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Eenn organisme is opgebouwd uit 
verschillendee soorten cellen. Al deze cellen 
vindenn hun oorsprong in een enkele 
bevruchtee eicel. Als een cel eenmaal zijn 
differentiatiee status heeft bereikt, dan is het 
vann belang dat het zijn identiteit behoudt na 
elkee celdeling. Wat bepaalt de identiteit van 
eenn cel? De identiteit van een cel wordt 
bepaaldd doordat celtype afhankelijke genen 
well of niet tot expressie komen. Deze 'uit' en 
'aan'' situatie van genen definieert een 
specifiekk genexpressie patroon dat uniek is 
voorr elk verschillend celtype. De identiteit 
vann een hartcel wordt bepaald door een 
anderr genexpressie patroon dan een huidcel. 
Alss deze huidcel deelt, ontstaat er een 
nieuwee huidcel. Op moleculair niveau 
betekentt dit dat het specifieke genexpressie 
patroonn van de huidcel op een juiste manier 
moett worden overgedragen naar de nieuw 
gevormdee huidcel. Cellen moeten dus een 
geheugenn hebben om hun genexpressie 
patroonn op een stabiele en overerfbare 
manierr vast te houden. Dit is belangrijk, 
omdatt defecten in dit geheugen ernstige 
consequentiess kunnen hebben voor de 
identiteitt van een cel en zelfs kunnen leiden 
tott allerlei afwijkingen zoals kanker. 

Veranderingenn in chromatine structuur 
zijnn waarschijnlijk een belangrijk onderdeel 
vann het mechanisme dat ten grondslag ligt 
aann dit cellulaire geheugen. Chromatine is 
eenn algemene term voor een complexe 
structuurr dat DNA, histonen en andere 
eiwittenn bevat. Er zijn verschillende klassen 
vann eiwitten geïdentificeerd die betrokken zijn 
bijj de regulatie van genexpressie op het 
niveauu van chromatine. Twee klassen van 
dezee eiwitten zijn de Trithorax-groep (trxG) 
eiwittenn en de Polycomb-groep (PcG) 
eiwitten.. De trxG eiwitten zijn betrokken bij de 
stabielee en overerfbare activatie van genen, 
terwijll de PcG eiwitten betrokken zijn bij de 
stabielee en overerfbare repressie van genen. 
Dee PcG eiwitten zijn oorspronkelijk 
geïdentificeerdd in de fruitvlieg Drosophila 
melanogaster.melanogaster. Aan het begin van deze studie 
warenn slechts enkele vertebrate PcG eiwitten 

bekend.. Het doel van dit onderzoek was dan 
ookk om zowel nieuwe PcG eiwitten als PcG 
bindendee eiwitten te identificeren. 

Inn hoofdstuk 1 beschrijf ik de basale en 
fundamentelee eigenschappen van PcG 
eiwittenn en hun rol in de regulatie van 
genexpressie. . 

Inn hoofdstuk 2 beschrijven we een two-
hybridd screen om eiwitten te identificeren die 
eenn interactie kunnen aangaan met het PcG 
eiwitt Enhancer of zeste 2 (Ezh2). We 
beschrijvenn de identificatie van een humaan 
eiwitt dat homoloog is aan het Drosophila 
PcGG eiwit Extra sex combs (Esc). Omdat het 
humanee PcG eiwit voor 100% identiek is aan 
hett muizen PcG eiwit Embryonic ectoderm 
developmentt (Eed), hebben wij dit humane 
PcGG eiwit EED genoemd. Om te bepalen of 
dee interactie tussen EED en EZH2 ook in 
vivovivo bestaat, zijn co-immunoprecipitaties 
uitgevoerd.. EED en EZH2 co-
immunoprecipiterenn met elkaar, maar niet 
mett de humane PcG eiwitten BMI1 en HPC2, 
diee samen met RING1 en HPH onderdeel 
uitmakenn van een PcG complex. Met behulp 
vann immunofluorescentie laten we zien dat 
EEDD en EZH2 een fijn-granulair patroon 
vertonenn in de celkern. De PcG eiwitten BMI1 
enn HPC2 zijn daarentegen gelocaliseerd in 
grotee domeinen in de celkern. Verder blijkt 
datt EED in staat is om de expressie van 
genenn te represseren, terwijl EZH2 dat niet 
is.. Op basis van deze bevindingen 
suggererenn we dat EED en EZH2 onderdeel 
uitmakenn van een ander PcG complex dan 
dee PcG eiwitten HPC, HPH, BMI1 en RING1. 

Inn hoofdstuk 3 beschrijven we twee two-
hybridd sereens met vertebrate homologen 
vann Drosophila Polycomb, te weten het 
XenopusXenopus eiwit XPc2 en het humane eiwit 
HPC2.. Met behulp van XPc2 is een eiwit 
geïdentificeerdd dat we XCtBPI hebben 
genoemd,, omdat het homoloog is aan het 
humanee eiwit C-terminal binding protein 1 
(CtBP1).. Met behulp van HPC2 hebben we 
CtBP22 geïdentificeerd. De CtBP eiwitten 
bindenn met XPc2 en HPC2 door middel van 
eenn geconserveerde 6 aminozuur sequentie 

131 1 



Samenvatting g 

datt ook in andere CtBP bindende eiwiten 
wordtt gevonden. Een andere homoloog van 
Polycomb,, M33/MPc1, kan geen interactie 
mett CtBP aangaan omdat het niet deze 
geconserveerdee 6 aminozuur sequentie 
bevat.. Dit was de eerste indicatie dat er 
specificiteitt tussen de verschillende 
Polycombb homologen bestaat. We laten 
verderr zien dat de CtBP eiwitten ook een 
interactiee met elkaar kunnen aangaan. De 
interactiee tussen de CtBP eiwitten en de 
vertebratee Polycomb homologen is bevestigd 
doorr middel van co-immunoprecipitaties en 
co-localisatiee studies in humane cellen. De 
CtBPP eiwitten zijn repressoren van 
genexpressie.. De Drosophila homoloog van 
CtBP,, dCtBP, is in staat genen te 
represserenn door een binding aan te gaan 
mett DNA bindende eiwitten, waaronder de 
repressorr eiwitten knirps en snail. De 
interactiee tussen HPC2 en CtBP is niet 
essentieell voor HPC2 om genen te 
represseren,, omdat een HPC2 mutant dat 
geenn CtBP kan binden nog steeds in staat is 
genenn te represseren. We denken dat de 
interactiee tussen de CtBP eiwitten en HPC2 
belangrijkk zou kunnen zijn voor de opbouw 
vann PcG complexen op target genen. 

Inn hoofdstuk 4 beschrijven we de 
karakterisatiee en de functionele analyse van 
dee interactie tussen HPC2 en de histon 
methyltransferasee SUV39H1. We laten zien 
datt SUV39H1 een interactie kan aangaan 
mett een specifieke klasse van Polycomb 
homologen,, zoals we dat ook hebben gezien 
voorr CtBP. SUV39H1 gaat geen interactie 
aann met het vertebrate Polycomb M33/MPc1 
eiwitt of andere PcG eiwitten. Overexpressie 
vann SUV39H1 in humane cellen resulteert in 
eenn verandering van de localisatie van de 
HPC/HPHH PcG eiwitten naar grote domeinen 
inn de celkern. De localisatie van M33/MPc1 
enn de EED/EZH PcG eiwitten wordt niet 
veranderd.. De verandering van de lokalisatie 
vann de HPC/HPH PcG eiwitten naar grote 
PcGG domeinen is te wijten aan de capaciteit 
vann SUV39H1 om histone H3 te methyleren. 
Wee laten zien dat in de domeinen ook 
gemethyleerdd histone H3 aanwezig is en dat 
dee domeinen geassocieerd zijn met 
pericentromeree heterochromatine regios 

(1q12)) op chromosoom 1. Als laatste laten 
wee zien dat histon methyltransferase activiteit 
iss geassocieerd met het HPC/HPH PcG 
complexx en in mindere mate met het 
EED/EZHH PcG complex. Op basis van deze 
bevindingenn stellen we voor dat SUV39H1 
eenn belangrijke rol speelt in het gericht sturen 
vann PcG eiwitten naar gemodificeerd 
chromatine,, waarbij gemethyleerd histon H3 
betrokkenn is. 

Inn hoofdstuk 5, bediscussieer ik hoe PcG 
complexenn gevormd kunnen worden en wat 
dee relatie is tussen PcG eiwitten en de 
verschillendee mogelijke histon modificaties 
omm te begrijpen hoe PcG eiwitten de 
expressiee van genen stabiel en overerfbaar 
kunnenn represseren. 

Dee ontdekking dat er tenminste twee 
verschillendee humane PcG complexen 
bestaan,, heeft er toe geleid dat we nu meer 
wetenn over de verschillende mogelijke 
interactiess tussen PcG eiwitten. We hebben 
verderr laten zien dat er verschillen bestaan 
tussenn vertebrate Polycomb homologen, 
zoalss de verschillen tussen M33/MPc1 en 
HPC22 met betrekking tot hun binding met 
CtBPP en SUV39H1. We hebben meer inzicht 
verkregenn in het tot stand komen en de aard 
off eigenschappen van de grote PcG 
domeinenn in de celkern. De functionele 
relatiee tussen een histone methyltransferase 
enn PcG eiwitten zou ons verder kunnen 
helpenn te begrijpen hoe PcG eiwitten een 
stabielee en overerfbare status van 
genrepressiee bereiken. 
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