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Samenvatting 

Het is noodzakelijk dat de cellen waaruit 
ons lichaam is opgebouwd gedurende ons 
hele leven hun identiteit behouden. De 
identiteit van cellen wordt bepaald door de 
genen die ze tot expressie brengen. Het is 
dus noodzakelijk voor het behoud van de 
identiteit van een cel dat het gen expressie 
patroon van deze specifieke cel ook 
behouden blijft. 

In Drosophila zijn er twee eiwit 
complexen geïdentificeerd die betrokken 
zijn bij het stabiel vastleggen van gen 
expressie patronen. Deze zijn het trithorax 
groep (trxG) complex en het Polycomb 
(PcG) groep complex. Het trxG complex is 
betrokken bij het stabiel vastleggen van de 
actieve status van genen en het PcG 
complex is betrokken bij het stabiel 
vastleggen van de inactieve status van 
genen. 

Toen het werk aan dit proefschrift 
begon waren er verscheidene PcG genen 
geïdentificeerd in vertebraten, maar er 
waren nog praktisch geen humane PcG 
genen bekend. In dit proefschrift hebben we 
een aantal humane PcG eiwitten 
geïdentificeerd door vertebrate PcG 
homologen te gebruiken als aas in drie 
verschillende two-hybrid sereens. In 
hoofdstuk 2 beschrijven we de eerste two-
hybrid screen. Voor deze screen is Bmil 
gebruikt als aas. Bmil is een vertebrate 
homoloog van het Drosophila PcG eiwit 
Posterior sex combs. We hebben twee 
nieuwe humane eiwitten geïdentificeerd die 
een interactie aangaan met Bmil. Deze twee 
eiwitten waren beiden homologen van het 
Drosophila PcG eiwit polyhomeotic. We 
hebben deze twee eiwitten daarom humaan 
polyhomeotic 1 en 2 genoemd (HPH1 en 
HPH2). Behalve met Bmil gaan HPH1 en 
HPH2 ook een interactie met elkaar aan. 
Als bewijs dat deze eiwitten ook in vivo een 
interactie met elkaar aangaan hebben we 

cofractionatie en coïmmunoprecipitatie 
experimenten uitgevoerd. Humaan BMI1, 
HPH1 en HPH2 cofractioneren allen in een 
multimeer eiwit complex van ruim 1000 
kD. Verder coïmmunoprecipite-ren deze 
drie eiwitten met elkaar. Dit geeft nogmaals 
aan dat deze eiwitten een interactie met 
elkaar kunnen aangaan. Nog een indicatie 
dat de interactie tussen BMI1, HPH1 en 
HPH2 in vivo relevant is, werd verkregen 
door middel van immunofluorescentie. In 
verscheidene humane cellijnen 
colokaliseren BMI1, HPH1 en HPH2 allen 
in de grote, helder aangekleurde PcG 
domeinen. Dit ondersteunt het idee dat ze in 
vivo met elkaar een interactie aangaan en 
dat humane PcG complexen bestaan. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een 
two-hybrid screen met een van de 
vertebrate homologen van het Drosophila 
Polycomb (Pc) eiwit. Met deze screen 
hebben we RING 1 geïdentificeerd als zijnde 
een eiwit dat een interactie aangaat met Pc. 
Op dat moment was de functie van het 
PJNG1 eiwit nog niet bekend. RING1 stond 
bekend als een eiwit dat een zogeheten 
RTNG-vinger bevatte, welke over het 
algemeen betrokken zijn bij eiwit-eiwit 
interacties. De RTNG-vinger van RING1 
was echter niet betrokken bij de interactie 
met de vertebrate Pc homologen. Om de 
two-hybrid interactie tussen Pc en PJNG1 te 
verifiëren hebben we coïmmunoprecipitatie 
experimenten uitgevoerd. We hebben 
gevonden dat RING1 coïmmunoprecipiteert 
met HPC2 (een humane Pc homoloog), 
BMI1 en HPH1. Bovendien colokaliseert 
PJNG1 met deze eiwitten in de PcG 
domeinen. Dit gaf aan dat RJNG1 een 
onderdeel is van een humaan PcG complex 
en een humaan PcG homoloog zou kunnen 
zijn. PcG eiwitten onderdrukken gen 
expressie. We hebben laten zien dat ook 
RJNG1 gen expressie onderdrukt. Dit gaat 

147 



Samenvatting 

goed samen met het idee dat RING1 een 
PcG eiwit zou kunnen zijn. 

In hoofdstuk 4 is de laatste two-
hybrid screen beschreven. We hebben deze 
screen uitgevoerd met HPC2. In deze screen 
zijn CtBPl en CtBP2 geïdentificeerd als 
eiwitten die een interactie aangaan met 
HPC2. De CtBP eiwitten gaan een interactie 
aan met HPC2 door middel van een motief 
van 6 aminozuren dat ook aanwezig is in 
andere eiwitten die een interactie aangaan 
met CtBP. M33, het muizen HPC1 
homoloog, heeft dit motief niet en bind dan 
ook niet aan de CtBP eiwitten. Dit geeft aan 
dat er een functioneel verschil is tussen de 
humane Pc orthologen. Behalve dat ze een 
interactie aangaan met HPC2, gaan CtBPl 
en CtBP2 in het two-hybrid system ook een 
interactie aan met elkaar. Deze interacties 
zijn geverifieerd door middel van 
coïmmunoprecipitatie en colokalisatie 
experimenten. dCtBP, de Drosophila 
homoloog van CtBPl en CtBP2, bindt aan 
onderdrukkers van transcriptie die tijdens de 
ontwikkeling actief zijn zoals snail en 
knirps. dCtBP wordt hierdoor 

geclassificeerd als een corepressor. Het is 
gebleken dat de humane CtBP eiwitten ook 
corepressoren zijn. De interactie tussen 
CtBP en HPC2 is echter niet essentieel voor 
het vermogen van HPC2 om gen expressie 
te onderdrukken. Dit blijkt uit een repressie 
experiment dat liet zien dat HPC2 wat 
gemuteerd is in het CtBP bindend motief 
nog steeds gen expressie kan onderdrukken 
wanneer het naar een reporter gen 
gedirigeerd word (Hoofdstuk 4). Het is 
mogelijk dat het humane PcG complex naar 
zijn target genen gebracht zou kunnen 
worden door middel van de interactie tussen 
HPC2 en een van de CtBP eiwitten. Men 
moet er echter rekening mee houden dat dit 
slechts een hypothese is. Er zijn geen 
gegevens die suggereren dat het PcG 
complex direct aan het DNA gebonden is 
via CtBP. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de expressie 
patronen van verscheidene humane weefsels 
en cel typen. Een Northern blot voor 
meerdere weefsels waarmee de expressie 

getest is voor BMI1, HPH1 en HPH2 liet 
zien dat PcG expressie tot op zekere hoogte 
afhankelijk is van het type weefsel en dat 
het PcG complex mogelijk geen vaste 
samenstelling heeft (Hoofdstuk 2). Een 
uitgebreidere analyse van PcG expressie 
met behulp van Northern blotting waarbij 
23 verschillende weefsels en 6 PcG genen 
betrokken waren liet zien dat PcG expressie 
enorm varieerd van weefsel tot weefsel 
(Hoofdstuk 5). PcG expressie varieerde met 
betrekking tot drie verschillende criteria. 
Ten eerste, elk weefsel bracht een 
verschillend aantal PcG genen tot expressie. 
Ten tweede, elk PcG gen kwam tot 
expressie in een verschillend aantal 
weefsels. En ten derde, het expressie niveau 
van de verscheidene PcG genen varieerde 
afhankelijk van het weefsel. 

Weefsels bestaan uit verschillende 
cel typen. Gebruik makend van 
immunohistochemie hebben we laten zien 
dat cel type specifieke PcG expressie 
patronen bestaan (Hoofdstuk 5). Dit geeft 
aan dat ook de samenstelling van het PcG 
complex cel type specifiek is. 

Sommige hypotheses voorspel-len 
dat de samenstelling van het PcG complex 
de specificiteit voor zijn target genen 
bepaald. Als elk cel type een specifieke set 
van genen heeft die stabiel moeten worden 
onderdrukt, dan volgt daaruit dat elk cel 
type ook zijn eigen specifieke PcG complex 
nodig zou hebben. Deze hypothese past 
goed bij de observatie dat de samenstelling 
van het PcG complex per cel type 
verschillend is. 

Tijdens de ontwikkeling word de 
identiteit van een cel vastgelegd. De 
glomerulaire cellen van de nier worden 
tijdens de ontwikkeling in verschillende 
stadia gevormd. We hebben de PcG 
expressie in een aantal stadia van 
glomerulaire ontwikkeling geanalyseerd 
(Hoofdstuk 5). Er was in elk stadium van 
glomerulaire ontwikkeling een PcG 
complex aanwezig dat anders was 
samengesteld. Dit geeft aan dat tijdens de 
differentiatie van cellen tot een specifiek cel 
type de samenstelling van het PcG complex 
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niet constant is, maar dat er PcG complexen 
zouden kunnen bestaan die een specifieke 
samenstelling hebben afhankelijk van het 
stadium van cellulaire ontwikkeling. 

Als de samenstelling van het PcG 
complex de specificiteit voor zijn target 
genen bepaald, dan zou ontregeling van 
PcG expressie kunnen leiden tot het 
onderdrukken van een andere set van genen. 
Aangezien het algemene expressie patroon 
de identiteit van een cel bepaald, zou deze 
ontregeling de identiteit van een cel kunnen 
veranderen. Een voorbeeld van cellen die 
beschouwd zouden kunnen worden als 
cellen die hun identiteit zijn verloren zijn 
kanker cellen. 

In hoofdstuk 6 hebben we de 
expressie van PcG eiwitten bestudeerd in 
een specifieke vorm van kanker genaamd 
Mantel Cel Lymfoma (MCL). Deze kanker 
is afkomstig van de mantel cellen van 
tonsillen of lymfe klieren. Wanneer MCL 
cellen in rust zijn hebben ze hetzelfde PcG 
expressie patroon als gezonde mantel 
cellen. In gezonde mantel cellen komen 
BMI1 en RING1 tot expressie, maar EED 
en EZH2 niet. Wanneer MCL cellen echter 
worden gestimuleerd tot proliferatie, 
vertonen ze een afwijkend PcG expressie 
patroon in vergelijking met 
overeenkomstige cellen die gezond zijn. 
Gezonde prolifererende cellen die 

afkomstig zijn van rustende mantel cellen 
brengen geen BMI1 of RING1 meer tot 
expressie, maar brengen nu EED en EZH2 
tot expressie. Aan de andere hand blijven 
prolifererende MCL cellen BMI1 en RING1 
tot expressie brengen en wordt EED nog 
steeds niet tot expressie gebracht. Het enige 
wat gelijk is, is dat EZH2 nu tot expressie 
wordt gebracht. Dit geeft aan dat 
ontregeling van PcG genen een belangrijke 
rol zou kunnen spelen in de ontwikkeling 
van kanker. Een opvallende eigenschap van 
MCL cellen die beginnen te prolifereren is 
dat ze EZH2 expressie verhogen. 
Verhoogde expressie van EZH2 in een 
haematopoietische cellijn leidt tot een 
toename in de groeisnelheid (Hoofdstuk 6). 
Dit suggereert dat er een causaal verband 
zou kunnen bestaan tussen het verhogen van 
EZH2 expressie en de toename van de 
groeisnelheid. 

Alles bij elkaar heeft dit proefschrift 
een meer gedetailleerd begrip gegeven van 
de samenstelling van het humane PcG 
complex. Verder hebben we laten zien dat 
er functionele verschillen zijn tussen 
humane PcG orthologen. Ten slotte hebben 
we meer inzicht kunnen verschaffen in de 
betrokkenheid van PcG expressie in het 
ziektebeeld van een specifieke vorm van 
kanker. 
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