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Samenvatting g 

Schildklierkankerr is relatief zeldzaam en de prognose van patiënten met schildkliertumoren is een van de 

bestee van alle soorten kanker. Ondanks dat zijn er nog twee grote problemen in de diagnose en behandeling 

vann schildklierkanker die onopgelost zijn: 

 Er zijn geen goede diagnostische markers om het onderscheid te kunnen maken tussen goedaardige 

enn kwaadaardige schildkliertumoren. Als gevolg daarvan worden veel patiënten met een verdachte 

schildkliernoduss onnodig geopereerd. 

 Het is moeilijk patiënten te onderscheiden met een verhoogd risico op het terugkomen van een schild-

kliertumorr en / of het ontstaan van uitzaaiingen. Daardoor ondergaan alle patiënten met een schild-

kliertumorr intensieve therapie, ook patiënten bij wie dat eigenlijk niet nodig zou zijn als goede markers 

hiervoorr beschikbaar waren. 

Vee!! onderzoeken zijn gedaan om dit soort markers te vinden. Vooralsnog heeft geen enkele studie 

markerss kunnen identificeren die bovenstaande problemen oplossen (zie Introduction, Hoofdstuk 1). In dit 

proefschriftt is geprobeerd genetische markers te vinden met behulp van een nieuwe techniek die profielen 

maaktt van gen expressie. In deze profielen kan worden gezien welke genen aanwezig zijn in een bepaald 

soortt weefsel en hoe veel ervan gemaakt wordt (tot expressie komt). Met deze techniek, Serial Analysis 

off Gene Expression (SAGE) zijn profielen gemaakt van schildkliertumoren welke zijn vergeleken met het 

profiell van normaal schildklierweefsel. Vervolgens zijn kandidaat markers geselecteerd die in detail zijn 

onderzocht. . 

Inn eerste instantie is een studie gedaan waarin is gekeken naar mutaties in de oncogenen ras en gsp 

(Hoofdstukk 2). Mutaties in deze oncogenen zijn eerder beschreven in andere tumoren. In een cohort van 

schildkliertumorenn bij kinderen zijn geen mutaties gevonden die kunnen worden geassocieerd met het 

ontstaann van de tumor. Andere studies laten tevens zien dat deze genen ongeschikt zijn om het onder-

scheidd te kunnen maken tussen schildkliertumoren met een goede en een slechte prognose. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het gen expressie profiel van een normale schildklier. Met behulp van zogenaamde 

SAGEE tags in dit profiel zijn de verwachte expressieniveaus van schildklier specifieke genen aangetoond. 

Verderr zijn er tags aanwezig die bij nog onbekende genen horen. De corresponderende eiwitten bij deze 

genenn spelen een rol in de schildklier fysiologie. Dit SAGE profiel kan tevens worden gebruikt als controle 

bijj het doen van studies naar de gen expressie in verschillende schildklier pathologieën. 

Dee problemen die kunnen ontstaan bij de koppeling van een tag aan de expressie van een gen zijn 

beschrevenn in hoofdstuk 4 aan de hand van het gen voor thyreoglobuline. Het blijkt dat dit gen zich 

presenteertt in een SAGE expressie profiel door drie verschillende tags. Deze tag varianten ontstaan door 

hett op verschillende wijze toevoegen van een polyA-staart aan het einde van een expressie product. Dit 

fenomeenn treedt op in een aanzienlijk aantal humane genen en moet daarom in acht worden genomen 

bijj het analyseren van SAGE expressie profielen. 

Eenn SAGE expressie profiel van een agressieve variant van een schildkliertumor is vergeleken met dat 

vann de normale schildklier (Hoofdstuk 5). Genen die een significant verschillende expressie vertonen zijn 

vervolgenss geanalyseerd met behulp van de Tissue Preferential Expression (TPE) techniek. De TPE is een 

techniekk waarbij een computerprogramma met behulp van een specifiek algoritme een waarde berekent 
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diee aangeeft of een gen in een bepaald weefsel specifiek tot expressie komt ten opzichte van andere 

(tumor)) weefsels. Extracellular Matrix protein 1 (ECM1) is een gen met een hoge TPE waarde. In een 

panell van schildkliertumoren van verschillend subtype komt ECM1 in 50% van de gevallen significant 

hogerr tot expressie dan in goedaardige tumoren en normaal schildklierweefsel, waar geen expressie van 

ECM11 kan worden aangetoond. 

Hett SAGE expressie profiel van de schildkliertumor in hoofdstuk 5 liet een tag zien die hoger tot expressie 

kwamm dan in normaal schildklierweefsel. Het bij deze tag horende gen was tot nu toe onbekend. 

Mett behulp van deze tag is het bijbehorende gen geïdentificeerd (Hoofdstuk 6). Expressie van dit gen 

vindt,, behalve in de schildklier, ook plaats in hart-, long- en placentaweefsel. Dit nieuwe eiwit, SMAP31, 

speeltt een rol bij de hartspecifieke gen expressie. Waarschijnlijk speelt SMAP31 een zelfde rol in de 

schildklierr waar het de schildklierspecifieke gen expressie reguleert, zowel in normaal als in tumorweefsel. 

Naarr aanleiding van de identificatie van ECM1 als kandidaatgen voor de onderscheiding van goedaardige 

enn kwaadaardige schildkliertumoren is een studie naar de functie van het ECM1 eiwit gedaan (Hoofdstuk 7). 

Inn cellijnen is het ECM1 gen kunstmatig tot expressie gebracht om de effecten van ECM1 overexpressie in 

vitroo te bestuderen. Met behulp van de reeds genoemde SAGE en TPE technieken is een lijst gemaakt van 

genenn die gekoppeld zijn aan de expressie van ECM1. Een aantal van deze genen zijn betrokken bij het 

metabolismee van de extracellulaire matrix. 

Concluderend,, de analyse van gen expressie profielen van normaal schildklierweefsel en schildkliertumor-

weefsell gemaakt met behulp van de nieuwe SAGE techniek en de ontwikkeling en toepassing van de TPE 

computerr analyse hebben een aantal kandidaat markers geïdentificeerd. SMAP31 en ECM1 zijn de meest 

interessantee kandidaten en verdere studies zullen moeten uitwijzen of deze genen in de toekomst de 

problemenn bij de diagnose en behandeling van schildkliertumoren kunnen helpen oplossen. 
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