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Nederlandsee samenvatting 
(voorr de niet ingewijden) 

Kankerr is het gevolg van veranderingen in het DNA in een bepaalde cel die 
tott een ongeremde groei van deze cel kan leiden. De veranderingen in het 
DNAA kunnen kunnen leiden tot activeringen of inactiveringen van de eiwitten 
diee door de genen in het DNA worden gecodeerd. Een gen dat bij activering 
bijdraagtt aan tumorvorming wordt een proto-oncogen genoemd en een gen 
datt bij inactivering bijdraagt aan de ontwikkeling van kanker een tumor 
suppressorr gen. Normaal gesproken is een wijziging in één zo'n gen niet 
genoegg om aanleiding tot ontsporing van celgroei te geven, maar zijn er 
meerderee nodig die samen kunnen werken. 

Err bestaan specifieke retrovirussen die na infectie van een cel hun 
genetischee informatie inbouwen in het DNA van deze cel. Dit geïntegreerde 
DNAA dient als mal voor de aanmaak van nieuwe virussen. Door hun positie in 
hett DNA kunnen ze nabijgelegen genen beïnvloeden. Als deze genen een 
kritischee rol spelen bij het reguleren van bijvoorbeeld celgroei, kan dit leiden 
tott activering van deze genen en daarmee tot tumorvorming. Door de plaats 
vann integratie in de tumoren te bepalen is het mogelijk om genen te 
identificerenn die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kanker. 
Aangezienn in een gezwel meerdere genen aangedaan zijn, kan de combinatie 
vann verschillende mutaties inzicht verschaffen welke genen samenwerken bij 
dee ontwikkeling van een tumor. 

Eenn oncogen dat met behulp van retrovirussen is gevonden is Pim1. Dit 
genn behoort tot een familie van enzymen, bestaande uit Pim1, Pim2 en Pim3, 
diee belangrijk zijn voor activering van verschillende eiwitten. Helaas zijn de 
biologischh relevante targets van Pim nog niet geïdentificeerd en mede 
daardoorr is hun rol in tumorvorming nog niet opgehelderd. Om een beter 
inzichtt te krijgen in de functie van Pim met betrekking tot kanker, hebben we 
eenn genetische screen in muizen opgezet. Deze benadering maakt gebruik 
vann twee kenmerken van Pim: 1) Pim genen worden vaak geactiveerd in witte 
bloedcelkankerr veroorzaakt door retrovirussen. 2) Pim oncogenen werken 
samenn met Myc oncogenen in deze tumoren. Door muizen die Myc verhoogd 
aanmakenn en zowel Pim1 als Pim2 missen te infecteren met een retrovirus 
(Moloneyy murine leukemie virus (M-MuLV)) hoopten we genen te vinden die 
Pim11 en Pim2 kunnen vervangen in het tumorproces en daarmee inzicht 
gevenn in de functie van Pim eiwitten. Uit 65 door dit virus veroorzaakte 
tumorenn identificeerden we 477 plaatsen waar het virus was geïntegreerd. 
Dezee zijn echter niet allemaal representatief voor kankergenen, aangezien 
alleenn die plaatsen waar een virus meer dan een keer in onafhankelijke 
tumorenn gevonden wordt naar alle waarschijnlijkheid een plek markeert die 
bijdraagtt aan het ontstaan van deze kanker. In totaal vonden we zo 52, 
waarvann 39 nieuwe, locaties die in potentie een kankergen herbergen. 
Vergelijkingg met de virale integratieplaatsen geïsoleerd in twee andere studies 
voegdee nog eens 39 locaties toe waar in de onmiddellijke omgeving van 
proto-oncogenenn of tumor suppressorgenen aanwezig zijn. Verdere analyse 
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vann de 52 tumorlocaties resulteerde in de ontdekking van 10 plaatsen die 
genenn bevatten die Pim kunnen vervangen in het tumorproces. Eén gen dat 
dee plaats van Pim1 en Pim2 kon innemen was Pim3, het laatste nog 
aanwezigee Pim gen. Het vinden van Pim3 in deze screen was een belangrijke 
validatiee voor de methode. Andere genen die door het virus aangedaan 
waren,, waren Kit, Tpl2 en Cycline D2. Ondanks het feit dat de overige 6 
tumorgenenn nog niet geïdentificeerd zijn, hebben Pim3, Kit, Tpl2 en Cycline 
D22 toch een belangrijk nieuw inzicht in de rol van de Pim eiwitten voor 
tumorgenesee gegeven. Uit deze experimenten is namelijk naar voren 
gekomenn dat Pim waarschijnlijk betrokken is bij de synergie-integratie van 
signalenn die cellen aanzetten to groei. 

Eenn andere vraag met betrekking tot Pim, die we met de in dit 
proefschriftt beschreven experimenten hebben willen beantwoorden is: "Wat is 
dee rol van de Pim eiwitten in de ontwikkeling van een organisme?". Om dit te 
tee achterhalen hebben we een muis gemaakt die zowel Pim1, Pim2 als Pim3 
mist.. Eventuele verschillen met een muis die alle Pim eiwitten nog bezit zullen 
dann teweeggebracht zijn door de afwezigheid van de Pim eiwitten. Pim-
deficiëntee muizen waren bij de geboorte al 30% kleiner vergeleken met 
normalee muizen. Dit wijst erop dat Pim betrokken is bij de groei van het 
embryoo en belangrijker dat Pim waarschijnlijk een rol speelt in embryonale 
groeifactorr signalering. Daarnaast lijkt het dat muizen die geen Pim hebben 
eenn afweerdefect hebben. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een 
defectt in de groei van verschillende cellen die belangrijk zijn voor het 
immuunsysteem. . 

Ondankss dat muizen zonder Pim geen grote afwijkingen in het aantal 
afweercellenn vertonen, zijn na isolatie van de voorlopers van deze cellen en 
stimulatiee van deze voorlopercellen buiten de muis duidelijke afwijkingen waar 
tete nemen. De groeifactor gestimuleerde ontwikkeling en groei van deze 
bloedcellenn is voor een meerderheid van de geteste factoren erg beperkt. 
Daarnaastt hebben we laten zien dat de groei van een bepaald soort witte 
bloedcell die normaal gesproken betrokken is bij de opruiming van virale en 
bacteriëlee infecties achterblijft bij cellen die geen Pim eiwitten bezitten. Omdat 
dee groei van deze witte bloedcellen afhankelijk is van groeifactor en activering 
vann de cel, lijkt ook hier de samenwerking tussen verschillende groeifactor 
routess niet goed te verlopen. 
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