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Summary' Summary' 

Summary y 

Breastt cancer incidence, like that of other epithelial cancers, increases sharply with 
age.. It is a genetic disease, and although a number of susceptibility genes have 
beenn identified, the precise nature of the molecular events contributing to 
malignantt transformation remains less clear. A human mammary epithelial cell 
culturee system that was previously developed from the reduction mammoplasty 
tissuess has been used during this research to understand important molecular 
eventss taking place during early stages of malignant transformation. Immortal 
transformation,, the acquisition of unlimited proliferative potential, is believed to be 
aa rate-limiting step that allows the accumulation of rare errors that are required for 
malignancy.. The focus of my thesis research has been to understand the nature of 
telomere-lengthh mediated barrier(s) to immortalization in HMEC, and how these 
barrierss are breached. 

Veryy rare carcinogen-treated pl6(-) HMEC clones that manage to overcome 
agonescencee (replicative senescence in HMEC) while retaining functional p53, do 
nott immediately express adequate telomerase levels to prevent the continued 
erosionn of their telomeres. Therefore, overcoming of agonescence and activation of 
telomerasee are temporally separable in these conditionally immortal lines. 
Conditionallyy immortal HMEC do not show a large number of genomic changes 
despitee prolonged passages with extremely short telomeres. I asked what are the 
factorss that protect the telomeres in these cells? We speculated that overcoming 
agonescencee involves the induction of a chromosome capping function that 
compensatess for the lack of telomeric repeats and/or prevents telomeric fusions. 
Wee hypothesized that altered expression of telomere associated proteins might 
protectt the telomeres in these cells with short telomeres. Immunoblot analysis 
showedd that endogenous TRF2 protein is upregulated in the immortalized 
comparedd to finite life span cells. In contrast, levels of other telomere associated 
proteins,, TIN2, TRF1 or hRAPl were unchanged. Ectopic expression of TRF2 in 
finitefinite lifespan cells allowed them to grow for additional passages. Furthermore, 
experimentall  inactivation of p53 did not yield a further extension of lifespan in the 
cellss already transduced with TRF2 suggesting that there may be an overlap 
betweenn the mechanism responsible for life span extension by over-expression of 
TRF22 and abrogation of p53 function. The fact that a significant proportion of the 
breastt tumor cell lines analyzed also showed increased amounts of TRF2 suggests 
thatt TRF2 dysregulation may also occur during in vivo carcinogenesis. We also 
detectedd abnormal TRF2 subcellular localization in both the immortalized and 
tumorr derived cells. Elevated TRF2 could facilitate immortalization owing to its 
twoo distinct functions. First, since TRF2 is a crucial stabilizing component of the 
protectivee t-loop complex, up-regulated TRF2 may provide increased stability even 
whenn telomeres are relatively short. Second, TRF2 may attenuate DNA damage 
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responsess by binding to and titrating damage response effector molecules. 
Althoughh elevated TRF2 function may only temporarily alleviate the problems 
associatedd with short telomeres, it may be sufficient to allow further changes that 
facilitatee conversion and subsequent malignant transformation (Chapter 2). 

II  investigated the molecules responsible for growth constraints in conditionally 
immortall  HMEC populations with low or undetectable telomerase activity. There 
iss a strong correlation between extremely short telomeres, upregulated p57 
expression,, and onset of slow, heterogeneous growth in conditionally immortal 
HMEC.. Expression of an exogenously introduced hTERT gene under the control 
off  a retroviral LTR in early passage conditionally immortal 184A1 with mean TRF 
>33 kbp causes telomeres to lengthen while preventing both the slow heterogeneous 
growthh phase and accumulation of p57. Conversely, the same cells transduced with 
exogenouss p57 genes exhibit premature slow heterogenous growth and show 
morphologicall  changes similar to cultures with extremely short telomeres. These 
experimentss support the hypothesis that p57 is at least partially responsible for 
growthh inhibition in conditionally immortal HMEC with extremely short 
telomeres.. To directly verify the findings that p57 is responsible for the growth 
constraintt observed prior to conversion, p57 was knocked-down and inactivated by 
expressingg siRNA or a dominant-negative form of p57 respectively. Both 
knockdownn and inactivation induced apoptosis in HMEC. These observations pin 
downn p57 as a growth arrest effector and classify senescence as a preferred tumor-
suppressorr mechanism adopted by HMEC in response to telomere 
attrition/dysfunction.. Emergence of efficient growth accompanied by increasing 
telomerasee activity coincides with down regulation of p57. I investigated the 
mechanismm for p57 down-regulation and showed that the expressed maternal allele 
iss frequently lost due to LOH. 50% of the breast tumors analyzed had also 
undergonee LOH at p57 locus. These findings support our hypothesis that 
inactivation/down-regulationn of p57 is often required for immortalization and 
tumorigenesiss (Chapter 3). 

Finally,, to address the role that p53 plays during agonescence, we inactivated p53 
inn conditionally immortal cells and asked what effects it had on growth and p57 
expression.. Inactivation of p53 resulted in abrogation of p57 expression, an 
abbreviatedd conversion phase and immediate reactivation of telomerase activity. 
Thesee experiments suggested that both p57 expression and the pace of conversion 
aree dependent on p53 function. p53 inactivation, per se, is not required for the 
immortall  transformation of carcinogen-treated HMEC. However, p53 inactivation 
mayy accelerate full immortalization of these cells (Chapter 4). 

Myy studies have helped delineate some of the early molecular events that are likely 
too contribute to human breast tumorigenesis. Our understanding about the disease 
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thatt afflicts so many among us remains limited Even after decades of research by 
manyy brilliant minds worldwide, and volumes of published data, we know little of 
whatt lies beneath the veil of this voracious killer. I hope and believe that 
understandingg of the early steps elucidated by these studies, though infinitesimal 
cann help (he development of better early intervention and therapeutic regimens. 
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Dee incidentie van borstkanker, evenals die van overige epitheliale kankers, neemt 
toee met de leeftijd. Het is een gevolg van de accumulatie van defecten in genen. 
Hoewell  een aantal genen zijn geïdentificeerd die betrokken zijn bij deze kankers, 
zijnn de onderliggende moleculaire mechanismen die tot defecten in deze genen 
leidenn minder duidelijk. Celcultures afgeleid van normale humane mamma-
epitheelcellenn zijn in dit onderzoek gebruikt om inzicht te verkrijgen in de 
moleculairee gebeurtenissen die plaats vinden in de eerste fase van maligne 
transformatie.. Het verkrijgen van het vermogen om ongelimiteerd te kunnen 
blijvenn delen (immortalisatie) wordt gezien als een snelheidsbepalende stap, die 
hett ontstaan en accumuleren van defecten in genen mogelijk maakt, en uiteindelijk 
resulteertt in een kwaadaardige tumor. In dit proefschrift is geprobeerd nader 
inzichtt te verkrijgen in de rol die de lengte van chromosoom-uiteinden (telomeren) 
speeltt als barrière voor immortalisatie van menselijke mamma-epitheel cellen 
(HMECs)) en hoe deze barrières worden doorbroken. 

Dee behandeling van HMEC cellen met carcinogene stoffen leidt sporadisch tot 
celklonenn die agonie (celveroudering als gevolg van een groot aantal delingen) 
overwinnenn terwijl ze een functioneel p53 eiwit behouden. Ze brengen nog niet 
onmiddellijkk voldoende telomerase tot expressie om de erosie van hun telomeren 
tee voorkomen. Derhalve is het overwinnen van agonie en activering van telomerase 
inn deze conditioneel gemoraliseerde cellijnen in de tijd te scheiden. De 
conditioneell  gemoraliseerde cellijnen vertonen geen frequente genomische 
afwijkingenn ondanks dat de cellen voor lange tijd hebben gedeeld met extreem 
kortee telomeren. Ik heb de vraag gesteld wat de factoren zijn die deze telomeren 
beschermen.. We hebben als hypothese gesteld dat het overwinnen van agonie de 
inductiee van een chromosoom "capping" functie vereist die zou compenseren voor 
dee gevolgen van de korte telomeren en daarmee voorkomt dat chromosoomeinden 
mett elkaar fuseren. Veranderde expressie van eiwitten die geassocieerd zijn met 
telomerenn zou hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Immunoblot analyse liet 
zienn dat het telomeer-geassocieerde eiwit TRF2 hoger tot expressie komt in 
geïmmortaliseerdee cellen in vergelijking met cellen met beperkte levensduur. 
Daarentegenn was het expressieniveau van andere te lomeer-eiwitten zoals TIN2, 
TRF11 of hRAPl onveranderd. Het ectopisch tot overexpressie brengen van TRF2 
inn cellen met een beperkte levensduur stelde deze cellen in staat additionele 
delingenn te ondergaan. Inactivatie van p53 in cellen waarin TRF2 tot overexpressie 
wass gebracht verlengde de levensduur van deze cellen niet. Dit suggereert een 
mogelijkee overlap in het mechanisme verantwoordelijk voor de 
levensduurverlengingg veroorzaakt door overexpressie van TRF2 en het verlies van 
dee p53 functie. Het feit dat een aanzienlijk deel van de borstkanker cellijnen die 
zijnn geanalyseerd ook een toename laten zien in de hoeveelheid TRF2 suggereert 
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datt de ontregeling van TRF2 mogelijk ook een rol speelt bij in vivo carcinogenese. 
Wee hebben gevonden dat ook de subcellulaire lokalisatie van TRF2 in 
geïmmortaliseerdee en tumorafgeleide cellijnen afwijkend was. Verhoogde TRF2 
niveauss kunnen immortal is at ie op twee manieren bevorderen. Ten eerste, 
aangezienaangezien TRF2 de t-loop aan het chromosoomeinde stabiliseert, kan een verhoogd 
TRF22 niveau telomeren stabiliseren ook al zijn ze relatief kort. Ten tweede, TRF2 
kann de DNA schade respons verzwakken door eiwitten te binden betrokken bij 
dezee respons. Hoewel verhoogde niveaus TRF2 de telomeerinstabiliteit 
waarschijnlijkk slechts tijdelijk compenseren zou dit voldoende kunnen zijn om de 
volgendee stap in het proces van maligne transformatie te zetten (hoofdstuk 2). 

Ikk heb onderzoek gedaan naar de moleculen die verantwoordelijk zijn voor de 
groeibeperkingenn in conditioneel geïmmortaliseerde HMEC celpopulaties met lage 
off  niet-detecteerbare niveaus telomerase activiteit. Er bleek een sterke correlatie te 
bestaann tussen extreem korte telomeren, verhoogde expressie van p57, en 
langzamee heterogene groei van deze conditioneel geïmmortaliseerde cellen. 
Expressiee van een exogeen geïntroduceerd hTERT telomerase gen in vroege 
passagee conditioneel geïmmortaliseerde 184Al cellen met een gemiddelde 
telomeerlengtee van meer dan 3 kilobase paren, resulteerde in de verlenging van de 
telomerenn en voorkwam dat de cellen langzame heterogene gToei gingen vertonen 
enn p57 accumuleerden. Echter, transductie van p57 in deze cellen leidde tot een 
prematuree langzame heterogene groei en ging gepaard met morfologische 
veranderingenn die ook in celcultures met korte telomeren werden waargenomen. 
Ditt ondersteunt de hypothese dat p57 tenminste partieel verantwoordelijk is voor 
dee groeiremming in conditioneel geïmmortaliseerde HMECs. Om de rol van p57 
bijj  groeiremming in deze fase eenduidig vast te stellen, is de p57 functie geremd 
mett zowel een siRNA construct alsmede door overexpressie van een dominant 
negatieff  p57 eiwit. Beide behandelingen leidden tot apoptose (gecontroleerde 
celdood).. Deze observaties identificeren p57 als een remmer van celgroei en 
classificerenn agonie als een door HMECs gebruikt mechanisme om de schadelijke 
effectenn van korte telomeren te mitigeren. Het opkomen van goed groeiende cellen 
gaatt gepaard met verhoogde telomerase activiteit en verlaging van p57 niveaus. Ik 
hebb het mechanisme van de p57 afname bestudeerd en laten zien dat het tot 
expressiee komende maternale p57 allel veelvuldig verloren gaat door "loss of 
heterozygosity""  (LOH). Het blijkt dat in 50% van de geanalyseerde borstkankers 
dee p57 locus LOH laat zien. Deze waarnemingen ondersteunen onze hypothese dat 
inactivering/vermm in dering van p57 in veel gevallen noodzakelijk is voor 
immortalisatiee en tumorontwikkeling (Hoofdstuk 3). 

Tenslotte,, om inzicht te krijgen in de rol van p53 in agonie, is p53 in conditioneel 
geïmmortaliseerdee cellen geïnactiveerd en zijn de effecten op groei en p57 
expressiee geanalyseerd. Inactivatie van p53 leidde tot een downregulatie van p57, 
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eenn verkorte conversie fase en onmiddellijke reactivering van telomerase activiteit. 
Dezee experimenten geven aan dat zowel p57 en de snelheid van de conversie 
afhankelijkk zijn van p53. Echter p53 inactivatie per sé is niet noodzakelijk voor 
immortalisatiee van carcinogeen-behandelde HMECs. Echter p53 inactivatie kan 
volledigee immortalisatie van deze cellen bespoedigen (Hoofdstuk 4). 

Mij nn studies hebben bijgedragen aan het inzicht in de vroege moleculaire 
veranderingenn die waarschijnlijk van belang zijn bij het ontstaan van borstkanker. 
Nietteminn blijf t ons inzicht in deze ziekte die zovelen treft beperkt. Zelfs na 
decenniaa van onderzoek door briljante onderzoekers wereldwijd en een groot 
aantall  publicaties, weten we nog steeds weinig over het ontstaan van deze 
verraderlijkee ziekte. Ik hoop dat inzicht in de eerste stappen van dit proces zoals 
beschrevenn in dit proefschrift, een bescheiden bijdrage zal leveren aan de 
ontwikkelingg van effectievere vroege interventie- en therapeutische 
behandelingsmethoden. . 
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