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SAMENVATTING SAMENVATTING 

Glucocorticoidenn zijn een groep van natuurlijke en kunstmatige chemische stoffen die 

bindenn aan de glucocorticoid receptor zodat deze wordt geactiveerd. 

Glucocorticoidenn worden veelvuldig als medicijn toegepast vanwege hun remmende 

effectt op ontstekingsreacties. Tot nu toe werd aangenomen dat het remmend effect 

vann glucocorticoiden op ontstekingsreacties wordt veroorzaakt door interacties 

tussenn pro-inflammatoire transcriptie factoren (AP-1, NF-KB) en de glucocorticoid 

receptor.. Naast deze anti-inflammatoire eigenschappen is de glucocorticoid receptor 

ookk een belangrijke regulator van veel catabole processen. Langdurige behandeling 

mett glucocorticoiden hebben dan ook een aantal onaangename neveneffecten. 

Dee activering van genen betrokken bij catabole processen vereist veelal 

bindingg van de glucocorticoid receptor aan regulerende gebieden in het DNA. Dit kan 

echterr op meerdere wijzen geschieden. In het klassieke geval bindt de glucocorticoid 

receptorr als een dimeer aan een glucocorticoid respons element (GRE), waarna het 

genn (via een aantal tussenstappen) geactiveerd wordt. Omdat de glucocorticoid 

receptorr door het hele lichaam tot expressie komt, is dit alleen onvoldoende 

specifiek.. De specificiteit wordt gerealiseerd door de GRE samen te voegen met een 

clusterr van andere transcriptie-factoren. Pas als alle bindingsplaatsen bezet zijn door 

dee overeenkomstige transcriptiefactoren en dus aan alle activerende condities 

voldaann is, kan er transcriptie plaatsvinden. Zo'n cluster van samenwerkende 

bindingsplaatsenn heet een 'glucocorticoid-responsive unit' (GRU). 

Hett onderzoek naar de regulatie van carbamoylfosfaat synthetase I (CPS) 

kentt inmiddels een lange geschiedenis. Maurice van den Hoff heeft de distale 

enhancerr gevonden die verantwoordelijk is voor de glucocorticoid-afhankelijke 

expressiee in de lever. Vincent Christoffels heeft binnen deze enhancer de distale 

GRUU geïdentificeerd en veel van de transcriptiefactoren die aan deze regio binden. 

Inn dit proefschrift gaan we in op de werking van de GRU. 

Inn hoofdstuk 1 beschrijven we de glucocorticoid receptor en de mechanismen 

waarmeee deze genexpressie kan reguleren. We bespreken de compositie van GRUs 

vann andere glucocorticoid-gereguleerde genen en komen tot de conclusie dat de 

organisatiee in een unit niet alleen leidt tot de specificatie van de glucocorticoid 

respons,, maar wellicht ook de sterkte van de respons kan beïnvloeden. We 

postulerenn ons model dat promoter proximale koppelingselementen er voor kunnen 

zorgenzorgen dat een activeringssignaal van een ver verwijderde unit overgedragen kan 

wordenn op de promoter. 
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Inn dit proefschrift is veelvuldig gebruik gemaakt van transfecties naar 

hepatomaa cellen om de werking van CPS DNA-constructen te testen. Deze methode 

heeftt als groot voordeel dat cellen afkomstig uit dezelfde transfectie verdeeld kunnen 

wordenn in meerdere cultures, waarna elk van deze cultures een aparte 

(hormoon)behandelingg kan krijgen. Deze methode heeft als nadeel dat er grote 

variatiee zit tussen de verschillende transfecties en daarnaast ook nog tussen de 

transfectie-sessiess verricht op verschillende dagen. In hoofdstuk twee beschrijven wij 

eenn methode om deze variatie te verwijderen zodat we met grotere nauwkeurigheid 

dee verschillen tussen de DNA-constructen kunnen bestuderen. 

Inn hoofdstuk drie bestuderen we de architectuur van de distale GRU van het 

CPSS gen. Hoewel deze bindingsplaatsen heeft voor vier transcriptiefactoren, hebben 

wee gevonden dat er een werkzame GRU geconstrueerd kan worden uit slechts drie 

bindingsplaatsen.. In de configuratie van de wildtype CPS GRU, is deze vierde factor 

echterr essentieel. We denken dan ook dat de configuratie en de sequentie van de 

bindingsplaatsenn binnen de GRU niet toevallig zijn, maar juist het gevolg zijn van de 

vereistee om de GRU afhankelijk te maken van deze vierde transcriptiefactor. 

Inn het vierde hoofdstuk proberen we te achterhalen hoe het activerende 

signaall van de distale GRU overgedragen kan worden op de basale 

transcriptiemachineriee terwijl deze gescheiden worden door een lang stuk DNA. We 

hebbenn gevonden dat een gebied vlakbij de minimale promoter hiervoor essentieel 

is,, en hebben het daarom de 'proximale enhancer' genoemd. In dit gebied hebben 

wee een GRE gevonden die, samen met de GAGA-box die eveneens in de proximale 

enhancerr ligt, een proximale GRU vormt en van cruciaal belang is voor het 

functionerenn van de distale GRU. We suggereren dat de GRE in de proximale GRU 

eenn rol zou kunnen spelen bij het overdragen van het activerende signaal van de 

enhancerr op de promoter door het tot stand brengen van een fysieke interactie 

tussenn deze regionen. 

Inn het laatste hoofdstuk beschrijven we een gebied binnen de distale enhancer 

datt grenst aan de GRU. We hebben gevonden dat deze regio eveneens een cluster 

vann samenwerkende bindingsplaatsen vormt. Omdat het naast bindingsplaatsen voor 

dee lever-verrijkte transcriptie factoren FoxA en C/EBP ook een cyclisch AM P-respons 

elementt bevat, wordt het een 'cyclischAMP-response unit' (CRU) genoemd. Dit 

gebiedd is het enige gebied van de CPS enhancer dat een cyclischAMP respons kan 

bewerkstelligen.. Behalve de cyclischAMP response kan deze CRU ook een 

glucocorticoidd respons tot stand brengen. Hiervoor moet het echter samenwerken 

vann één van de twee GRUs in de regulatoire gebieden van het CPS gen. Het feit dat 
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dee CRU zelf geen GRE bevat maar wel een belangrijke rol speelt in de glucocorticoid 

respons,, suggereert dat het werkt als een 'glucocorticoid-accessory unit'. 
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