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Summary
The forkhead box family of transcription factors includes 50 different transcription
factors classified into 19 subfamilies that all contain an approximately 100 amino
acid DNA binding domain referred to as the forkhead domain.  This Thesis
describes the roles of the forkheads FOXR1 and FOXO3A in the pediatric cancer
neuroblastoma and includes the importance of the PI3K/mTOR pathway in the
regulation of FOXO3A-mediated apoptosis.  Additionally, the characterization of
the novel FOXO3A-related gene product FOXO3A2 is described as well as its
fundamental links to insulin signaling and human longevity.

Neuroblastoma is a tumor arising from neural crest sympathoadrenal progenitor
cells within the adrenal medulla.  Although rare, it is the most common extra-
cranial solid tumor with an incidence of 10.2 per million children under 15 years
of age.  Neuroblastomas are genetically heterogeneous with the most common
single gene events being MYCN amplification (20% of cases) and ALK receptor
mutation (7-10% of cases).  Despite intense multi-modal therapy high-stage
tumors are often refractory to treatment.

Chapter 2 describes the cloning and characterization of FOXR1 fusion genes arising
from micro-deletions within 11q23 in three neuroblastoma tumors.  We
uncovered these fusion genes by an integrated analysis of mRNA microarray,
comparative genomic hybridization (CGH) array and single nucleotide
polymorphism (SNP) array data.  These deletions resulted in the fusion of FOXR1
to the first exon of either PAFAH1B2 (one event) or MLL (two events) which caused
re-expression of FOXR1 (normally expressed only in early embryogenesis) in all
cases.  Overexpression of FOXR1 in conditionally-immortalized mouse neuroblasts
(JoMa cells) demonstrated that FOXR1 could substitute for MYCN in maintaining
the immortalized state.  Knockdown of FOXR1 with two different shRNAs induced
cell cycle arrest and apoptosis in HOS (osteosarcoma) cells, further suggesting that
FOXR1 acts oncogenically to drive the cell cycle and suppress apoptosis.
Microarray profiling of these knockdowns revealed a significant up-regulation of
FOXO target genes and a significant enrichment for DBE motifs across the
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promoters of the upregulated genes.  FOXO reporter assays confirmed that FOXO
transcription factors were activated by FOXR1 knockdown in HOS.

Chapter 3 describes the importance of the PI3K/Akt/FOXO3A axis in
neuroblastoma.  We identified FOXO3A as strongly overexpressed in
neuroblastoma relative to many other normal tissues and cancers.  FOXO3A
expression was also prognostic with high expression being good prognosis.
FOXO3A cytoplasmic-nuclear shuttling was found to be dependent on Akt activity
with PI3K/Akt inhibition resulting in FOXO3A nuclear localization and
transcriptional activity.  Apoptosis induced by the dual PI3K/mTOR inhibitor PI-103
was rescued by FOXO3A knockdown in the cell line SKNBE(2c) while
overexpression of wild-type FOXO3A in SY5Y cells potentiated apoptosis induced
by PI-103 and the pan-Akt inhibitor MK-2206.  Microarray profiling of SY5Y cells
treated with PI-103 with and without induced FOXO3A overexpression allowed for
the generation of gene expression signatures, one defining PI3K/mTOR activity
and the other defining FOXO3A transcriptional activity.  These two signatures were
found to be inversely correlated and highly prognostic within the NB88 tumor
dataset.

Chapter 4 expands upon our findings from Chapter 3 and defines the redundancy
of Akt and mTORC1 signaling in inhibiting apoptosis in neuroblastoma.  We found
that mTORC1 signals somewhat independently of the PI3K/Akt axis and that this
mTORC1 activity is sufficient to strongly limit apoptosis induced by PI3K or Akt
inhibition.  Inhibition of both PI3K and mTOR with the dual PI3K/mTOR inhibitor
GSK2126458 induced apoptosis across a panel of neuroblastoma cell lines far
more efficiently than PI3K or Akt inhibition alone.  Microarray profiling of
inhibitors targeting PI3K, Akt or mTOR as well as specific inhibition of mTORC1 by
knockdown of Raptor identified gene-sets for each of these PI3K/mTOR pathway
components.  K-means clustering and Kaplan-Meier survival curve generation in
the NB122 dataset revealed that mTORC1 activity is much more prognostic than
Akt activity in high-stage neuroblastoma.  In the Discussion of this Thesis we offer
experimental support for a hypothesis that FOXO3A transcriptional and pro-
apoptotic activity is regulated by both Akt and mTORC1.
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The insulin/PI3K/Akt/FOXO signaling pathway is a powerful regulator of longevity
in model organisms which has also been implicated in the determination of human
lifespan.  Suppression of insulin signaling in c. elegans and drosophila causes FOXO
activation and robust FOXO-dependent lifespan extension.  In mice, both
suppression and activation of IGF/insulin/PI3K signaling has resulted in lifespan
extension; confirming the evolutionarily-conserved importance of this pathway in
longevity.  Although FOXOs have yet to be demonstrated as effectors of longevity
in mice, multiple genetic association studies have reproducibly linked SNPs at the
FOXO3A locus to human longevity. Thus far no mechanisms have been discovered
for the variants identified.

Chapter 5 details the cloning and characterization of a novel isoform of FOXO3A
which we call FOXO3A2.  We also suggest a role for FOXO3A2 in the regulation of
peripheral glucose clearance and human longevity.  The FOXO3A2 transcript is
derived from a novel exon transcribed from an internal promoter within intron #2
of the human FOXO3A gene.  This exon splices into exon #3 of FOXO3A, creating a
transcript that encodes an n-terminally truncated form of FOXO3A.  The 5pUTR of
this transcript contains the key human longevity SNP rs9400239 which is either a
C (non-longevity) or a T (longevity).  Evaluating FOXO3A2 expression across a panel
of human tissue cDNAs we found FOXO3A2 to be nearly absent, with high
expression only in skeletal muscle.  We found the translational initiation of the
FOXO3A2 protein to be strongly suppressed by the longevity SNP-containing
5pUTR.  Additionally, the FOXO3A2 protein was tightly regulated by the
proteasome as well as PI3K signaling.  Like FOXO3A, FOXO3A2 was phosphorylated
on Ser253 in response to insulin/PI3K signaling and excluded from the nucleus.
Inducible overexpression of the C- and T-alleles of FOXO3A2 in human myotubes
demonstrated that the non-longevity C-allele was capable of suppressing
glycolysis while the T-allele was not.  Evaluation of a metabolically well-
characterized cohort of Danish twins revealed that the rs9400239 longevity
genotype (T) was associated with increased peripheral glucose clearance (p =
0.003).  This established a positive association between increased insulin
sensitivity and human longevity.
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Nederlandse Samenvatting
De familie van forkhead box transcriptiefactoren telt 50 verschillende leden die
onderverdeeld worden in 19 subfamilies. Ze beschikken allemaal over een DNA
bindingsdomein van ongeveer 100 aminozuren dat bekend staat als het forkhead
domein. Dit proefschrift beschrijft de rol van 2 leden van de forkhead familie,
FOXR1 en FOXO3A, in de kindertumor neuroblastoom. De rol  van de PI3K/mTOR
signaleringsroute in de regulatie van FOXO3A-gemedieerde apoptose is een
belangrijk onderdeel van deze studie. Bovendien geven we een eerste
karakterisering van FOXO3A2, een nieuw FOXO3A-gerelateerd gen product dat
fundamenteel gelinkt kan worden aan insuline signalering en lange levensduur in
mensen.

Neuroblastoom is een tumor die meestal onstaat in het bijniermerg uit cellen die
afkomstig zijn uit de neurale lijst en die tot het sympathische zenuwstelsel
behoren. Hoewel Neuroblastoom een zeldzame tumor is, is het de meest
voorkomende extra-craniale solide tumor in kinderen onder de 15 jaar met een
incidentie van 10,2 per miljoen. Neuroblastoom tumoren zijn genetisch zeer
heterogeen. De meest voorkomende genetische veranderingen zijn MYCN
amplificatie (in 20% van de gevallen) en mutaties in de ALK receptor (7-10%).
Ondanks de zeer intensieve therapie die patiënten met een hoog risico ondergaan
(chemotherapie, operatie, radiotherapie en stamceltransplantatie), leven na 5 jaar
nog maar 30-40% van deze kinderen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de klonering en karakterisering van FOXR1 fusie genen die
ontstaan door micro-deleties in chromosoom 11q23 in drie verschillende
neuroblastoom tumoren. We ontdekten deze fusie genen door geïntegreerde
analyse van mRNA microarray, comparative genomic hybridization (CGH) array
and single nucleotide polymorphism (SNP) array data. Deze deleties resulteerden
in de fusie van FOXR1 met het eerste exon van ofwel PAFAH1B2 (in één geval),
ofwel van MLL (twee gevallen). In alle gevallen leidde dit tot re-expressie van
FOXR1 dat normaal gesproken alleen tot expressie komt in de vroege
embryogenese. Overexpressie van FOXR1 in conditioneel-geïmmortaliseerde
neuroblasten uit muizen (JoMa cellen), liet zien dat FOXR1 de functie van MYCN in
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deze cellen kon overnemen, namelijk het in stand houden van de
geïmmortaliseerde status. Het verminderen van de FOXR1 expressie d.m.v. twee
verschillende shRNAs leidde tot celcyclus arrest en apoptose in HOS cellen
(osteosarcoma). Tezamen wijzen deze resultaten erop dat FOXR1 als een oncogen
werkt om de celcyclus aan te jagen en apoptose te onderdrukken. De microarray
profielen van de cellen met een via shRNA verlaagde FOXR1 expressie wezen uit
dat er een significante verhoging was van FOXO target genen. Bovendien waren
de promotoren van deze verhoogde genen verrijkt voor DBE motieven. FOXO
activiteit proeven bevestigden de activatie van FOXO transcriptiefactoren na
verlaging van de FOXR1 expressie in HOS cellen.

In hoofdstuk 3 beschrijven we het belang van de PI3K/Akt/FOXO3A
signaleringsroute in neuroblastoom tumoren. We zagen dat FOXO3A in
verhouding tot normale weefsels en vele andere tumoren, zeer hoog tot expressie
komt in neuroblastoom tumoren. Een hoge expressie van FOXO3A is significant
gecorreleerd met een goede prognose. FOXO3A is transcriptioneel actief in de
nucleus van de cel, maar de lokalisatie is afhankelijk van de activiteit van Akt. Het
remmen van de PI3K/Akt signalering leidde tot pendeling van FOXO3A naar de
kern en daarmee inductie van apoptose. Over-expressie van FOXO3A in de
neuroblastoom cellijn SY5Y versterkte de mate van apoptose die geïnduceerd
werd door de Akt inhibitor MK-2206 of de tweeledige PI3K/mTOR inhibitor PI-103.
Vice versa leidde vermindering van FOXO3A expressie in de cellijn SKNBE(2c) tot
een sterke daling van de apoptose die geïnduceerd werd door behandeling met
PI-103. We hebben vervolgens microarray profielen gemaakt van SY5Y cellen, met
en zonder over-expressie van FOXO3A, en wel of geen PI-103 behandeling. Met
deze profielen hebben we 2 genexpressie signaturen vervaardigd; de ene geeft de
activiteit van de PI3K/mTOR signalering weer en de andere de FOXO3A
transcriptionele activiteit. Deze twee signaturen bleken invers gecorreleerd aan
elkaar en zeer prognostisch binnen de NB88 neuroblastoma tumor dataset. De
patiënten met een hoge PI3K/mTOR signalering hebben een lage FOXO3A
activiteit en de slechtste overlevingskansen.
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Hoofdstuk 4 gaat dieper in op onze bevindingen uit hoofdstuk 3 en maakt
onderscheid in Akt en mTORC1 activiteit en hun effect op het remmen van
apoptose in neuroblastoom. We ontdekten dat mTORC1 activiteit voor een deel
onafhankelijk van de PI3K/Akt signalering is en dat deze mTORC1 activiteit
voldoende is om de mate van apoptose veroorzaakt door remming van PI3K of Akt
sterk te beperken in neuroblastoom cellijnen. Het remmen van zowel PI3K als
mTOR met de tweeledige PI3K/mTOR inhibitor GSK2126458 was verreweg het
meest efficiënt in het induceren van celdood in een groot panel van
neuroblastoom cellijnen in vergelijking met de enkele inhibitie van PI3K, Akt of
mTOR. We hebben microarray profielen gemaakt van SY5Y cellen behandeld met
enkele remmers tegen PI3K, Akt of mTOR en van SY5Y cellen waarin specifiek de
activiteit van mTORC1 verminderd is door een shRNA-verlaagde Raptor expressie.
Hieruit konden we de genen identificeren die gereguleerd werden door het
remmen van de specifieke onderdelen van de PI3K/Akt/mTOR signaleringsroute.
K-means klustering van deze genen op de NB122 neuroblastoma dataset en de
bijbehorende Kaplan-Meier overlevingscurves lieten zien dat mTORC1 activiteit
veel prognostischer is dan de Akt activiteit in hoog stadium neuroblastoom
tumoren. In de discussie van dit manuscript dragen we experimentele
ondersteuning aan  voor de hypothese dat de transcriptionele en pro-
apoptotische activiteit van FOXO3A gereguleerd word door zowel Akt als mTORC1.

De insulin/PI3K/Akt/FOXO signaleringsroute is een sterke regulator van lange
levensduur in modelsystemen en lijkt ook betrokken bij het bepalen van de
menselijke levensduur. Het remmen van insuline signalering in c.elegans and
drosophila leidt tot de activatie van FOXO en een forse verlenging van de
levensduur. In muizen hebben zowel remming als activatie van de
IGF/insuline/PI3K signalering tot een verlengde levensduur geleid, waarmee het
evolutionair-geconserveerde belang van deze signaleringsroute in beïnvloeden
van de levensduur bevestigd wordt. Hoewel FOXOs nog niet geïdentificeerd zijn
als modulatoren van de levensduur van  muizen, hebben genetische associatie
studies herhaaldelijk SNPs (single nucleotide polymorphisms) in het FOXO3A locus
gelinkt aan levensduur in mensen. Tot nu toe is er geen achterliggende werking
ontdekt voor deze geïdentificeerde varianten.



214

Hoofdstuk 5 beschrijft de klonering en karakterisering van een nieuwe isovorm
van FOXO3A die we FOXO3A2 genoemd hebben. We opperen een rol voor
FOXO3A2 in de regulatie van de perifere glucose verwerking en levensduur in
mensen. Het FOXO3A2 transcript wordt afgeschreven vanaf een interne promotor
gelegen in intron #2 van het humane FOXO3A gen waardoor er een nieuwe exon
ontstaat. Dit exon spliced in exon #3 van FOXO3A waardoor er een transcript
wordt afgeschreven dat een N-terminaal getrunceerde vorm van FOXO3A codeert.
De 5pUTR van dit transcript bevat de SNP rs9400239 waarvan de T-variant sterk
met een lange levensduur geassocieerd is. Het bestuderen van de expressie van
FOXO3A2 in een panel van cDNAs geïsoleerd uit diverse menselijke weefsels liet
zien dat FOXO3A2 nauwelijks tot expressie komt, behalve in spierweefsel waar de
expressie hoog is. De translatie initiatie van het FOXO3A2 eiwit bleek zwaar
onderdrukt te worden door de 5pUTR die de SNP bevatte. Het FOXO3A2 eiwit
werd sterk gereguleerd door het proteasoom en PI3K signalering. Net als FOXO3A
wordt FOXO3A2 gefosforyleerd op Ser253 als reactie op insulin/PI3K signalering
en verdwijnt hierdoor uit de kern. Induceerbare over-expressie van de C- of T-
allelen van FOXO3A2 in humane spiercellen liet zien dat het C-allel (niet
geassocieerd met lange levensduur) in staat was om glycolyse te onderdrukken
terwijl de het T-allel dit niet kon. Evaluatie van een metabolisch goed-
gekarakteriseerd cohort van Deense tweelingen toonde aan dat het rs9400239 T
genotype (geassocieerd met lange levensduur) correleerde met een verhoogde
perifere glucose verwerking (p=0.003). Hierdoor constateerden wij een positieve
link tussen verhoogde insuline sensitiviteit en menselijke levensduur.




