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Samenvatting

Therapeutische eiwitten worden gezien als de geneesmiddelen van de toekomst.  De hoge 

specificiteit en biologische activiteit van deze eiwitten beloven de geneeskundige wereld te 

doen veranderen. Voor dat deze beloftes waargemaakt kunnen worden, moeten er echter een 

aantal grote technische problemen worden overwonnen.

Talloze patiënten zijn de afgelopen jaren behandeld met therapeutische eiwitten zoals 

bloedstollingsfactoren en groeihormoon. Deze eiwitten werden vooral geïsoleerd uit 

humaan bloed en andere (humane) weefsels. Naast allerlei gezondheidsrisico’s bracht dit 

ook enorm hoge kosten met zich mee. Sinds de ontwikkeling van recombinant DNA 

technieken kunnen grote hoeveelheden van relatief simpele moleculen als EPO en insuline 

redelijk goedkoop gemaakt worden in bacteriën of gist. Wereldwijd zijn miljoenen mensen 

inmiddels afhankelijk van deze medicijnen. Complexe eiwitten zoals monoklonale 

antilichamen die recent ontwikkeld zijn, kunnen echter niet zo maar met deze verouderde 

technologie geproduceerd worden. Hun biologische activiteit is sterk afhankelijk van de 

juiste post-translationele modificaties. Deze complexe modificaties kunnen niet gemaakt 

worden door simpele organismen als bacteriën. Alleen zoogdiercellen zijn hiertoe in staat.

Er zijn drie grote, fundamentele problemen bij de productie van recombinant eiwitten in 

zoogdiercellen: voorspelbaarheid, opbrengst en stabiliteit van expressie.

Met voorspelbaarheid bedoelen we de inspanning die moet worden gedaan om een goed 

eiwitproducerende cellijn te vinden. Hoe groter de voorspelbaarheid van eiwitproductie of 

eiwitexpressie, des te minder moeite, tijd en geld het kost om een goede productie cellijn te 

vinden.

De opbrengst, ofwel de absolute hoeveelheid therapeutisch eiwit dat gemaakt wordt door 

een cellijn, is voor een groot deel bepalend of een product commercieel rendabel is. Hoe 

hoger de opbrengst, hoe lager de kosten per eenheid product.

Stabiliteit van eiwitexpressie in de tijd is van essentieel belang bij het groeien van 

zoogdiercellen in grote reactievaten. Vooral in de eind- of productiefase moet de cellijn, 

ook in afwezigheid van selectiedruk, grote hoeveelheden eiwit blijven produceren. Helaas 

komt het vaak voor dat de eiwitexpressie niveaus in de tijd significant dalen, waardoor ook 

de uiteindelijke opbrengst daalt en de kosten per eenheid product sterk stijgen.

Deze eiwitexpressie problemen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 

manier waarop het chromatine in de celkern wordt gereguleerd. Chromatine is het complex 
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van DNA en eiwitten waarin de genetische informatie is opgeslagen. Het gen dat codeert 

voor het therapeutische eiwit of een testeiwit integreert in het DNA/chromatine van de 

gastheer en wordt daardoor onderdeel van dit geheel. Chromatine bevat een extra 

genregulatie laag die naast de genetische informatie in de DNA sequentie opereert. Dit 

genregulatie systeem opereert via gen-activerende en gen-represserende eiwitcomplexen. 

Deze ‘hogere orde’  genregulatie systemen worden omschreven als ‘epigenetische 

genregulatie’. Epigenetische genregulatie omvat voornamelijk modificaties van histonen en 

DNA methylering.  Het gecombineerde effect van deze histon modificaties en DNA 

methylering bepaalt onder andere de toegankelijkheid van het DNA voor 

transcriptiefactoren. Een transgen dat geïntegreerd is in het DNA, zal zich aanpassen aan 

zijn chromatine omgeving. Aangezien het overgrote gedeelte van het DNA in elke cel stil of 

‘gesilenced’  is, is de kans dus groot dat ook het geïntegreerde transgen gesilenced word. In 

dit proefschrift beschrijven we nieuwe methodes, gebaseerd op epigenetische genregulatie 

mechanismen, om de expressie van therapeutische eiwitcoderende genen in zoogdiercellen 

te verbeteren.

In hoofdstuk twee beschrijven we een nieuwe klasse van DNA elementen die in staat zijn 

epigenetische genrepressie door chromatine-geassocieerde eiwitcomplexen zoals Polycomb 

groep eiwitten en HP1 tegen te gaan. Deze DNA elementen zijn geïsoleerd met behulp van 

een genetische screen.  Hierin zijn random humaan genomisch DNA fragmenten tussen een 

bindingsplaats voor epigenetische gen-repressoren en een selectiegen geplaatst. Alleen als 

een dergelijk  DNA fragment de repressie van Polycomb of HP1 tegenhoudt, kan de cel de 

selectiedruk overleven. De DNA fragmenten die op deze wijze geïsoleerd zijn, noemen we 

dan ook anti-repressor (of STAR) elementen. Op deze manier hebben we ongeveer 

vijfenzestig humane STAR elementen geïdentificeerd, variërend in grootte van 500 bp tot 

2100 bp. Er is geen opvallende homologie op het niveau van de DNA sequentie tussen deze 

STAR elementen. Wel heeft een STAR aantal elementen een functionele muizen-homoloog. 

De STAR elementen zijn geen klassieke enhancer elementen, want ze zijn in een transiënte 

gen-expressie assay niet in staat een minimale promoter te transactiveren. Ze zijn echter 

wel in staat de expressie van een stabiel geïntegreerd transgen positief te beïnvloeden. 

Wanneer een transgen geflankeerd wordt door STAR elementen, valt in het bijzonder de 

grote toename op van het aantal kolonies dat de selectie overleeft. De gemiddelde testeiwit 

expressie in de overlevende STAR elementen bevattende kolonies is tevens hoger dan in 

controle kolonies zonder STAR elementen. Er is een relatief goede correlatie tussen het 
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aantal geïntegreerde kopieën van het transgen en de expressie van het testeiwit,  maar het 

absolute aantal kopieën is niet veel hoger dan in de controle kolonies. Dit duidt op een 

hogere testeiwit expressie per gen-kopie. 

In hoofdstuk drie beschrijven we het gebruik van chromatine modificerende enzymen om 

de expressie van een transgen te bevorderen. In tegenstelling tot in hoofdstuk twee, waar 

we slechts de negatieve, represserende invloeden van ‘buitenaf’ tegen houden, proberen we 

hier ook positief-activerende chromatine modificerende enzymen te gebruiken om expressie 

te verhogen door ze specifiek naar de promoter te richten of te ‘targetten’.  Een aantal 

bekende chromatine modificerende enzymen waaronder Brahma, histon acetyltransferase 

en histon methyltransferase, zijn getest. Het effect van deze enzymen op de transgen 

expressie, zowel in transiënte gen-expressie assays als op stabiele kolonies, bleek beperkt. 

Een uitzondering wordt gevormd door het p300-HAT domein, het domein van het eiwit wat 

verantwoordelijk is voor de histon acetyltransferase activiteit.  Het p300-HAT  domein is in 

staat de expressie van stabiel geïntegreerde transgenen te verhogen wanneer het naar de 

promoter regio van het transgen wordt getarget. Dit positieve effect wordt versterkt door de 

gelijktijdige toepassing van STAR elementen. Het p300-HAT domein heeft ook een positief 

effect op de stabiliteit van de expressie van het testeiwit coderende gen.

In hoofdstuk vier wordt een nieuw selectie systeem beschreven, genaamd STAR-Select.  In 

dit systeem is het testeiwit coderende gen achter het selectie gen geplaatst, slechts 

gescheiden door een stop-codon. Het resulterende bi-cistronische messenger RNA wordt 

vertaald in twee aparte eiwitten: de selectie marker en het testeiwit. De efficiëntie van 

translatie initiatie op de twee start-sites verschilt echter. Bij het achterste gen, dat het 

uiteindelijke testeiwit codeert,  wordt een optimale ATG start-codon gebruikt. Bij het 

voorste gen,  het selectie gen, wordt een gemuteerd, inefficiënt TTG start-codon gebruikt. 

Volgens het ribosomale scanning model zullen de meeste ribosomen het inefficiënte TTG 

start-codon overslaan en doorscannen tot ze de optimale ATG start-site van het testgen 

tegenkomen. De efficiëntie van translatie initiatie op de start-site van de selectie marker zal 

daardoor slechts een fractie zijn van die van het testgen. Als gevolg hiervan wordt er per 

mRNA molecuul dus vele malen meer testeiwit gemaakt dan selectie marker eiwit. 

Aangezien er een bepaalde minimale hoeveelheid selectie marker eiwit nodig is om de 

selectiedruk te overleven, zal er relatief veel mRNA (en daarmee testeiwit) moeten worden 

gemaakt om de selectiedruk te kunnen overleven. Zonder STAR elementen is de 
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hoeveelheid mRNA doorgaans te laag om de selectiedruk te overleven. Hierdoor zien we 

dan ook haast geen enkele kolonie overleven. In de aanwezigheid van STAR elementen zijn 

de mRNA hoeveelheden wel toereikend om de selectiedruk te overleven. De expressie van 

het testgen in dit nieuwe selectie systeem is hoger dan in enig ander door ons getest selectie 

systeem. Verrassend genoeg wordt de extreem hoge expressie van het testeiwit in dit 

selectie systeem niet veroorzaakt door de integratie van meer kopieën van het testgen, de 

gemiddelde expressie per testgen kopie is simpelweg hoger dan in andere selectie systemen.

In hoofdstuk vijf vergelijken we het expressie verhogend potentieel van verscheidene 

bekende DNA elementen met dat van STAR elementen. Van genomische DNA elementen 

als Matrix attachment regions (MARs), zogenaamde insulators en Ubiquitous Chromatin 

Opening Elements (UCOEs) word allemaal gezegd dat ze een positieve invloed op de 

expressie van een transgen hebben.  Met uitzondering van STAR-elementen is geen van 

deze elementen echter in staat epigenetische genrepressie voldoende tegen te houden om de 

anti-repressor screen beschreven in hoofdstuk twee te overleven. In de gebruikte selectie 

systemen hebben STAR elementen het grootste effect op testeiwit expressie, op de voet 

gevolgd door MARs.  Het superieure potentieel van beide elementen komt het meest tot zijn 

recht in het nieuwe STAR-Select systeem. In tegenstelling tot eerdere claims laten de HS4 

insulator noch de UCOE een significante positieve invloed zien op transgen expressie. 

In hoofdstuk zes bediscussiëren we de in dit proefschrift aangedragen potentiële 

verbeteringen in de voorspelbaarheid, opbrengst en stabiliteit van recombinant eiwit 

expressie in zoogdiercellen. Verder bediscussiëren we enige moleculaire mechanismen die 

ten grondslag kunnen liggen aan de werking van STAR elementen en wijden we kort uit 

over potentiële toekomstige onderzoekslijnen. 

Samengevat kunnen we concluderen dat de voorspelbaarheid van eiwitexpressie enorm 

verbeterd is door toepassing van STAR elementen,  in het bijzonder in de context van het 

nieuwe STAR-Select systeem. Door de strikte koppeling tussen transgen expressie en 

selectiedruk kunnen alleen hoog eiwit-producerende kolonies overleven.

De eiwit expressie niveaus in met name het STAR-Select systeem overtreffen de hoogst 

gerapporteerde waarden in de literatuur. Vergeleken met het algemeen gebruikte co-

transfectie selectie systeem, induceert het gebruik van STAR elementen in het STAR-Select 

systeem een eiwit expressie toename van ongeveer twee log-eenheden. Het is de vraag of 

deze enorme toename in eiwit expressieniveaus ook haalbaar is voor complexe, 
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uitgescheiden moleculen zoals monoklonale antilichamen. Andere factoren, zoals een 

beperkte secretie capaciteit van de cel, kunnen de verschillen dan kleiner maken. 

Tenslotte,  de stabiliteit van recombinant eiwit expressie blijft een onopgelost fundamenteel 

probleem. Ondanks het feit dat we een verhoogde stabiliteit zien door de toepassing van 

STAR elementen, blijven in het bijzonder de extreem hoge expressie niveaus in het STAR-

Select systeem niet stabiel zonder selectiedruk. Verrassend genoeg is een sub-lethale dosis 

selectiedruk voldoende om de expressie stabiel te houden. Dit wijst op nieuwe, nog 

ondoorgronde moleculaire mechanismen die ten grond slag liggen aan stabiliteit van 

genexpressie.

Ook het werkingsmechanisme van STAR elementen is nog steeds een enigma. We hebben 

geen significante homologie tussen de vijfenzestig humane STAR elementen kunnen 

vinden, terwijl zowel de sequentie als de functie toch erg geconserveerd lijkt te zijn.  De 

enige gemene deler tot dusver lijkt te zijn dat alle STAR elementen in staat zijn hogere 

promoter activiteit te induceren in stabiel getransfecteerde cellen, terwijl het geen klassieke 

enhancer elementen zijn. Recente experimenten wijzen in de richting van een 

werkingsmechanisme waarbij plaatselijke histon modificaties betrokken zijn, analoog aan 

het werkingsmechanisme van de HS4 insulator. 
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