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Nederlandsee samenvatting 
voorr niet ingewijden 

Elkee cel in ons lichaam bevat dezelfde set genen. Van de meeste genen zijn in de cel twee 
kopieënn aanwezig: een kopie oorspronkelijk geërfd van de vader via de zaadcel en een kopie 
geërfdd van de moeder uit de eicel. Een cel kan voor de meeste genen geen onderscheid maken 
tussenn beide kopieën omdat de erfelijke informatie (het DNA) waaruit genen zijn opgebouwd 
opp beide kopieën vrijwel identiek is.. Daarom schakelt een cel beide kopieën aan of uit al naar 
gelangg de functie van het gen nodig is voor de cel. Voor een klein aantal genen geldt echter dat 
hett DNA van één van de kopieën gemarkeerd is. Deze markering vindt plaats in de geslachts-
cellenn van één van de ouders en dus is de gemarkeerde kopie altijd van dezelfde ouder afkom-
stig.. Voor gemarkeerde genen kan een cel dus wél een onderscheid maken tussen de kopie 
afkomstigg van de vader en die van de moeder. Gemarkeerde genen worden in het Engels 
"imprinted""  genoemd (Hoofdstuk 1). DNA markering kan de activiteit van genen beïnvloeden 
enn genen aan- of uitschakelen. Het belangrijkste kenmerk van gemarkeerde genen is dan ook 
datt in veel gevallen één van de genkopieën en bovendien altijd dezelfde ouderlijke kopie uit-
geschakeldd wordt. 

Inn dit proefschrift onderzoeken we het mechanisme van markering en de wijze waarop gemar-
keerdee genen aan- of uitgeschakeld worden. Door dit mechanisme te bestuderen krijgen we 
meerr inzicht in hoe genen in ons lichaam gereguleerd worden en wat er fout kan gaan in deze 
regulatiee bij ziekten zoals kanker. Als model voor de regulatie van gemarkeerde genen hebben 
wee een gen bestudeerd met de naam: "Insuline gelijkende groeifactor receptor type 2" of kort-
wegg "Igf2i*\  Dit gen iss zodanig gemarkeerd dat de kopie van de moeder de DNA markering 
bevat.. De kopie van de vader bevat geen markering en wordt altijd uitgeschakeld. Het uit-
schakelenn van de kopie van de vader gebeurt in het muizenembryo. Uit eerdere proeven weten 
wee dat een actief, ofwel aangeschakeld, Igfër gen essentieel is voor de ontwikkeling van een 
muizenembryo.. Dus het aanbrengen van markering op de moederkopie in de eicel zorgt er 
later,, tijdens de ontwikkeling van het embryo, voor dat deze kopie niet uitgeschakeld kan wor-
denn zodat de muis levend ter wereld kan komen. 

Hett stukje DNA dat de markering van het Igf2r gen bevat hebben we Air genoemd. Air bevindt 
zichh in het Igf2r gen en kan als startpunt van een gen fungeren. Het startpunt van een gen noe-
menn we een promoter. Is de promoter van een gen inactief dan staat het gen uit. Is de promo-
terr actief, dan staat het gen aan en wordt de promoter als startpunt gebruikt om het DNA van 
hett gen over te schrijven naar RNA. De productie van een RNA is een essentieel proces voor 
hett vertalen van de erfelijke informatie uit het DNA naar een eiwit. Alleen de ongemarkeerde 
AirAir  promoter, namelijk die op de vaderkopie, functioneert als actieve promoter en wordt net 
alss normale actieve genen overgeschreven in een RNA; het Air RNA. Terwijl bij een normaal 
genn het RNA wordt vertaald naar een eiwit, gebeurt dit bij het Air RNA niet. Het Air RNA is 
daaromm een ongebruikelijk RNA. Bovendien ligt de Air promoter midden in het Igfër gen en 
opp een zodanige wijze dat het DNA in tegengestelde richting van het Igf2r gen wordt overge-
schrevenn in een RNA. Dus: op de genkopie van de vader is de Air promoter actief, wordt het 
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onvertaaldee Air RNA gemaakt en is de Igflr promoter uitgeschakeld. Echter, op de genkopie 
vann de moeder is de Air promoter gemarkeerd en uitgeschakeld en staat het Igf2r gen aan. Een 
belangrijkee ontdekking werd gedaan na onderzoek aan muizen waarin de Air promoter ver-
wijderdd is. Muizen zonder Air promoter kunnen hun Igf2r gen niet meer uitschakelen. Hieruit 
blijk tt dat voor het uitschakelen van het Igf2r gen tenminste een geactiveerde Air promoter 
nodigg is. 

Voorr het bestuderen van het mechanisme waarmee gemarkeerde genen aan en uit worden 
geschakeld,, hebben we muizen gegenereerd waarin we met behulp van genetische modifica-
tiee specifieke veranderingen in het DNA hebben aangebracht. Als eerste stap in dit proefschrift 
hebbenn we gezocht naar de kleinste DNA stukjes die gemarkeerd kunnen worden. Dit hebben 
wee gedaan door stukjes van het A ir  en Igf2r gen als extra DNA in te brengen in de muis. Deze 
extraa stukken DNA noemen we "transgenen". Vervolgens hebben we gekeken of deze trans-
genenn gemarkeerd werden (Hoofdstuk 2). Onze aanpak laat zien dat een klein stukje Air wel-
iswaarr gemarkeerd kan worden maar niet op een doeltreffende wijze. De Air transgenen wer-
denn namelijk vaker niet dan wel gemarkeerd. Wel bleek dat een promoter van een gen, maar 
niett noodzakelijkerwijs de Igf2r promoter, kon helpen om de Air transgenen te markeren. 
Verderr ontdekten we dat niet alleen het Igflr gen wordt beïnvloed door de markering, maar dat 
ookk de twee nabijgelegen genen, Orctl (Slc22a2) en Orct3 (Slc22a3), worden beïnvloed. Net 
alss het Igf2r gen worden Orct2 en Orct3 uitgeschakeld op de kopie van de vader en is de Air 
promoterr noodzakelijk voor het uitschakelen (Hoofdstuk 3). De ongemarkeerde en actieve Air 
promoterr op de kopie van de vader werkt dus als een schakelaar en kan zowel het Igflr gen 
alss de twee nabijgelegen genen uitschakelen. Dit riep de vraag op wat precies als schakelaar 
werkt.. Is het de Air promoter die wedijvert met de promoter van de andere genen enn deze com-
petitiee wint op de kopie van de vader? Of werkt het onvertaalde Air RNA als de schakelaar? 
Omm deze vraag te beantwoorden hebben we muizen gegenereerd waarin het Air RNA is inge-
kort.. Dit hebben we bereikt door een stop-signaal in het Air RNA te plaatsen (Hoofdstuk 4). 
Inn deze muizen wordt de Air promoter op de kopie afkomstig van de moeder nog steeds gemar-
keerd.. Bovendien is de Air promoter op de kopie van de vader nog steeds actief. De geacti-
veerdee Air promoter maakte nu echter een korter Air RNA. Dit korte RNA bleek niet meer in 
staatt om de Igflr, Orct2 en Orct3 genen uit te schakelen. Hiermee hebben we aangetoond dat 
hett onvertaalde Air RNA verantwoordelijk is voor het uitschakelen van de genen. Dit is voor 
hett eerst dat een RNA als schakelaar is aangewezen voor de regulering van gemarkeerde 
genen.. Bovendien vertoont dit genregulatiee mechanisme overeenkomsten met de manier waar-
opp een vrouwelijk embryo de genen op één van haar geslachtschromosomen uitschakelt, 
namelijkk door een onvertaald RNA als schakelaar te gebruiken. 

Inn het laatste hoofdstuk hebben we onderzocht hoe het RNA precies als schakelaar werkt. 
Werktt het Air RNA door, net als bij de regulatie van de geslachtschromosomen, te binden aan 
dee genen die uitgeschakeld worden, of werkt het Air RNA omdat het overlapt met het Igflr 
gen?? Om dat te testen hebben we muizen gegenereerd waarin de Igflr promoter verwijderd is. 
Hierdoorr overlapt het Air RNA niet meer met een actief Igf2r gen (Hoofdstuk 5). In deze mui-
zenn kan het Air RNA nog steeds de Orct2 en Orct3 genen uitschakelen. Hieruit kunnen we con-
cluderenn dat het Air RNA niet door overlap met het Igflr gen werkt. Het huidige model voor 
dee werking van het Air RNA vertoont dan ook gelijkenis met de manier waarop de genen op 
éénn van de vrouwelijke geslachtschromosomen uit worden geschakeld. 
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Samenvattendd hebben we een nieuw mechanisme ontdekt dat gemarkeerde genen reguleert. In 
hett bestudeerde voorbeeld schakelt een onvertaald RNA meerdere gemarkeerde genen op de 
genkopiee afkomstig van de vader uit. Echter, om de functie van deze genen te waarborgen 
wordtt op de kopie van de moeder een DNA markering geplaatst. Hierdoor wordt de productie 
vann het Air RNA voorkomen en blijven de genen op de moederkopie actief. 
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