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Samenvatting 

Kanker is een ingewikkelde ziekte. Dankzij 
de intrede van de moleculaire biologie 
hebben wetenschappers de afgelopen twintig 
jaar veel geleerd over het hoe en waarom 
van kanker. Het is duidelijk geworden dat 
veranderingen in het DNA, het erfelijke 
materiaal, van een gezonde lichaamscel 
kunnen resulteren in een cel met veranderde 
eigenschappen. Veranderingen in het DNA 
kunnen optreden tijdens de celdeling, 
wanneer een cel zich splitst in twee nieuwe 
cellen, of tijdens de reparatie van bescha
digingen aan het DNA. Dergelijke bescha
digingen kunnen ontstaan door straling, 
carcinogene stoffen, of simpelweg door de 
spontane chemische instabiliteit van het 
DNA. Een cel met veranderde eigenschappen 
zal vaak vanzelf afsterven, of worden 
verwijderd door cellen van het afweersys
teem. Heel soms echter leidt een DNA-
verandering tot een cel die zich sneller deelt 
dan normaal. Een dergelijke verandering 
markeert het begin van een tumor. In de 
praktijk blijken meerdere DNA-veranderin
gen nodig te zijn voordat er een diagnos-
tiseerbare tumor ontstaat. Sommige veran
deringen treden in een vroeg stadium van dit 
'groeiproces' op, andere relatief laat. 
Bepaalde late DNA-veranderingen kunnen 
resulteren in tumorcellen met meer 
kwaadaardige eigenschappen, zoals de 
capaciteit om uitzaaiingen te veroorzaken. 
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek 
betreft het opsporen van late DNA-
veranderingen in muize-leukemieën (lymfo-
men), met als doel meer te leren over de 
aard van de veranderingen die optreden 
tijdens de latere stadia van leukemie-
ontwikkeling. 

Retrovirale insertie-mutagenese is gebaseerd op 
de capaciteit van retrovirussen om, via 
integratie in het DNA van de gastheercel, 
flankerende genen te muteren of activeren. De 
relatieve willekeur van de retrovirale integratie 
machinerie heeft tot gevolg dat provirussen in 
vrijwel iedere positie in de chromosomen van 
de gastheercel kunnen integreren. Daarnaast 
resulteert de insertie van het provirus in de 
aanwezigheid van een extra stuk uniek DNA op 

de plek des onheils. Kortom, retrovirussen 
veroorzaken 'gemerkte' mutaties, die relatief 
gemakkelijk kunnen worden opgespoord met 
behulp van moleculair biologische technieken. 
Deze zogeheten 'proviral tagging' methode is 
bijzonder geschikt gebleken om genen te 
identificeren die - na het verwerven van een 
retrovirale mutatie - leiden tot een selecteerbare 
eigenschap van de cel of het organisme waarin 
de mutatie is opgetreden. Het succes van 
'proviral tagging' moge blijken uit het feit dat 
deze methode, die voor het eerst in 1981 werd 
beschreven door Hayward, nog steeds in vele 
laboratoria wordt toegepast. Hoofdstuk 1 van 
dit proefschrift geeft een overzicht van een 
aantal 'proviral tagging' strategieën die hebben 
geleld tot de indentificatie van kankergenen, en 
hun klassificatie in verschillende groepen van 
complementerende genen. 

Wij hebben de 'proviral tagging' methode 
toegepast in een experiment, ontworpen om 
kankergenen op te sporen die specifiek 
betrokken zijn bij de latere stadia van 
lymfoma-ontwikkeling. In dit experiment werd 
de levensduur van - met behulp van het muize-
leukemie retrovirus geïnduceerde - tumoren 
kunstmatig verlengd door deze primaire 
tumoren te transplanteren in onbehandelde 
muizen. Deze methode resulteerde in een 
selectieve uitgroei van kwaadaardigere 
tumorcellen die reeds voor de transplantatie 
waren ontstaan vanwege de voortdurende 
retrovirale insertie mutagenese. Dergelijke 
transplantatie protocollen zijn toegepast bij 
tumoren uit retrovirus-geïnfecteerde normale 
muizen, of uit retrovirus-geïnfecteerde trans
gene muizen waarin het Piml of het Myc 
kankergen reeds geactiveerd was. De tumoren 
die uitgroeiden na transplantatie, bleken vaak 
extra virus-integraties te bevatten die niet of 
nauwelijks aan te tonen waren in de primaire 
tumor. In een aantal gevallen bleken 
onafhankelijke transplantaties van dezelfde 
primaire tumor steeds weer tumoren op te 
leveren met dezelfde extra virus-integratie. 
Deze waarnemingen lieten zien dat: (i) er in de 
primaire tumor reeds een klein aantal tumor
cellen met de extra virus-integratie aanwezig 
was, en dat (ii) dit kleine aantal cellen op 
reproduceerbare wijze selectief kon uitgroeien 
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Samenvatting 

na transplantatie. Klaarblijkelijk was de 
stamvader van deze cellen pas lange tijd na de 
'geboorte' van de primaire tumor onstaan, 
wellicht als gevolg van een mutatie veroorzaakt 
door de extra virus-integratie. Inderdaad heeft 
het kloneren van zulke extra virus-integraties 
geleid tot de identificatie van twee nieuwe 
gebieden in het muis-DNA die specifiek 
betrokken bleken bij lymfoma progressie: Ticl 
en Fratl. De speurtocht naar het kankergen in 
het Ticl gebied is zeer moeilijk gebleken: een 
gedetailleerde analyse van 80.000 nucleotiden 
rondom Ticl heeft tot nog toe niets opgeleverd. 

De identificatie van het Fratl gebied, en 
van het Fratl kankergen dat verantwoordelijk 
bleek voor de selectieve uitgroei van de 
tumorcellen met een extra virus-mtegratie in 
Fratl, is beschreven in hoofdstuk 2. In 
tegenstelling tot de virus-integraties in Ticl, die 
verspreid liggen over een gebied van 10.000 
nucleotiden, clusteren de integraties in Fratl 
samen in een klein gebied van 500 nucleotiden. 
De aanwezigheid van een virus in dit gebiedje 
leidt tot een sterk verhoogde productie van 
Fratl boodschapper-RNA copieën die veel 
korter zijn dan normaal, maar desalniettemin 
alle informatie bevatten voor de aanmaak van 
het volledige Fratl eiwit. Het kloneren en het 
bepalen van de nucleotide-volgorde van het 
Fratl gen uit de muis en het FRAT1 gen uit de 
mens, liet zien dat de eiwitten die vanaf beide 
genen geproduceerd kunnen worden, sterk op 
elkaar lijken. De veronderstelde rol van Fratl 
in tumor progressie werd vervolgens bevestigd 
door stabiele overproductie van Fratl, tezamen 
met een markeer-gen, in lymfoma cellen 
waarin reeds de Piml en Myc kankergenen 
geactiveerd waren. Transplantatie experimen
ten met mengsels van tumorcellen met en 
zonder Fratl lieten selectieve uitgroei zien van 
de Fratl -producerende cellen. 

Om direct bewijs te verkrijgen voor de 
oncogene capaciteit van het Fratl gen in vivo 
hebben we transgene muizen gemaakt die 
overmatige hoeveelheden Fratl produceerden 
in verschillende weefsels, inclusief de lymfoïde 
organen (Hoofdstuk 3). De opvatting dat de 
oncogene rol van Fratl zich lijkt te beperken 
tot de latere stadia van lymfoma-ontwikkehng, 
werd ondersteund door het feit dat de Fratl 
transgene muizen niet gevoeliger bleken voor 
spontane lymfomen. Echter, introductie van 
initiërende mutaties middels kruisingen tussen 
Fratl transgene muizen en Piml transgene 

muizen of middels retrovirale insertie 
mutagenese, resulteerde in een aanzienlijk 
versnelde lymfoma ontwikkeling. Deze resul
taten leverden een direct bewijs voor een rol 
van Fratl in de latere stadia van lymfoma-
ontwikkeling. De Fratl transgene dieren 
bleken bovendien na verloop van tijd te 
bezwijken aan een niersyndroom, gekenmerkt 
door proteinuric (eiwitverlies via de urine) en 
glomerulaire lesies met focale en segmentele 
sclerose en hyalinose. Lange-termijn transplan
tatie experimenten waarbij de beenmergcellen 
van normale muizen werden vervangen door 
beenmergcellen van transgene dieren, heten 
zien dat overproductie van Fratl in alleen de 
bloedcellen geen niersyndroom veroorzaakt. 
Deze resultaten suggereren dat de primaire 
lesie in de Fratl transgene muizen zich in de 
nieren bevindt, en niet in de bloedcellen. Het 
preciese mechanisme dat ten grondslag ligt aan 
dit niersyndroom is vooralsnog onbekend. 

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijft 
de generatie van Frar/-deficiënte muizen. In 
deze muizen is nagenoeg het gehele eiwit-
coderende deel van het Fratl gen vervangen 
door een promoterloos lacZ gen. Aanwezigheid 
van het lacZ eiwit in weefsels of organen kan 
gemakkelijk worden aangetoond door onder
dompeling in een oplossing van een kleurloze 
stof die door het lacZ eiwit in een blauwe 
kleurstof wordt omgezet. Alleen de cellen die 
het lacZ eiwit bevatten zullen dus blauw 
worden. Op deze manier kon worden bepaald in 
welke weefsels van de Fratl -deficiënte muizen 
het Fratl gen normaliter werd geproduceerd. 
Zowel tijdens de embryonale ontwikkeling als 
in volwassen muizen bleken verschillende 
neurale weefsels (delen van de hersenen, 
ruggemerg en zenuwen) en epitheliale weefsels 
(de bekleding van neusholtes, luchtpijp, 
bronchieën en darmen) blauwkleuring te 
vertonen. Desondanks vertoonden de Fratl-
deficiënte muizen geen waarneembare afwij
kingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
wellicht de aanwezigheid van een tweede Frat 
gen in de muis. Dit gen, door ons FratS 
genoemd, zou de eventuele nadelige effecten 
van het uitgeschakelde Fratl gen kunnen 
opheffen. Deze mogelijkheid wordt onder
steund door een aantal observaties: (i) het 
Fratl gen lijkt sprekend op het Frat3 gen, en 
ook beide eiwitten vertonen een sterke 
gelijkenis, (ii) beide genen hebben op zijn 
minst deels overlappende functies, want zowel 
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injectie van Fratl als van Fratï in pasbe-
vruchte eieren van de klauwpad resulteerde in 
de ontwikkeling van tweehoofdige kikkervisjes, 
en (iii) tijdens de embryonale ontwikkeling lijkt 
in een aantal weefsels zowel Fratl als F rati te 
worden geproduceerd. De vraag of Frati inder
daad de functie van Fratl in de .FraïZ-deficiën-
te muizen heeft overgenomen kan pas worden 
beantwoord zodra er muizen zijn gemaakt die 
zowel het Fratl gen als het Frat3 gen ontberen. 

De functie van Fratl is gedurende lange 
tijd onduidelijk gebleven. Echter, in 1998 
ontdekten Kimelman en medewerkers een op 
Fratl gelijkend eiwit in de klauwpad dat in 
staat was om aan het Xgsk-3 eiwit te binden. 
Dit eiwit, GBP genaamd, bleek in jonge 
klauwpad-embryos betrokken te zijn bij de 
activatie van het maternale Wnt signaal, nodig 
voor de vorming van de lichaamsas. Binding 
van GBP aan Xgsk-3 resulteerde in afscha-
kelmg van het Xgsk-3 enzym, en dienten
gevolge in een accumulatie van het ß-catenine 
eiwit. Niet alleen het GBP van de klauwpad, 
maar ook het FRAT2 van de mens bleken in 
staat om het maternale Wnt signaal in de 

klauwpad-embryos te activeren. Deze laatse 
bevinding suggereerde dat wellicht ook de 
andere, door ons geïdentificeerde, Frat eiwitten 
een rol in Wnt signalering zouden kunnen 
spelen. In hoofdstuk 5 hebben we deze 
mogelijkheid onderzocht. Zowel het volledige 
Fratl eiwit als een fragment van het Fratl eiwit 
bleken in staat om in jonge klauwpad-embryos 
het maternale Wnt signaal te activeren. Co-
immunoprecipitatie experimenten lieten vervol
gens zien dat Fratl direct bindt aan GSK-3, en 
eenzelfde binding kon worden aangetoond in 
eiwitextracten van de muize-lymfomen met een 
retro virus-integratie in Fratl, en in eiwitextrac
ten van normale thymus. Deze resultaten 
suggereren dat ook tijdens de latere stadia van 
lymfoma-ontwikkeling, de oncogene activiteit 
van Fratl bestaat uit binding aan, en vermoede
lijke inactivatie van het GSK-3 enzym. Het 
blijft echter vooralsnog onduidelijk welke van 
de eiwitten die normaliter door het GSK-3 
enzym kunnen worden beïnvloed, ook de 
relevante factoren zijn in de lymfomen met een 
geactiveerd Fratl gen. 
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