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Summary 

Summary 

Regulation of cell proliferation, differentiation 
and programmed cell death (apoptosis) are not 
only critical for the optimal function of individual 
physiological systems, but also for the integrity of 
a multicellular organism as a whole. Controlled 
induction of programmed cell death is a prerequi
site for the creation of neuronal circuits in the 
central nervous system, but improper balance 
between cell death and survival contributes to the 
onset of neurodegenerative diseases like Alz
heimer and Parkinson disease. In the immune 
system control of apoptosis is also detrimental in 
the generation of functional lymphocytes. How
ever, abrogation of apoptosis control relates to the 
development of various immune diseases and also 
cancer. One important level of apoptosis control 
is by transcriptional regulation as described in 
chapter 1. Aberrant expression of critical tran
scription factors able to regulate the level of 
apoptosis often predisposes to lymphoid tumors. 

Another delicate balance exists between 
cell proliferation and differentiation. Induction of 
unscheduled cell proliferation and delay in termi
nal differentiation may contribute to the onset of 
cancer. Several oncogenes, like the transcriptional 
regulator c-Myc, induce cell proliferation in the 
absence of growth factors. However, some pri
mary cells, like fibroblasts and early B lympho
cytes, also respond to Myc overexpression by in
duction of apoptosis as a form of cellular fail-safe 
mechanism. Upregulation of c-Myc expression 
has been implicated in many different human 
cancers, including B and T cell lymphomas. De
tailed studies have however indicated that over-
expression of c-Myc alone is not sufficient to in
duce tumor formation. 

The scope of the research described in 
this thesis has been to elucidate which other on
cogenes cooperate with c-Myc in the onset of 
lymphoma development and to study the mecha
nisms by which the c-Myc oncoprotein contrib
utes to tumorigenesis. To identify new oncogenes 
we employed an experimental system (proviral 
tagging) that makes use of the ability of RNA vi
ruses, like Moloney murine leukemia virus 
(MoMLV), to integrate into the host genome and 
alter the expression pattern of neighboring genes. 

In case transcriptional activation of a specific 
gene confers a selective growth advantage, a 
clonal cell population will grow out. The location 
of the retrovirus serves as a tag to identify the 
corresponding cellular oncogene. Proviral tagging 
forms an efficient method to identify new onco
genes in case retroviral integrations in the same 
genomic region are found in other independent 
tumors. 

In chapter 2 the characterization of the 
common proviral insertion site pal-1 is described. 
This gene locus is frequently found as retroviral 
integration site in T cell lymphomas that carry an 
activated Myc transgene, suggesting the corre
sponding activated gene is a potential Myc coop
erating oncogene. Further studies on the genomic 
structure of the pal-1 locus allowed the identifi
cation and molecular cloning of the mouse gfil 
gene. The gfil gene encodes a zinc-finger protein 
that acts as a transcriptional repressor. All retrovi
ral insertions that mapped in an area of 40kb, ap
peared to transcriptionally upregulate the gfil 
gene. These findings indicated that the gfil gene 
is a new candidate proto-oncogene able to col
laborate with Myc in the onset of lymphomagene-
sis. 

Using a similar proviral tagging ap
proach, the bmil proto-oncogene was previously 
identified. In contrast to gfil, bmil is only found 
as a target for proviral insertional activation in B 
and not T cell lymphomas. In search for different 
new collaborating oncogenes of Myc we found 
another common insertion site blal, which dis
played the same tissue specificity as bmil. The 
characterization of the blal locus is described in 
chapter 3. Proviral insertions in the blal locus are 
in all cases mutually exclusive with bmil integra
tions. Genomic mapping revealed that blal is lo
cated on the same region on chromosome 2 as 
bmil, between 60 and 170kb proximal of the 
bmil gene. Proviral insertions within the blal lo
cus activate bmil transcription over a large dis
tance. 

Meanwhile, independent studies had in
dicated that Bmil , which is a member of the 
Polycomb group gene family, not only controls 
expression of Hox genes in vivo, but also sup-

159 



presses transcription of the tumor suppressor lo
cus INK4A/ARF. Disruption of the ARF-Mdm2-
p53 pathway was shown to be essential to over
come Myc-induced apoptosis and allow for Myc-
mediated transformation in primary mouse em
bryonic fibroblasts. In chapter 4 data are pre
sented that Bmil collaborates with Myc, by in
hibiting Myc-induced apoptosis through regula
tion of the 1NK4A/ARF locus. Similar to Bmil 
overexpression, heterozygosity for INK4A/ARF 
accelerates c-Myc-induced B cell lymphomage-
nesis, with concomitant loss of the wild type al
lele. 

To further elucidate the role of Gfil in 
lymphoid development and tumorigenesis, a 
transgenic mouse model was created. Studies de
scribed in chapter 5 clearly demonstrate that Gfil 
overexpression facilitates early pre-T differentia
tion as well as positive T cell selection. Gfil in
hibits different modes of apoptosis, including 
clonal deletion by T cell receptor triggering, as 
well as glucocorticoid-induced cell death. In ad
dition, Gfil mediates some of the survival signals 
that are normally controlled through the common 
interleukin receptor gamma-chain. 

In chapter 6 the data show that deregula
tion of gfil expression predisposes to different 
forms of hematological malignancies. Mice 
transgenic for the proto-oncogene gfil develop T-
ALL, thymic lymphomas and a myeloprolifera
tive disease that bears large resemblance to 
chronic myeloid leukemia (CML). In humans, 
CML is in most cases associated with BCR-ABL-
mediated transformation. This study shows for 
the first time that activation of single transcription 
factor can recapitulate a similar syndrome in 
mice. Enforced expression of Gfil alters myeloid 
differentiation already at an early age. In addition 
the data show that the family of Pirn kinases are 
also potent collaborates of Gfil in the develop
ment of T cell lymphomas. 

However, Gfil has not only oncogenic 
potential in the hematopoietic compartment, but 
is also able to induce osteosarcomas in mice as 
described in chapter 7. These osteosarcomas are 
exclusively located at the site of the mandible and 
arise from osteoblastic neural crest cells that form 
alveolar bone. Additionally, transgenic expres
sion of gfil interferes with odontoblast as well as 
osteoblast differentiation and calvarial bones 

show diminished ossification at birth. Often this 
is associated with facial malformations at later 
age. Furthermore, tooth development is severely 
disturbed, showing abnormal dentin formation. 
The frequency and incidence of neural crest cell-
derived osteoblastic tumors can be increased in 
the absence of one functional neurofibromatosis 2 
(NF2) gene. 

Finally, in chapter 8 strong evidence is 
provided that overexpression of Gfi 1 accelerates 
specifically the onset of T cell tumors in Myc 
transgenic mice. The mechanism that is employed 
for T cell transformation is clearly distinct from 
Myc-induced B cell tumors, and does not involve 
disruption of the ARF-p53 pathway. Instead, 
Myc/Gfil transformed thymocytes are highly re
sistant to glucocorticoid- and T cell receptor acti
vation-induced cell death, but very sensitive for 
absence of growth factors and radiation-induced 
apoptosis, which correlates with very low expres
sion levels of the survival proteins Bcl-2 and Bcl-
xL. The cell cycle regulators Cyclin D3 and 
p27'r"'' are transcriptionally repressed by c-Myc 
and Gfil activation. 

The data described in this thesis indicate 
that the transcriptional regulators Bmil and Gfil 
control programmed cell death by different 
mechanisms in lymphoid cells, but each gene rep
resents a potent Myc collaborating oncogene in 
the onset of B or T cell lymphomas, respectively. 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Regulatie van celgroei, differentiatie en gepro
grammeerde celdood (apoptose) zijn niet alleen 
van essentieel belang voor het optimaal function
eren van geïsoleerde fysiologische systemen, 
maar ook voor de gehele integriteit van een totaal 
meercellig organisme. Het gecontroleerd induc
eren van geprogrammeerde celdood is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de aanleg van het 
neuronale netwerk dat deel uitmaakt van het cen
traal zenuwstelsel. Maar een verstoorde balans 
tussen celdood en celoverleving draagt bij tot het 
ontstaan van neurodegeneratieve ziektes zoals de 
ziekte van Alzheimer en Parkinson. In het im-
muunsyteem is controle over apoptose van essen
tieel belang om goed functionerende lymphocyten 
te kunnen vormen. Echter, het doorbreken van die 
controle leidt niet alleen tot het onstaan van ver
schillende immuunziektes maar ook kanker. Eén 
belangrijk manier van apoptose controle is door 
middel van RNA transcriptie regulatie, zoals 
beschreven in hoofdstuk 1. Afwijkende expressie 
van belangrijke transcriptie-factoren die normaal 
in staat zijn om apoptose te regelen, resulteert 
vaak in een sterk toegenomen kans op het ont
staan van lymfomas. 

Een andere belangrijke balans bestaat 
tussen celdeling en celdifferentiatie. Inductie van 
ongeremde celdeling en vertraging in differen
tiatie dragen bij tot het ontstaan van een tumor. 
Verschillende oncogenen, zoals de transcriptie 
regulator c-Myc, kunnen celdeling induceren in 
de afwezigheid van groeifactoren. Maar sommige 
primaire cellen, zoals fibroblasten en vroege B 
cellen, reageren op verhoogde Myc expressie 
door in apoptose te gaan als een vorm van zelf
bescherming. Een verhoging van de hoeveelheid 
c-Myc in een cel, wordt als een belangrijke oor
zaak gezien in het ontstaan van verschillende 
soorten kanker, waaronder T en B cel lympho
mas. Gedetailleerde studies hebben echter 
aangetoond dat overexpressie van c-Myc alleen 
niet voldoende is voor het ontstaan van een tu
mor. 

De doelstelling van het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift was om meer in
zicht te krijgen welke andere oncogenen met c-
Myc samenwerken bij het ontstaan van een lym-

foma en welke mechanismen het c-Myc eiwit 
hierbij gebruikt. Om nieuwe oncogenen te ont
dekken hebben we gebruik gemaakt van een ex
perimenteel systeem (provirale markering), dat de 
capaciteit van RNA virussen, zoals het Moloney 
muizen leukemie virus, uitbuit om in het gas
theer-genoom te kunnen integreren en daarbij het 
expressie patroon van nabij gelegen genen te ve
randeren. In het geval dat transcriptie activatie 
van een specifiek gen leidt tot selectief 
groei voordeel, zal een clonale celpopulatie uit
groeien. De locatie van het retrovirus fungeert als 
een markering om het bijbehorende cellulaire 
proto-oncogen op te sporen. Provirale markering 
is een efficiënte manier om nieuwe oncogenen te 
identificeren, 

In hoofdstuk 2 wordt de karakterisering 
van de veelvoorkomende provirale integratie-
plaats pal-] beschreven. Provirale integraties in 
dit locus worden vaak aangetroffen in T cel lym-
fomen die tevens een Myc transgen bevatten, het
geen suggereert dat het corresponderende gen in 
dit locus een potentieel oncogen is dat met Myc 
samenwerkt. Verdere studies aan de genomische 
opbouw van het pal-I locus leidde tot de identifi
catie en klonering van het muizen gfil gen. Het 
gfil gen codeert voor een zink-vinger eiwit dat 
als een transcriptie repressor werkt. Alle retrovi-
rale integraties die in een gebied van 40 kilobases 
vallen, resulteren in een verhoogde transcriptie 
activiteit van het gfi] gen. Deze bevindingen 
leverden een sterke aanwijzing dat het gfil gen 
een nieuw kandidaat proto-oncogen zou kunnen 
zijn dat samen met Myc betrokken zou kunnen 
zijn bij het ontstaan van lymfomen. 

Met behulp van dezelfde provirale 
markering-strategie was voorheen het bmil proto-
oncogen geïdentificeerd. In tegenstelling tot gfil, 
komt bmil alleen in B cel en niet in T cel tumo
ren voor als doelwit voor provirale activatie. In 
een zoektocht naar andere nieuwe oncogenen die 
met Myc kunnen samenwerken, vonden we blal, 
een andere veelvoorkomende integratieplaats die 
dezelfde weefsel specificiteit vertoonde als bmil. 
De karakterisering van blal is beschreven in 
hoofdstuk 3. Provirale integraties in het blal lo
cus zijn in alle gevallen volledig exclusief met 
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bmil integraties. Bij het bepalen van de geno-
mische locatie bleek dat blal tussen de 60 en 170 
kb verwijderd lag van bmil, op chromosoom 2 
van de muis. Provirale integraties in het blal lo
cus activeren daarmee bmil transcriptie over 
grote afstand. 

Ondertussen hadden andere studies 
aangetoond dat Bmil , een lid van de Polycomb-
groep familie, niet alleen in vivo expressie van 
Hox genen reguleert, maar ook transcriptie rep-
resseert van het tumor suppressor locus 
1NK4A/ARF. Er was aangetoond dat het verbre
ken van de ARF-Mdm2-p53 route essentieel is in 
primaire muizen embryonale fibroblasten om c-
Myc-geïnduceerde apoptose te omzeilen en om te 
zetten in Myc-gemediëerde transformatie. In 
hoofdstuk 4 worden data gepresenteerd dat Bmi 
met Myc samenwerken, door Myc-geïnduceerde 
celdood te remmen via regulatie van het 
INK4A/ARF locus. Vergelijkbaar met Bmi over-
e x p r e s s i e , versne l t he t e rozygo t i e voor 
1NK4A/ARF c-Myc-geïnduceerde B cel tumor-
groei, gepaard gaande met verlies van het wild 
type allel. 

Om verder de rol van Gfil in normale 
lymfocyten ontwikkeling en tumorgroei te kun
nen bestuderen, werd er een transgeen muizen-
model ontwikkeld. Studies die in hoofdstuk 5 
worden beschreven, tonen aan dat overexpressie 
van Gfil zowel vroege pre-T cel ontwikkeling 
stimuleert als ook latere positieve T cel selectie. 
Gfil remt verschillende vormen van apoptose, 
waaronder clonale deletie door T cel receptor 
stimulering als ook glucocorticoïd-geïnduceerde 
apoptose. Tevens vervangt Gfi 1 sommige over-
levings-signalen die normaal gedirigeerd worden 
door de gezamenlijke interleukine gamma-keten 
receptor. 

In hoofdstuk 6 laten de gegevens zien dat 
deregulatie van Gfil expressie de kans op ver
schillende hematologische tumoren vergroot. 
Muizen transgeen voor het proto-oncogen gfil 
ontwikkelen T-ALL, thymus lymfomen en een 
myeloproliferatieve ziekte die sterk lijkt op Chro
nische Myeloïde Leukemie (CML). Bij mensen 
onstaat CML meestal als gevolg van BCR-ABL 
-gemediëerde transformatie. Deze studie laat 
voor de eerste keer zien dat activatie van een 
enkele transcriptie-factor een vergelijkbare ziekte 
kan veroorzaken in de muis. Geforceerde ex

pressie van Gfil verandert al op een vroege 
leeftijd de differentiatie van myeloïde cellen. 
Verder laten de data zien dat ook de familie van 
Pirn kinases een sterk synergisme vertonen met 
Gfil in de ontwikkeling van T cel lymphomas. 

Echter, Gfil heeft niet alleen oncogene 
capaciteit in hematopoëtische cellen, maar is ook 
in staat om osteosarcomas te induceren in 
muizen, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Deze 
osteosarcomas zijn uitsluitend gelokaliseerd in de 
onderkaak en onstaan uit osteoblasten, afkomstig 
van de neurale lijst, die de tandkas vormen. Daar
naast blijkt transgene gfil expressie in muizen te 
interfereren met odontoblast en osteoblast differ
entiatie. Dit is al zichtbaar bij de geboorte waar 
de beenderen van de schedel veel minder gemin
eraliseerd zijn. Op latere leeftijd leidt dit vaak tot 
afwijkende groei van het aangezicht. Ook is de 
tandontwikkeling sterk verstoord, met abnormale 
dentine vorming. De frequentie van neurale lijst-
afkomstige osteoblast tumoren wordt verhoogd in 
de afwezigheid van een functioneel neurofibro
matosis (Nf2) gen. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 bewijs 
geleverd dat Gfil specifiek de ontwikkeling van 
T cel tumoren versnelt in Myc transgene muizen. 
Het mechanisme van T cel transformatie is 
duidelijk verschillend van Myc-geïnduceerde B 
cel tumoren, waarbij het verbreken van de ARF-
p53 route van belang is. Myc/Gfil getransfor
meerde thymocyten blijken sterk resistent te zijn 
tegen glucocorticoid- en T cel receptor activatie-
geïnduceerde celdood, maar zijn echter zeer 
gevoelig voor de afwezigheid van groeifactoren 
en stralings-geïnduceerde celdood. wat correleert 
met zeer lage hoeveelheden Bcl-2 en Bcl-xL in de 
cel. De celcyclus regulatoren cycline D3 en 
pil*""' worden transcriptioneel onderdrukt door 
c-Myc en Gfil activatie. 

De resultaten die in dit proefschrift wor
den beschreven laten zien dat de transcriptie 
regulatoren Bmil en Gfil in lymfoïde cellen op 
versch i l lende m a n i e r e n geprogrammeerde 
celdood reguleren, maar dat elk gen op zich een 
sterk synergistische activiteit vertoont met Myc in 
het onstaan van respectievelijk B en T cel tumo
ren. 
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