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Nederlandsee samenvatting 

Dee ontaarding van pigmentcellen (melanocyten) naar het kwaadaardige (maligne) 

melanoomm is een intrigerend proces waarvan de mechanismen onduidelijk zijn. Ondanks de 

beschikbaarheidd van veel markers op moleculair (DNA/RNA) en eiwit niveau, blijf t het 

moeilijkk om onderscheid te maken tussen normale melanocyten, goedaardige (benigne) 

moedervlekkenn (nevi) of diegene die zich kunnen ontwikkelen tot een maligne vorm van 

huidkankerr (het melanoom). Dit komt met name door de heterogeniteit van de melanocytaire 

huidaandoeningenn (laesies). De behandeling van het maligne melanoom is nog steeds een 

groott probleem, met name door de vroege uitzaaiing (metastasering) van deze tumor naar 

anderee organen zoals de longen, lever en hersenen. Indien men weet hoe een melanoom zich 

ontwikkeltt en wel of niet metastaseert, kan de diagnose en de behandelingsmethode verbeterd 

worden.. Met behulp van een panel markers, zowel op eiwit als DNA/RNA niveau, is het 

mogelijkk benigne nevi te onderscheiden van diegene die mogelijk kunnen ontaarden tot een 

melanoom.. Tevens kun je door het wel of niet aanwezig zijn van een panel markers (expressie 

profiel)) in een bepaald gebied van de laesie, het toenemend metastaserend vermogen van 

melanomenn (tumorprogressie) bestuderen. Met behulp van een panel markers is het mogelijk 

eenn bijdrage te leveren aan de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van het 

melanoom.. Een kort overzicht over de biologie van melanocyten en de verschillende stadia 

vann tumorprogressie naar het maligne melanoom wordt beschreven in hoofdstuk 1. Tevens 

wordenn de meest toegepaste methoden besproken om nieuwe markers te identificeren voor het 

ontstaann van het melanoom. In dit proefschrift wordt de transformatie van melanocyten naar 

nevuss cellen beschouwd als een vroeg stadium van melanocyt transformatie en van nevus-

naarr melanoom cellen een laat stadium. 

Inn hoofdstuk 2 wordt onderzocht of het eiwit expressie profiel van "gewone" 

(verworven)) nevi verschilt ten opzichte van atypische (dysplastische) nevi met een panel 
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markerss die eiwitten ofwel antigenen kunnen herkennen (monoclonale antistoffen). De 

monoclonalee antistoffen die in dit onderzoek gebruikt zijn, zijn kenmerkend voor een bepaald 

stadiumm (differentiatie/progressie) van melanocytaire cellen (differentiatie: gp-100, PAA, 

TRP-1;; progressie: HLA-DR, MAA-1, MAA-2). De bevindingen suggereren dat een 

combinatiee van monoclonale antistoffen, verworven nevi van dysplastische kan 

onderscheidenn door het expressie profiel te evalueren van het antigeen in de verschillende 

lagenn van de opperhuid (epidermis, papillaire dermis, reticulaire dermis, bindweefsel). In 

hoofdstukk 3 zijn deze monoclonale antistoffen tevens geanalyseerd in melanoom laesies en 

melanoomm metastasen van dezelfde patiënt. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 

PAAA en TRP-1 in de eerste fase (radiale groeifase) van het melanoom tot expressie komen 

maarr niet of nauwelijks in de tweede (verticale groeifase) fase van het melanoom. Het 

gegevenn dat beide markers tevens niet tot expressie komen in de melanoom metastase van 

dezelfdee patiënt geeft aan dat PAA en TRP-1 gebruikt kunnen worden als markers voor de 

progressiee van het melanoom. 

Alhoewell  verschillende stadia aangetoond kunnen worden met behulp van eiwit 

markerss blijf t het moeilijk waarom sommige melanocyten transformeren en vervolgens 

kunnenn ontaarden in een maligne melanoom. Aangezien de ontwikkeling van melanocyt tot 

melanoomm vrij complex is, zijn er meerdere markers nodig om dit proces beter te begrijpen. 

Dee identificatie van potentiële kandidaat markers die onderscheid kunnen maken tussen 

normalee melanocyten, getransformeerde melanocyten (nevus cellen) en (melanoom cellen), is 

beschrevenn in hoofdstuk 4. De identificatie van potentiële kandidaat markers is uitgevoerd 

mett behulp van de subtractie hybridisatie en de differentiële display methode. Twee 

onbekendee markers (pCMal, pCMn2) en een reeds bekende (het Ras gerelateerd eiwit Rab5b) 

vertoondee verschillen in het RNA expressie profiel van melanoom cellen ten opzichte van 

melanocytenn en nevus cellen. Tevens, werden er verschillen in het RNA expressie profiel 
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tussenn de melanoom cellen geconstateerd die wel of niet kunnen metastaseren. Een 

combinatiee van deze markers kunnen maligne van benige en metastaserende van niet 

metastaserendee melanocytaire cellen onderscheiden. De andere markers die in dit proefschrift 

geïdentificeerdd zijn betroffen het kleine nucleaire RNA UIA, het beta-2 tubuline en het TI-

227HH gen, die tevens potentiële kandidaat markers zijn voor de transformatie van 

melanocyten.. In de literatuur is beschreven dat deze twee laatstgenoemde markers een rol 

spelenn bij het ontstaan van het kwaadaardige melanoom. 

Inn hoofdstuk 5 worden de moleculaire eigenschappen van de nog onbekende marker 

pCMall  en het RNA expressie profiel van deze marker in verschillende stadia van 

melanocytairee laesies beschreven. Twee RNA moleculen (transcripten) van ongeveer 0.45 en 

4.00 kilobase (kb) in grootte, werden geïdentificeerd in totaal RNA van melanoom cellen met 

behulpp van de Northern blot methode. Het 0.45 kb transcript van pCMal behoort tot een niet 

coderendd RNA, dat wil zeggen dat het niet in een eiwit vertaald kan worden. Het 

overeenkomstigg gen van pCMal is met behulp van de Fluorescerend In Situ Hybridisatie 

(FISH)) methode gelokaliseerd op het chromosoom 1 lp 15. Het pi5 gebied op chromosoom 11 

staatt bekend om complexe regulatie van genen op moleculair niveau bij andere tumoren en 

ondersteuntt het vermoeden dat pCMal betrokken is bij de transformatie van melanocyt naar 

nevuss cel. Met behulp van de RNA in situ hybridisatie methode zijn verschillende stadia van 

melanocytairee laesies bestudeerd en dit onderzoek onthulde een karakteristiek expressie 

profiell  voor het 4.0 kb transcript van pCMal. pCMal was niet detecteerbaar in normale 

melanocytenn van de huid, maar kwam in verhoogde mate tot expressie in melanocytaire nevi. 

Ditt transcript was tevens in primaire melanomen aantoonbaar maar niet of nauwelijks in 

melanoomm metastasen. De functie van het pCMal gen is niet bestudeerd. Echter, het 

onderscheidendd vermogen tussen normale huid melanocyten en nevi enerzijds en primaire 

melanomenn en melanoom metastasen anderzijds, suggereert dat pCMal niet alleen een 
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markerr is voor een vroeg en laat stadium in het transformatie proces van melanocyten maar 

tevenss als progressie marker van het melanoom. 

Inn hoofdstuk 6a wordt beschreven hoe met behulp van seriële analyse van gen 

expressiee (SAGE), een cDNA (kopie DNA) geïdentificeerd werd. Het cDNA codeert voor een 

eiwitt van 639 aminozuren en behoort tot een nieuw lid van de "Ring-Finger B-box Coiled 

coil""  (RBCC) eiwitten. Dit nieuw geïdentificeerde RBCC eiwit komt tot verhoogd tot 

expressiee in gliomen (hersentumoren) ten opzichte van normaal hersenweefsel en wordt 

aangegevenn als "gene overexpressed in astrocytoma" (GOA). In hoofdstuk 6 wordt 

bestudeerdd of GOA een potentiële kandidaat marker is voor de verschillende stadia van 

melanocytt transformatie en progressie van het melanoom. GOA vertoonde een verhoogde 

expressiee in nevi vergeleken met normale melanocyten van de huid. Tevens kwam GOA 

verhoogdd tot expressie in late stadia van het melanoom waarbij het expressie niveau in de 

diepee lagen van de dermis sterk toenam. Het karakteristieke expressie profiel maakt GOA een 

kandidaatt marker voor de vroege en late transformatie van melanocyten en mogelijk tevens 

alss progressie marker voor het melanoom. 

Samenvattendd beschrijft dit proefschrift een aantal nieuw geïdentificeerde en reeds 

bestaandee markers die bruikbaar blijken voor het onderscheiden van normale melanocyten 

enerzijdss en getransformeerde melanocyten anderzijds. Daarnaast blijkt de combinatie van 

eenn aantal markers onderscheid te kunnen maken tussen de vroege stadia en de tumor 

progressiee stadia van het melanoom. Deze markers kunnen derhalve zeer waardevol zijn in de 

diagnostiekk van het melanoom en een aanvulling op de reeds gebruikte conventionele 

methoden.. Tevens leveren de markers die beschreven zijn in dit proefschrift een bijdrage aan 

dee opheldering van de moleculaire veranderingen die ten grondslag liggen aan de 

ontwikkelingg van het melanoom. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot het gebruik van deze 

markerss als target voor therapie bij patiënten met een melanoom. 
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