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Summary y 

Amplificationn of 17p11.2~p12 in osteosarcoma (Chapter 2) 

Oncogeness are characterized by their aberrant expression in tumors, which is in 
mostt cases over- and/or constitutive expression. Overexpression of a gene is often 
thee consequence of amplification of that gene, which is in many cases realized by 
amplificationn of a genomic segment containing that gene. Earlier metaphase CGH 
andd molecular studies by us and others have shown that chromosome region 
17p11.2~p122 is frequently amplified in osteosarcomas, occurring in about 25% of 
cases.. This frequent involvement suggests the presence of one or more 
oncogeness which are of relevance for osteosarcoma tumorigenesis. However, the 
establishedd amplification profiles proved to be complex, suggesting the 
involvementt of multiple target genes (oncogenes) and no commonly amplified 
region(s)) could be discerned. To gain more insight into the structure of the 
amplifiedd segments in this region, we determined detailed amplification profiles for 
aa large series of high-grade osteosarcomas (19 cases) with CGH-proven 
amplificationn of 17p11.2~p12. This was performed by semi-quantitative PCR with 
155 microsatellite markers and 7 candidate genes. Again, most of the tumors 
displayedd complex amplification profiles. In general, markers in 17p11.2 and in the 
proximall part of 17p12 were considerably more involved in the amplifications (40-
70%% of cases) than those in the distal part of 17p12 (10-30% of cases), the only 
exceptionn being D17S2041 in distal 17p12, which was found to be amplified in 47% 
(8/19)) of tumors. We detected frequent amplification of TOP3A (72% of tumors) 
and,, in some cases, very high-level amplification of PMP22 and MAPK7. The 
amplificationn profiles of a number of the investigated tumors could be explained by 
assumingg the involvement of low-copy repeats in 17p11.2 in the amplification 
events.. These low-copy repeats mediate the generation of the constitutional 
duplicationss that are found in this region in patients with the hereditary disorder 
Charcott Marie Tooth syndrome type 1 (CMT1A) and with dup(17)(p11.2p11.2) 
syndrome.. In conclusion, our findings suggested that multiple amplification targets, 
includingg PMP22, TOP3A, and MAPK7, or genes close to these candidate 
oncogenes,, may be present in 17p11.2~p12 and contribute to osteosarcoma 
tumorigenesis. . 
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Amplificationn of 17p11.2~p12 in glioma (Chapter 3) 

Wee reported previously the amplification of DNA markers in 17p12 in three of 60 
high-gradee gliomas. To detect additional cases with 17p11.2 amplification, we 
screenedd in total 104 gliomas of various types and grades by Southern blot 
analysiss using marker 745R, which is within the earlier-determined glioma-specific 
commonlyy amplified region. However, no other cases with significant amplification 
(amplificationn level more than 4) were found. To investigate in detail the extent of 
thee amplifications in the three tumors, which were all glioblastomas, we determined 
17p11.2~p122 amplification profiles by semi-quantitative PCR using the same set of 
markerss and candidate genes as in the study of the osteosarcomas. Distinct and 
high-levell amplifications, with maximum levels ranging from 15 to 38, were found in 
thesee tumors. The 0.8 Mb-region between D17S1525 and MAP2K4 in 17p12 
provedd to be commonly amplified in these tumors. In one tumor, a heterogeneous 
distributionn of the amplification in 17p12 was found, suggesting that the 
amplificationn is a late event in glioma tumorigenesis. Another tumor showed 
additionall high-level amplification of PMP22 and D17S1843 in 17p11.2. From the 
high-levell amplifications we concluded that at least one, but possibly more, putative 
oncogeness are present in 17p11.2~p12 whose amplifications and/or 
overexpressionss contribute to glioma tumorigenesis. 

Overexpressionn through amplification of genes in 17p11.2~p12 in 
osteosarcomaa (Chapter 4) 

Reasoningg that amplification of a causative oncogene in a tumor should result in 
increasedd expression of that gene, we have determined the expression status of 
geness and expressed sequence tags (ESTs) in 17p11.2~p12. We constructed a 
17p11.2~p12-specificc macroarray, containing 40 genes and 21 ESTs from this 
region,, which was used for expression profiling of 11 osteosarcoma samples (9 
tumorss and 2 cell lines) and of normal human osteoblasts. Genes with an, 
comparedd to normal osteoblasts, at least 3-fold increased expression were 
consideredd to be overexpressed in the tumor. Genes PMP22 and COPS3 and 
ESTss AA126939, AA918483, and R02360 were found to be most frequently 
overexpressedd and to be most consistently overexpressed after amplification.. The 
overexpressionn of COPS3 was always accompanied by its amplification.. Several 
tumorss displayed overexpression of PMP22 and the ESTs without concomitant 
amplification.. This suggests that other mechanisms than amplification caused their 
overexpression.. EST AA126939 is derived from a gene that encodes the 
hypotheticall protein FLJ20343 with unknown function. By real time reverse 
transcription-PCR,, the overexpression of PMP22 and COPS3 could be confirmed. 
Sincee no overexpression could be detected for TOP3A and MAPK7, which we 
previouslyy found to be amplified at high frequency (Chapter 2), we excluded these 
geness as potentially causative oncogenes. We concluded that PMP22 and COPS3, 
andd possibly also the 3 ESTs, are candidate oncogenes in 17p11.2~p12 in 
osteosarcoma. . 

97 97 



PMP22PMP22 expression in osteosarcoma (Chapter 5) 

Thee peripheral myelin protein (PMP22) gene is highly expressed in peripheral 
Schwannn cells and encodes an important constituent of the myelin sheath. It is also 
expressedd at lower levels in other normal tissues, in which the protein is supposed 
too be involved in cell growth regulation. In Chapters 2 and 4 we reported frequent 
amplificationn and overexpression of PMP22 in high-grade osteosarcoma. In this 
chapter,, we analyzed PMP22 expression in five osteosarcoma tumors and three 
osteosarcomaa cell lines. In normal Schwann cells, transcription of PMP22 starts at 
threee promoters, P1A, P1B, and P2, resulting in the synthesis of three alternatively 
splicedd transcripts that all code for the same protein. Promoter usage was studied 
byy semi-quantitative reverse transcription PCR, with transcript-specific forward 
primerss and a reverse primer in exon 3 of PMP22. We found that the expression 
patternn in normal osteoblasts was comparable to that in normal Schwann cells. 
However,, promoter P1A-driven transcripts were absent in all investigated tumors 
andd cell lines and, compared to normal osteoblasts, the P1B-P2 transcript ratio was 
foundd to be increased in two of three cases with PMP22 overexpression and 
decreasedd in all five cases without overexpression. In normal Schwann cells and in 
NIH3T33 cells, PMP22 expression increases upon serum starvation-induced growth 
arrest.. In contrast to this, serum withdrawal caused a considerable decrease of 
PMP22PMP22 expression in the osteosarcoma cell lines. We concluded that the different 
PMP22PMP22 expression in osteosarcoma may result in alternative availability of the 
PMP222 protein during the cell cycle and aberrant regulation of cell growth control in 
osteosarcomaa tumorigenesis. 
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Conclusions s 

1.. Amplification of 17p11.2~p12 is a frequent event in osteosarcoma, occurring in 
aboutt 25% of cases. It is also frequently found in other sarcomas and 
infrequently,, but with high amplification levels, in high-grade gliomas. The 
amplificationn profiles are often complex and suggest the involvement of more 
thann one oncogene. The frequent occurrence of these amplifications point to an 
importantt role of the oncogenes in this region in osteosarcoma tumorigenesis. 

2.. The 17p11.2~p12 region harbours many low-copy repeats (LCRs). These 
structurall elements could be involved in the generation of the amplifications in 
osteosarcomas. . 

3.. We found genes PMP22 and COPS3, and ESTs AA126939 (from a gene that 
encodess the hypothetical protein FLJ20343), AA918483, and R02360 to be 
frequentlyy overexpressed and consistently overexpressed after amplification in 
osteosarcoma,, making them likely candidate oncogenes in 17p11.2~p12. 
Furtherr analyses revealed a, compared to normal osteoblasts, aberrant 
regulationn of PMP22 expression in osteosarcomas with respect to promoter 
usagee and serum-starvation induced growth arrest. Others have independently 
documentedd the overexpression of COPS3 in osteosarcoma and gave evidence 
forr an association of this overexpression with TP53 protein degradation and the 
inductionn of genomic instability. 
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Nederlandsee samenvatting 

Inn gezond volwassen weefsel bestaat een strikte balans tussen de aanmaak en 
afbraakk van cellen, waardoor de totale hoeveelheid cellen gelijk blijft. De aanmaak 
enn afbraak van cellen wordt gereguleerd door bepaalde genen. Als een fout 
ontstaatt in één van deze regulerende genen dan kan zijn activiteit veranderen. 
Hierdoorr kan de aan- en afbraakbalans van cellen verstoord worden, wat kan 
leidenn tot ongecontroleerde toename van het aantal cellen, dat is tumorvorming. 

Err zijn twee groepen genen die zorgen voor handhaving van die balans. 
Activiteitt van de eerste groep genen onderdrukt tumorvorming 
(tumorsuppressorgenen),, doordat zij zorgen voor remming van de celdeling en/of 
stimulatiee van celdood. Als genen uit deze eerste groep geïnactiveerd raken kan 
ditt leiden tot een versnelde celaanmaak en/of vertraagde celafbraak. Activiteit van 
dee tweede groep van genen zet aan tot tumorvorming doordat zij celdeling 
stimulerenn (oncogenen). In tegenstelling tot de eerste groep, waarbij verlaging van 
dee activiteit zorgt voor tumorvorming, leidt bij deze tweede groep een verhoging 
vann activiteit tot tumorvorming. Dit proefschrift gaat vooral over verhoging van de 
activiteitt van oncogenen. 

Err zijn drie mechanismen die kunnen leiden tot een verhoogde activiteit van 
oncogenen:: puntmutaties, translocaties en amplificaties. In dit onderzoek is alleen 
gekekenn naar de amplificatie van genen. Normaal zitten er in elke cel twee kopieën 
vann een gen. Als een gen geamplificeerd is, zijn er van dat gen in een enkele cel 
vee!! meer kopieën aanwezig. Indien de activiteit van de extra kopieën niet geremd 
off geblokkeerd wordt, kan hun aanwezigheid zorgen voor een verhoging van de 
activiteitt van het oncogen, wat weer kan leiden tot tumorvorming. 

Amplificatiee van de chromosomale regio 17p11.2~p12 in osteosarcomen 
(Hoofdstukk 2) 

Osteosarcomenn zijn zeldzame bottumoren die vooral voorkomen bij kinderen en 
jongg volwassenen in de leeftijd van 10 tot 20 jaar. Omdat osteosarcomen vaak 
uitzaaienn is de prognose voor patiënten met een osteosarcoom slecht. Uit eerdere 
onderzoekenn bleek dat in ongeveer 25% van de osteosarcomen een stukje DNA in 
dee chromosomale regio 17p11.2~p12 geamplificeerd is. Deze bevindingen 
suggererenn dat er in 17p11.2~p12 een oncogen ligt, dat overactief is in 
osteosarcomenn en mogelijk bijdraagt aan de vorming of ontwikkeling van deze 
tumoren.. Doel van dit onderzoek is om dit veronderstelde oncogen te lokaliseren 
enn uiteindelijk te identificeren. Identificatie van dit oncogen kan van belang zijn 
voorr patiënten met een osteosarcoom omdat het mogelijk bijdraagt aan de 
verbeteringg van diagnose en prognose en aan de ontwikkeling van nieuwe 
therapieën. . 

Omm de exacte locatie van het mogelijke oncogen in 17p11.2~p12 te weten te 
komenn hebben we van een groot aantal osteosarcomen gedetailleerd in kaart 
gebrachtt welke regio in 17p11.2~p12 geamplificeerd is en de grootte van die regio. 
Wee hoopten hiermee een stuk DNA te vinden dat in alle tumoren geamplificeerd is. 
Inn dat gemeenschappelijk geamplificeerde gebied zal hoogst waarschijnlijk het 
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oncogenn liggen dat van belang is in osteosarcomen. Wij hebben het amplificatie 
gebiedd van 19 osteosarcomen bepaald door de amplificatiestatus van DNA 
markerss en kandidaatgenen te bepalen met een techniek die "semi-kwantitatieve 
PCR"" wordt genoemd. Het bleek dat in verschillende tumoren verschillende 
gebiedenn geamplificeerd waren, dat in sommige tumoren er meerdere 
onafhankelijkee gebieden geamplificeerd waren en dat er niet één overlappend 
amplificatiee gebied bestond. Wel bleek dat sommige gebieden vaker 
geamplificeerdd waren dan andere. Over het algemeen waren DNA markers die in 
dee regio 17p11.2 en in het proximale gedeelte van 17p12 lagen vaker 
geamplificeerdd dan die in het distale gedeelte van 17p12. Marker D17S2041 was 
echterr een uitzondering. Deze marker ligt in het distale gedeelte van 17p12 en 
bleekk vaak geamplificeerd in de osteosarcomen. De gebieden waarin de genen 
TOP3A,TOP3A, PMP22 en MAPK7 liggen waren het meest frequent geamplificeerd. Het 
amplificatiee gebied waarin PMP22 ligt wordt begrensd door zogenaamde "low-
copy-repeats".. Dit zijn stukken DNA die meerdere keren op het chromosoom 
voorkomen.. Deze "low-copy-repeats" zorgen bij de erfelijke afwijking Charcot-
Marie-Toothh syndroom type 1 (CMT1A) voor een verdubbeling van het PMP22 
gen.. Mogelijk dragen deze "low-copy-repeats", door herhaalde verdubbeling, bij 
aann de amplificatie van het PMP22 gen in osteosarcomen. 

Dezee resultaten suggereren dat er meerdere amplificatie-doelen in 
17p11.2~p122 liggen en dat mogelijk meerdere kandidaat-oncogenen, inclusief 
PMP22,PMP22, TOP3A en MAPK7, bijdragen aan de onwikkeling van osteosarcomen. 

Amplificatiee van chromosoom 17p11.2~p12 in gliomen (Hoofdstuk 3) 

Amplificatiee van 17p11.2~p12 komt niet alleen voor in osteosarcomen, maar 
ookk in andere tumoren. In eerder onderzoek hadden we in 3 van 60 (5%) 
hooggradigee gliomen (hersentumoren) amplificatie van 17p11.2~p12 gevonden. 
Omm te achterhalen of deze amplificatie in meer gliomen voorkomt, hebben we in 
totaall 104 laag- en hooggradige gliomen gescreend. Dit hebben we gedaan met 
behulpp van "Southern blot analysis" waarbij we als probe marker 745R gebruikt 
hebben.. Uit onze eerdere studies was gebleken dat deze probe in het gebied ligt 
datt in gliomen geamplificeerd kan zijn. Wij vonden echter geen nieuwe gevallen. In 
dee 3 gliomen met amplicatie van 17p11.2~p12 vonden we scherp begrensde 
geamplificeerdee regio's, die hoog geamplificeerd waren, met maxima van 15 tot 38 
maal.. Het gebied tussen marker D17S1525 en MAP2K4 in 17p12 was 
geamplificerdd in alle 3 gliomen. Dit gebied was in osteosarcomen niet frequent 
geamplificeerd.. In één van de tumoren werd naast dit gebied ook een hoog 
amplificatiee niveau gevonden voor de regio in 17p11.2 met het PMP22 gen. Dit 
tweedee gebied was wel frequent geamplificeerd in osteosarcomen. In één van de 
tumorenn bleek 17p11.2-p12 in bepaalde delen van deze hooggradige tumor wel 
geamplificeerdd te zijn en in andere delen niet. Deze heterogeniteit in amplificatie 
binnenn één tumor suggereert dat de amplificatie plaats vindt in een laat stadium 
vann de ontwikkeling van gliomen. 
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Uitt de hoge amplificatie niveaus en de verschillende amplificaties die in de 
gliomenn zijn waargenomen concluderen we dat er één, maar mogelijk meerdere 
oncogenenn liggen in 17p11.2~p12, die van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling 
vann gliomen. 

Overexpressiee door amplificatie van genen in 17p11.2~p12 in osteosarcomen 
(Hoofdstukk 4) 

Genactiviteitt houdt in dat het stukje DNA waarop het gen ligt overgeschreven 
wordtt (transcriptie) waardoor een mRNA molecuul ontstaat. Aanwezigheid van 
mRNAA moleculen van één bepaald gen wordt genexpressie genoemd. Het mRNA 
molecuull gaat vervolgens naar het ribosoom waar de code van het molecuul wordt 
gelezenn en er een eiwit wordt gemaakt (translatie). Het eiwit is uiteindelijk van 
belangg voor processen als celgroei en celafbraak. 

EenEen oncogen komt verhoogd tot expressie in tumoren, waardoor er, vergeleken 
mett normale cellen, meer eiwit wordt gemaakt, hetgeen resulteert in meer celgroei. 
Overexpressiee van een gen kan het gevolg zijn van amplificatie van dat gen, 
waardoorr er meer kopieën van dat gen beschikbaar zijn voor transcriptie. 
Overexpressiee kan ook op andere manieren worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld 
doorr mutatie van het gen of door stimulering van de transcriptie door andere 
factoren. . 

Wee veronderstellen dat de amplificaties die we gevonden hebben in 
17p11.2~p122 resulteren in verhoging van het aantal kopieën van het oorzakelijke 
oncogenn (of de oncogenen), waardoor er overexpressie van het gen en 
overproductiee van het eiwit ontstaat, hetgeen resulteerde in de tumorvorming. De 
kandidaat-oncogenenn die we zoeken in 17p11.2~p12 moeten dus niet alleen 
geamplificeerdd zijn, maar ook verhoogd tot expressie komen. 

EenEen methode om de expressie van veel genen tegelijk te bekijken is de macro-
arrayy analyse. Wij hebben voor dit onderzoek een 17p11.2~p12-specifieke macro-
arrayy geconstrueerd. Op de macro-array staan alle bekende genen die in 
17p11.2-p122 liggen. Daarnaast staan er stukjes DNA op uit dit gebied waarvan 
verondersteldd wordt dat ze een deel van een gen bevatten (expressed sequence 
tags,, ESTs). Met behulp van de macro-array kon het expressie niveau van alle 
bekendee genen en ESTs in 17p11.2~p12 bepaald worden. We hebben dit gedaan 
voorr 9 osteosarcomen, 2 osteosarcoma cellijnen en voor osteoblasten. 
Osteoblastenn zijn de normale (niet-tumor) cellen, waaruit een osteosarcoom 
ontstaat.. Of een gen tot overexpressie komt in de tumoren wordt bepaald door van 
datt gen de expressie te bepalen in de tumoren en deze te vergelijken met zijn 
expressiee in de osteoblasten. Een meer dan drievoudige toename van de 
expressiee in de tumor, vergeleken met de expressie in de osteoblasten, werd als 
overexpressiee gedefinieerd. De genen PMP22 en COPS3 en de ESTs AA126939, 
AA9184833 en R02360 kwamen het meest frequent tot overexpessie en kwamen 
vrijwell altijd tot overexpressie na amplificatie. Het COPS3 gen kwam alleen tot 
overexpressiee als het ook geamplificeerd was. Het PMP22 gen en de ESTs 
kwamenn in sommige tumoren ook tot overexpressie zonder dat ze in deze tumoren 
geamplificeerdd waren. Dit suggereert dat in deze tumoren een ander mechanisme 
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dann amplificatie zorgde voor hun overexpressie. Van de ESTs wordt verwacht dat 
zee onderdeel zijn van tot nu toe onbekende genen die coderen voor bekende of 
onbekendee eiwitten. EST AA126939 codeert bijvoorbeeld voor het hypothetische 
eiwitt FLJ20343 waarvan we de functie nog niet weten. De overexpressie die we 
vondenn voor de bekende genen PMP22 en COPS3 konden we bevestigen met 
"reall time reverse transcription-PCR" wat een andere techniek is om de expressie 
vann genen te bepalen. In de amplificatie studies hadden we gezien dat de genen 
TOP3ATOP3A en MAPK7 vaak geamplificeerd waren in osteosarcomen en daarom 
werdenn deze genen als potentiële oncogenen beschouwd. Echter, uit de expressie 
studiess bleek dat TOP3A en MAPK7 in osteosarcomen niet tot overexpressie 
kwamen,, ook niet na amplificatie. Daarmee vallen deze genen af als kandidaat-
oncogenen.. Uit het amplificatie- en expressie-onderzoek kunnen we concluderen 
datt de genen PMP22 en COPS3 en de 3 ESTs kandidaat-oncogenen zijn in 
17p11.2—p122 in osteosarcomen. 

PMP22PMP22 expressie in osteosarcomen (Hoofdstuk 5) 

Eenn van de genen die we in osteosarcomen vaak geamplificeerd vonden en 
waarvann de amplificatie altijd resulteerde in overexpressie was het PMP22 gen. 
Hett PMP22 gen codeert voor een eiwit dat vooral voorkomt in de myeline schede 
vann perifere zenuwen. Deze myeline schede wordt aangemaakt door Schwann 
cellen.. Het PMP22 gen komt hoog tot expressie in perifere Schwann cellen. Het 
PMP22PMP22 gen komt ook, op een lager niveau, tot expressie in andere cellen, waarin 
hett zeer waarschijnlijk betrokken is bij de regulatie van de celgroei. Omdat uit onze 
vorigee studies bleek dat het PMP22 gen zowel met als zonder amplificatie vaak tot 
overexpressiee komt in osteosarcomen, en het dus een kandidaat-oncogen is, 
hebbenn we onderzocht hoe de expressie van het PMP22 gen wordt gereguleerd in 
dezee tumor. De enzymen en eiwitten die zorgen voor de transcriptie van een gen 
moetenn aan het DNA binden. De binding van deze transcriptiecomponenten vindt 
plaatss op een specifiek stukje DNA voor het gen, de promotor. Pas nadat het DNA 
enn de enzymen en eiwitten met elkaar verbonden zijn kan de transcriptie beginnen. 
Hett PMP22 gen heeft drie verschillende promotoren (P1A, P1B en P2), waardoor 
transcriptiee van dit gen op drie verschillende plaatsen kan beginnen. Als alle drie 
promotorenn gebruikt worden ontstaan er drie verschillende mRNAs van het PMP22 
gen.. Ondanks dat er drie verschillende mRNAs zijn van het gen is hun eindproduct 
(hett PMP22-eiwit) gelijk. Met behulp van semi-kwantitatieve PCR hebben we 
gekekenn welke mRNAs in osteosarcomen en in normale osteoblasten worden 
gemaakt.. Door de aanwezige mRNA moleculen (het expressie patroon) te 
bestuderenn kon bepaald worden welke promotoren van het PMP22 gen in de 
verschillendee cellen gebruikt werden. We hebben gevonden dat het 
expressiepatroonn in normale osteoblasten vergelijkbaar is met het 
expressiepatroonn in normale Schwann cellen. In beide celtypes waren alle drie 
verschillendee mRNAs aanwezig. Echter in geen van de osteosarcomen was het 
mRNAA dat ontstaat wanneer promotor P1A gebruikt wordt, meer aanwezig. 
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Alss normale Schwann cellen of NIH3T3 cellen, een bepaald type tumorcellen, 
tijdenss het kweken uitgehongerd worden door geen serum aan het kweekmedium 
toee te voegen, worden ze geremd in de groei en neemt de PMP22 genexpressie 
toe.. Uit deze bevinding was eerder geconcludeerd dat het PMP22 eiwit in deze 
cellenn een negatieve invloed heeft op de groei van cellen. Uit ons onderzoek bleek 
remmingg van de groei door uithongering van osteosarcomakweken juist gepaard te 
gaann met een duidelijke afname van de PMP22 genexpressie. De afwijkende 
PMP22PMP22 expressie in osteosarcomen resulteert mogelijk in een andere 
beschikbaarheidd van het PMP22 eiwit gedurende de cel-cyclus en een afwijkende 
regulatiee van de groei van cellen tijdens het ontstaan en de ontwikkeling van 
osteosarcomen. . 

Conclusies s 

1.. De chromosomale regio 17p11.2~p12 wordt frequent geamplificeerd gevonden 
(ongeveerr 25% van de gevallen) in osteosarcomen. Amplificatie van deze regio 
wordtt ook vaak gevonden in andere sarcomen, maar is infrequent, alhoewel 
mett hoge amplificatieniveaus, in gliomen. De gevonden amplificatie- profielen 
zijnn vaak complex en suggereren de betrokkenheid van meer dan één oncogen. 
Hett gegeven dat dit gebied zo frequent geamplificeerd wordt gevonden duidt op 
eenn belangrijke rol van een oncogen, of van oncogenen, in 17p11.2~p12 bij de 
ontwikkelingg van osteosarcomen 

2.. De 17p11.2~p12 regio bevat veel "low-copy-repeats" (LCRs). Deze stukjes 
DNAA zijn mogelijk betrokken bij de vorming van de amplificaties in deze regio. 

3.. We hebben gevonden dat de genen PMP22 en COPS3, en de ESTs AA126939 
(vann een gen dat codeert voor het hypothetische eiwit FLJ20343), AA918483 en 
R023600 frequent tot overexpessie kwamen in osteosarcomen en vrijwel altijd tot 
overexpressiee kwamen na amplificatie. Hierdoor zijn deze genen en ESTs 
serieuzee kandidaat-oncogenen in 17p11.2~p12. De expressie van het PMP22 
genn bleek in osteosarcoma tumoren bovendien anders gereguleerd te worden 
dann in normale osteoblast cellen, wat betreft het gebruik van de promotoren en 
hett effect van groeiremming door uithongering. Onafhankelijk van ons hebben 
anderee onderzoekers laten zien dat het COPS3 gen in osteosarcomen vaak tot 
overexpressiee komt. Overexpressie van dit gen zou geassocieerd zijn met 
afbraakk van het TP53 eiwit en de inductie van genetische instabiliteit. 
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