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Kanker ontstaat door een accumulatie van genetische mutaties. In het geval van de niet-erfelijke 
vorm (± 95%) zijn twee spontane mutaties nodig om beide allelen van een tumorsuppressorgen uit te 
schakelen, waardoor de cel een groeivoordeel krijgt. In het geval van de erfelijke vorm hebben 
familieleden, die een mutatie in één allel van een tumor suppressorgen erven, een grotere kans om een 
bepaalde vorm van kanker te ontwikkelen. Immers, één spontane mutatie in het tweede normale allel 
leidt tot volledig verlies van de functie van het gen. Mutaties ontstaan veelal door fouten bij het 
kopiëren van het DNA, maar soms ook door DNA schade ten gevolge van mutagene 
omgevingsfactoren. 

Ook muizen krijgen kanker. Tien jaar geleden werd het mogelijk om in alle cellen van de muis een 
inactiverende mutatie in een allel van een tumorsuppressorgen aan te brengen via de techniek van 
homologe recombinatie in pluripotente embryonale stam (ES) cellen. Dergeüjke "knockout" muizen 
kunnen dienen als model voor erfelijke vormen van kanker. In deze muizen kunnen de moleculaire 
mechanismen van tumorvorming bestudeerd en kankertherapieën uitgetest worden. Dit proefschrift 
beschrijft muizenmodellen van twee erfelijke vormen van kanker, retinoblastoma en 
neurofibromatose type 2. 

Het is de erfelijke en niet-erfelijke vorm van retinoblastoma geweest, waaraan het 
bovenbeschreven concept van tumorsuppressorgenen ontleend is. In beide vormen is het verlies van 
functie van beide allelen van het tumorsuppressorgen RB in een cel van de retina (het netvlies) de 
snelheidsbepalende stap in de tumorvorming. Ongeveer 90% van de individuen met één geïnactiveerd 
RB allel krijgt retinoblastoma. 

Celkweekstudies hebben tot het inzicht geleid dat het pRB eiwitproduct van het gen een centrale 
rol speelt in de controle van de celdeling. Het pRB eiwit regelt de overgang van de pre-DNA-
synthese fase naar de DNA synthesefase (S) bij de celdeling. Het pRB eiwit kan namelijk een 
fysische interactie aangaan met celeiwitten zoals E2F, waardoor geen activatie plaats vindt van genen 
die nodig zijn voor de S fase. 

We hebben samengewerkt met de groep van Hooper in Edinburg (Groot-Bnttanië) om 
retinoblastoma na te bootsen in de muis door Rb*1' muizen te genereren. We hadden verwacht, dat 
deze muizen (met één geïnactiveerd Rb allel in alle cellen) retinoblastoma's zouden ontwikkelen zoals 
dit ook bij de mens het geval is. Echter, deze retinatumoren hebben we nooit gevonden. Wel 
ontwikkelen Rb+/' muizen hypofyse tumoren, die het functionele Rb allel verloren hebben. 
(Hoofdstuk 3). „ s , „ 

Om Rb'1' nakomelingen te genereren (met twee geïnactiveerde Rb allelen in alle cellen) hebben we 
Rb*1' muizen onderling gekruist. Immers, dan zouden we in alle celtypen van de muis het effect van 
een gemis aan Rb functie kunnen bestuderen. Echter, Rb'' embryos zijn slechts levensvatbaar tot dag 
15 na conceptie (de zwangerschap duurt 20-21 dagen). De embryos vertonen dan ernstige 
afwijkingen in het centraal zenuwstelsel, in de aanmaak van rode bloedcellen in de lever 
(levererythropoïese) en in de lensontwikkeling, maar niet in de zich ontwikkelende retina (Hoofdstuk 
2 and 3). . ,.., , . 

Waarom ontwikkelen deze Rb+I' en Rb'1' dieren geen retinoblastomas? Het is mogelijk, dat in de 
Rb*1' retina (in de muis veel kleiner dan in de mens) onvoldoende spontane mutaties optreden om een 
Rb'' retinacel te laten ontstaan. Rb'1' embryos worden waarschijnlijk niet oud genoeg om afwijkingen 
te ontwikkelen in de retina of andere weefsels als gevolg van een afwezige Rb functie. Daarom 
hebben we besloten om chimère Rb'' muizen te genereren (met twee geïnactiveerde Rb allelen in 
slechts een deel van de cellen). Deze muizen zijn levensvatbaar. Rb'' cellen blijken substantieel te 
kunnen bijdragen aan de meeste weefsels in de volwassen muis. Evenals Rb" embryos vertonen 
chimère Rb~'~ muizen afwijkingen in de foetale levererythropoïese en lensontwikkeling. Interessant is, 
dat de bijdrage van Rb'' cellen aan de volwassen retina significant gereduceerd is als gevolg van 
apoptose (geprogrammeerde celdood) in de zich ontwikkelende retina van het embryo na dag 16. 
Retinoblastomas hebben we niet gevonden. Vrijwel alle dieren bezwijken aan hypofysetumoren van 
Rb'1' celorigine. (Hoofdstuk 3). 

Deze resultaten suggereren, dat in de muis tijdens differentiatie van de retina verhes van Rb runcüe 
resulteert in celdood en niet in tumorvorming. Dus zou de muis, in tegenstelling tot de mens, extra 
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inactiverende mutaties nodig hebben om de oncogene capaciteit van pRb-deficiënte retinoblasten tot 
uiting te laten komen. Mutaties niet alleen in Rb, maar ook in de functioneel aan Rb gerelateerde 
genen pi 07 en pi30 zouden een rol kunnen spelen. Immers, aangetoond is dat transgene muizen, die 
het SV40 grote T antigen tot expressie brengen onder regulatie van de fotoreceptorcelspecifieke IRBP 
promoter, retinoblastomas ontwikkelen. Deze tumoren zouden veroorzaakt kunnen worden door 
binding, resulterend in inactivatie, van de pRb, pi07 en pi30 eiwitten aan dit SV40 grote T antigen. 
Weliswaar hebben anderen gerapporteerd, dat knockout muizen met verschillende combinaties van de 
drie kandidaatgenen in geïnactiveerde vorm geen retinoblastoma ontwikkelen. Echter, Rb'1' varianten 
zijn niet bestudeerd vanwege hun embryonale letaliteit. 

Wij hebben dit probleem omzeild door chimère Rb'''\pl07'' muizen te genereren. Alhoewel in 
humane tumoren geen specifieke mutatie in pl07 is gevonden, ontwikkelen deze chimère muizen 
retinoblastoma van Rb''';pl07'~ celorigine. De retinatumoren komen voornamelijk voort uit 
voorlopercellen van de binnenste kernlaag, die het amacriene celcompartiment gaan vormen, en niet, 
zoals verwacht was, van de buitenste kernlaag, waarin de IRBP promoter actief is die ook gebruikt is 
in de SV40 grote T antigen transgene muizen. Al op dag 17,5 tijdens de embryonale ontwikkeling 
vertoont de primitieve kernlaag rosetachtige structuren en apoptose. Weliswaar worden IRBP-
expresserende Rb''';plOT'' cellen aangetroffen in dit stadium, maar deze cellen groeien niet uit tot 
retinoblastoma maar ondergaan apoptose vóór dag 15 na de geboorte. Deze bevindingen vormen het 
formele bewijs dat verlies van Rb functie een rol speelt in retinoblastomaontwikkeling in de muis en 
het eerste in vivo bewijs datpl07 een tumorsuppressorfunctie heeft (Hoofdstuk 4). 

Karakteristiek voor neurofibromatose type 2 (NF2) is de ontwikkeling van bilaterale, vestibulaire 
schwannoma, een Schwannceltumor die ook sporadisch voorkomt. Functioneel verlies van het NF2 
gen, dat in 1993 is geïdentificeerd, is de snelheidsbepalende stap in tumorvorming, maar het 
mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is nog grotendeels onbekend. Mutaties, die leiden tot een 
verkort eiwit of een eiwit dat een intern deel mist, zijn gevonden in het coderende gebied voor het N-
terminale deel. Dit deel kan een interne interactie aangaan met het C-terminale deel van het eiwit en 
vertoont homologie met cytoskelet-geassocieerde ERM eiwitten. In vitro studies hebben aangetoond 
dat NF2 eiwit (of schwannomine) mutanten, die het door exon 2 of 2-3 gecodeerde gedeelte missen, 
hun interactie met het plasmamembraan verliezen en verspreid aanwezig zijn in het cytoplasma, 
terwijl C-terminale deletiemutanten niet van locatie veranderen. 

In samenwerking met de groep van Thomas in Parijs (Frankrijk) zijn verschillende 
muizenmodellen gegenereerd om de fenotypische gevolgen te bestuderen van een aantal mutante 
schwannomines, die prototypisch zijn voor mutanten gevonden bij de mens. In eerste instantie 
hebben we nagegaan of dergelijke mutanten dominant-oncogene eigenschappen hebben. Transgene 
muizen zijn gegenereerd, die een humaan mutant schwannomine, dat een door exon 2-3 gecodeerd 
gebied mist, specifiek in Schwanncellen tot expressie brengen onder regulatie van de PO promoter. 
Deze muizen ontwikkelen frequent Schwannceltumoren en Schwanncelhyperplasie. Andere muizen 
die een mutant schwannomine tot expressie brengen, dat het C-terminale deel mist, vertonen geen 
afwijkingen. Deze resultaten tonen aan dat een subgroep van humane mutante NF2 allelen eiwitten 
kan produceren met dominant-oncogene eigenschappen (Hoofdstuk 5). 

Ook hebben we in knockout muizen de fenotypische effecten vergeleken van een insertiemutatie in 
exon 3 en deletie van exon 2. Nf2K03,+ en /V/2 muizen ontwikkelen osteomas en osteosaromas 
(deels met métastase), die het functionele Nf2 allel verloren hebben, maar geen schwannomas zoals 
de mens. Homozygotie voor beide verschillende mutante allelen resulteert in embryonale letaliteit 
vóór dag 9,5. Dus beide typen mutaties leiden tot dezelfde fenotypes. Deze bevindingen komen goed 
overeen met wat door anderen gerapporteerd is over muizen die hetero- of homozygoot zijn voor een 
ander, /V/2K02"3 allel, zij het dat het fenotype van de laatste heterozygote muizen meer maligne is 
(Hoofdstuk 6). 

Om te onderzoeken of inactivatie van beide Nf2 allelen in Schwanncellen kan leiden tot 
tumorvorming in de volwassen muis, hebben we een andere benadering toegepast, namelijk het 
genereren van conditionele knockout muizen. Dit houdt in, dat eerst via homologe recombinatie in ES 
cellen exon 2 van /V/2 wordt geflankeerd door loxP recombinatiesequenties in de introns, waarbij de 
functie van het mutante allel niet verandert. Vervolgens worden muizen, waarin beide N/2 allelen 
"gefloxed" zijn, gekruist met transgene muizen, die het Cre recombinasegen tot expressie brengen 
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onder de Schwanncelspecifieke PO promoter. Dit enzym recombineert de loxP sequenties waardoor 
weefselspecifïek en somatisch Nf2 exon 2 gedeleteerd wordt. Dergelijke P0Cre;Nf2nox2/nox2 muizen 
ontwikkelen schwannomas, Schwanncelhyperplasie en andere neurocristopathie-achtige 
verschijnselen van de NF2 ziekte, zoals cataract en botachtige metaplasie. De tumorsuppressorfunctie 
van Nf2, die in deze studie naar voren komt in de Schwanncellen van de muis, openbaart zich niet in 
de Nf2 hemizygote muizen, omdat het tweede allel in onvoldoende mate geïnactiveerd wordt in dit 
celcompartiment. Dat we deze geconserveerde functie gevonden hebben in conditionele Nß knockout 
muizen illustreert het belang van deze benadering om humane ziekten na te bootsen in de muis 
(Hoofdstuk 6). 
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