
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The Fanconi anemia/BRCA2 pathway in pancreatic cancer

van der Heijden, M.S.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Heijden, M. S. (2005). The Fanconi anemia/BRCA2 pathway in pancreatic cancer.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-fanconi-anemiabrca2-pathway-in-pancreatic-cancer(bec10b5f-b7f1-45c4-a35c-8adfd08cc790).html


CHAPTERR 12 

NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Dee ÏA/BRCA2 genen BRCA2. FANCC en FANCC repareren DNA schade 
veroorzaaktt door DNA-crossIink inducerende chemoterapeutica. Wan-
neerr één van deze genen gemuteerd is op beide allelen ontstaat het 
Fanconi'ss anemie (FA) syndroom, gekarakteriseerd door beenmergfalen 
enn hematologische maligmteiten op jonge leeftijd, alsmede een verhoogde 
kanss op andere maligmteiten tijdens de volwassenheid. In ongeveer 4-
7%% van alle pancreas carcinomen is het BRCA2 gen gemuteerd. De andere 
FAA genen werden door ons op mutaties onderzocht in 70 pancreas 
tumoren,, waarbij twee somatische mutaties in FANCC en één kiemlijn 
mutatiee in FANCC gevonden werden. Deze drie mutat ies werden ver-
gezeldd van verlies van het andere allel (Loss of Heterozygosity). Daar-
naastt werden enkele puntmutat ies gevonden die waarschijnlijk geen 
functionelee gevolgen hebben. Mutat ies in de FA/BRCA2 pathway zijn 
duss aanwezig in 7-10% van de pancreas tumoren. 
Dee genetische defecten in de pancreas kanker cellijnen PL11 (FANCC) en 
Hs7óóTT (FANCC) werden door ons gecorrigeerd via inbrengen van een 
intactt exemplaar van het gemuteerde gen (herstel van de FA pathway) of 
eenn lege vector (ter controle). De ontstane cellijnen werden vervolgens 
onderzochtt op gevoeligheid voor een aantal veel gebruikte chemothera-
peutica.. De FANCC- en /MA 7CG-gemuteerde kanker cellen bleken een 
tienvoudigg verhoogde gevoeligheid te hebben voor Mitomycme C (MMC: 
eenn DNA-crosslmker) m vergelijking met gecorrigeerde cellijnen. Deze 
FA-defectee cellen waren tevens versterkt gevoelig voor andere crosslink-
ers:: cisplatinum, melphalan en chlorambucil. FA-defecte cellen hadden 
geenn verhoogde gevoeligheid voor andere chemotherapeutica, zoals 5-
FU,, gemcitabme (ant i-metaboheten). doxorubicine, etoposide (topoiso-
merasee remmers), vinblastine en paclitaxel (microtubulus remmers). 
FA-defectee en -intacte cellijnen werden getransplanteerd in de flank van 
immuun-deficiëntee muizen. Deze muizen werden vervolgens behandeld 
mett verschillende doses MMC, gemcitabme en cyclophosphamide. De 
tumorgroottee van de fM.YCC-gemuteerde cellijn PL11 en de BRCA2-
gemuteerdee cellijn CAPAN 1 nam af na behandeling met MM C (2.5 mg/kg. 
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elkee vier dagen), terwijl de genetisch gecorrigeerde PL1 lM-X(-(- en andere 
FA-mtactee tumoren progressie vertoonden. Een enkele dosis MM C (5 
mg/kg)) zorgde ook voor afname van PL11 tumoren en de meerderheid 
(70"u)(70"u) van de CAPAN1 tumoren. De FA-gecorngeerde tumor PL11 en de 
FAA intacte tumor CFPAC vertoonden progressie na behandeling met een 
enkelee dosis MMC. Regressie van FA-deficiente PL11 tumoren werd ook 
gezienn na een enkele dosis cyclofosfamide (280 mg/kg: tevens een 
crosslinker).. maar niet na behandeling met de antimetaboliet gemci-
tabinee (100 mg/kg). 

Vervolgenss onderzochten we de manier waarop toxiciteit van MM C in 
FA-deficiëntee tumoren geëffectueerd wordt. 48 en 72 uur na toediening 
blekenn veel cellen van de FA-defecte tumoren in de G2/M-fase van de 
celcycluss te blijven steken, na veel lagere doses MM C dan FA-gecor̂  
rigeerdee of andere, niet FA-gemuteerde cellijnen. Voorts was een ver-
hoogdd percentage van de FA-defecte cellen positief voor apoptose-mark-
ers.. na behandeling met MMC. 

.. /VAJYCC en BRCAZ zijn gemuteerd in 7-10% van de pancreas 
tumoren.. Deze genetische defecten geven aanleiding tot een verhoogde 
gevoeligheidd voor crosslinkende chemotherapeutica. De mogelijkheid 
omm pancreas kanker patiënten te testen op FA/BRCA2 pathway defecten 
inn de tumor, en deze patiënten vervolgens gericht met crosslinkers te 
behandelen,, dient klinisch onderzocht te worden. 
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