2B. Naarmate de 
tumoren groter waren en van hogere agressiviteit, was de PIP4K2B expressie lager. 
Statistische analyse toonde een negatieve correlatie aan tussen progressievrije 
overleving (de kans dat de borstkankerpatiënt in leven blijft zonder dat de ziekte 
verergert) en de expressie van PIP4K2B. Om de gevolgen van PIP4K2B expressie nader 
te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van cellijnen. Een cellijn is een aantal 
gekloonde cellen die buiten het lichaam voortdurend worden doorgekweekt zodat 
ze gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door het vergelijken 
van cellen uit het borstepitheel (het weefsel dat organen en andere weefsels 
bedekt) van een borstkankerpatiënt en een gezond persoon ontdekten we dat een 
vermindering van PIP4K2B expressie twee gevolgen had: ten eerste een afname van 
de expressie van het eiwit E-cadherine, dat mede verantwoordelijk is voor celadhesie 
(het binden aan een oppervlak of andere cel) en ten tweede een vergemakkelijking 
van epithelialemesenchymale transitie (EMT). EMT staat voor de overgang van een 
cel met epitheliale eigenschappen naar een cel met mesenchymale eigenschappen. 
Cellen met mesenchymale eigenschappen worden vaak geassocieerd met uitzaaiing 
en een slechtere prognose van de kanker. Analyse van eerder gepubliceerde data van 
tweeduizend borsttumoren bevestigt deze correlatie tussen E-cadherine expressie en 
lage PIP4K2B expressie. 

De afname van E-cadherine expressie en de vergemakkelijking van EMT vormen 
een mogelijke verklaring voor de negatieve correlatie tussen lage PIP4K2B expressie 
en progressievrije overleving van borstkanker patiënten. Identificatie van patiënten 
met lage PIP4K2B expressie - en dus een slechtere prognose - kan mogelijk helpen 
bij het bepalen van de meest geschikte therapie voor deze groep patiënten. Echter, 
de vraag hoe PIP4K2B - en vervolgens PtdIns5P - signalering precies de daling 
van E-cadherin expressie reguleert en daarmee de progressievrije overleving van 
borstkanker beïnvloedt, zal nog beantwoord moeten worden om een gedeelte van de 
complexiteit van het ontstaan van borstkanker te kunnen begrijpen. 




