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Summary
Exploring the Wnt enhancer landscape
in the mammary gland
For proper organization of complex tissues, it is imperative that individual cells communicate
with each other in a controlled manner. Exchange of information between cells can be established
by paracrine signaling molecules. A well-known example of such signaling molecules is the
family of WNT ligands, which plays a main role in embryonic development, but also adult tissue
homeostasis. Given the importance of WNT signaling, it is critical that the expression of Wnt genes
occurs at the right time and place. However, despite almost 40 years of research on WNT signaling,
we don’t know how the expression of these genes is regulated. The aim of the research presented
in this thesis was to obtain a better understanding on how the expression of Wnt genes is regulated
in a complex and dynamic tissue: the mouse mammary gland.
The mammary gland is a milk-producing gland that is characteristic for mammals. It consists
of a fat pad, which contains a network of epithelial ducts. These epithelial ducts contain an
inner luminal layer and an outer basal, myoepithelial cell layer. The ducts are surrounded by a
collagen-rich extra-cellular matrix, with adipocytes as main component. Chapter 1 provides an
introduction to mammary gland development and maintenance, and the role of WNT signaling
in these processes.
Throughout the adult reproductive life of a female mouse, the morphology of the mammary
gland changes regularly. Previous studies have shown that hormonal changes during the estrous
cycle and pregnancy can cause the epithelial ducts to branch out and retract. The aim of chapter 2
was to investigate which genes are involved in these hormone-induced morphological changes.
Therefore, a transcriptomic analysis was performed on different mammary gland cell populations
during puberty and different stages of the adult estrous cycle. Results indicated that proliferative
changes do not naturally occur every cycle. Surprisingly, most differentially expressed genes were
found in the cell types that surround the epithelial ducts: stromal cells and adipocytes. Throughout
the estrous cycle, no Wnt genes were differentially expressed in the epithelial cells, even though
Wnt4 expression has been proposed to be regulated by progesterone in previous studies. At the
end of chapter 2, a comprehensive overview of Wnt expression in the mammary gland is shown.
Each cell type expresses a unique group of Wnt genes. This raised the question: How is this cell
type-specific Wnt gene expression regulated in the mammary gland?
Spatiotemporal gene expression patterns can be established by regulatory elements in the
genome. These elements do not have a general consensus sequence or fixed location, which makes
it a challenge to identify them. In chapter 3, the aim was to set up a workflow to identify Wnt
enhancers. Enhancers constitute a subset of regulatory elements that can increase transcription
of a target gene. Published datasets on chromatin signatures (chromatin accessibility and histone
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modifications) and a web-based tool on sequence conservation were used to select candidate
enhancers that are located near Wnt genes. The transcriptional activity of these enhancers was
measured in luciferase reporter assays. Furthermore, the possible link between the candidate
enhancers and the putative target Wnt gene was analyzed using CRISPRa. This resulted in the
identification of a set of Wnt6 and Wnt10a enhancers that show activity in mammary gland cells.
The workflow that was presented in this chapter formed the basis of the search for Wnt enhancers
in the following chapters.
The goal of chapter 4 was to understand how Wnt4 expression is regulated in the mammary
gland. WNT4 plays an important role in side branching of epithelial ducts, especially during
pregnancy. The Wnt4 topologically associating domain (TAD) was identified and candidate
regulatory sequences in this region were selected. The results of luciferase reporter and CRISPRa
assays revealed an active enhancer hub located between Wnt4 and the genomic sequence of
lncRNA Gm13003. Furthermore, by performing 4C experiments, it was shown that the Wnt4
promoter is in close physical proximity to Gm13003. Additionally, a potential role of lncRNA
Gm13003 in the regulation of Wnt4 expression was investigated. At the end of chapter 4, a model
of regulation of Wnt4 expression in mammary gland cells is presented.
The focus of chapter 5 was on a Wnt gene that is mainly expressed in the stromal compartment
of the mammary gland: Wnt2. Wnt2 is a candidate gene that has been linked to crosstalk between
stromal and epithelial cells. The goal of this chapter was to identify genomic elements that
regulate Wnt2 expression. Using a combination of luciferase reporter assays, CRISPRa assays, and
4C experiments, a Wnt2 enhancer that is located 15.4 kb upstream of the Wnt2 transcriptional
start site was identified. Furthermore, a TRANSFAC analysis was performed to identify putative
transcription factor binding sites in this enhancer.
The research presented in this thesis is summarized and discussed in chapter 6. Different
strategies for enhancer identification are critically evaluated and the need for combining different
methods to provide strong support for enhancer functionality is highlighted. Together, the results
in this thesis provide new insights into how the expression of Wnt genes is regulated in the
mammary gland at the chromatin level.
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Samenvatting
Het verkennen van het Wnt enhancer landschap
in borstweefsel
Om de organisatie van complexe weefsels correct te laten verlopen, is het van groot belang dat
individuele cellen op een gecontroleerde manier met elkaar communiceren. Uitwisseling van
informatie tussen cellen kan tot stand worden gebracht door signaalmoleculen. Een bekend voor
beeld van signaalmoleculen is de familie van WNT eiwitten. Deze WNT eiwitten zijn essentieel
voor embryonale ontwikkeling, maar ook voor het onderhouden van weefsels. Deze belangrijke
rol van WNT eiwitten vereist dat de expressie van Wnt genen op precies de goede plek en tijd
gebeurt. Ondanks bijna 40 jaar onderzoek op het gebied van WNT signalering, weten we nog
niet hoe de expressie van Wnt genen wordt gecontroleerd. Het doel van het onderzoek dat in
deze thesis wordt gepresenteerd, was om te begrijpen hoe genexpressie van Wnt genen wordt
gereguleerd in een complex en dynamisch weefsel: het borstweefsel van de muis.
Het borstweefsel is een melk-producerende klier en is een van de kenmerken van zoogdieren.
In de muis bestaat het borstweefsel uit vetweefsel met daarin een netwerk van melkgangen. Deze
melkgangen bestaan uit twee lagen epitheelcellen: de binnenste luminale cellen en de buitenste
basale cellen. De melkgangen zijn omringd door fibroblasten en vetcellen. Als een muis vol
wassen is, verandert de morfologie van het borstweefsel geregeld. Studies hebben laten zien dat
hormonale veranderingen tijdens de reproductieve (of oestrische) cyclus en zwangerschap ervoor
zorgen dat de melkgangen uitgroeien en zich weer terugtrekken.
Het doel van hoofdstuk 2 was om te onderzoeken welke genen betrokken zijn bij deze
morfologische veranderingen die ontstaan door hormonen. Gekeken is naar welke genen tot
expressie komen in verschillende celtypes van het borstweefsel tijdens de puberteit en verschillende
fases van de reproductieve cyclus. De resultaten laten zien dat die morfologische veranderingen
niet in elke cyclus en in elke muis voorkomen. Ook werd gezien dat de meeste differentieel tot
expressie gebrachte genen voorkwamen in de celtypes rondom de melkgangen: in de fibroblasten
en vetcellen. Tijdens de reproductieve cyclus waren geen Wnt genen tot differentiële expressie
gebracht. Ook Wnt4 niet, terwijl dit gen in andere studies wel in verband wordt gebracht met
steroïde hormonen. Aan het einde van hoofdstuk 2 wordt een uitgebreid overzicht gepresenteerd
van Wnt expressie in het borstweefsel. Elk celtype brengt een unieke set Wnt genen tot expressie.
Hierdoor rijst de vraag: Hoe komen die specifieke expressiepatronen van Wnt genen tot stand in
het borstweefsel?
Specifieke genexpressiepatronen kunnen tot stand worden gebracht door regulerende ele
menten in het genoom. Deze elementen hebben geen vaste DNA sequentie en ook geen vaste
locatie, wat het moeilijk maakt om ze te identificeren. Het doel van hoofdstuk 3 was om een
workflow op te zetten om Wnt enhancers te identificeren. Enhancers zijn een subgroep van
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regulerende elementen, die de transcriptie van genen kunnen induceren. Gepubliceerde datasets
over de beschikbaarheid van chromatine, histon-modificaties en DNA conservatie zijn gebruikt
om een selectie te maken van kandidaat-enhancers die zich vlak bij Wnt genen bevinden. De
activiteit van enhancers is gemeten in luciferase reporter assays. Ook is het verband tussen de
enhancers en de Wnt genen onderzocht met behulp van CRISPRa. Dit heeft geresulteerd in de
identificatie van een set Wnt6 en Wnt10a enhancers die actief zijn in cellen van het borstweefsel.
De workflow die gepresenteerd is in hoofdstuk 3 vormt de basis voor de zoektocht naar Wnt
enhancers in de volgende hoofdstukken.
Het doel van hoofdstuk 4 was om te begrijpen hoe Wnt4 expressie wordt gereguleerd in
het borstweefsel. Het WNT4 eiwit spelt een belangrijke rol in het uitgroeien van de melkgangen
tijdens de zwangerschap. De resultaten van de luciferase reporter assays en CRISPRa assays lieten
zien dat er zich een actieve enhancer hub bevindt tussen het Wnt4 gen en lncRNA Gm13003.
Door 4C experimenten uit te voeren, is ook gekeken naar de 3D conformatie van het Wnt4 locus
en het bleek dat de promoter van Wnt4 contact maakt met de sequentie van Gm13003. Ook is
een eventuele rol onderzocht van het transcript van lncRNA Gm13003 in de regulatie van Wnt4
expressie. Aan het einde van hoofdstuk 4 wordt een model gepresenteerd over de regulatie van
Wnt4 expressie in het borstweefsel.
In hoofdstuk 5 is gefocust op Wnt2, een gen dat vooral tot expressie komt in het stroma
van het borstweefsel. Wnt2 is een kandidaat-gen voor de communicatie tussen het stroma en de
epitheelcellen. Het doel van dit hoofdstuk was om regulerende elementen te identificeren die de
expressie van Wnt2 controleren, door een combinatie te gebruiken van luciferase reporter assays,
CRISPRa assays en 4C experimenten. Dit heeft geresulteerd in de identificatie van een Wnt2 en
hancer, op 15.4 kb van het Wnt2 gen. Tevens is een TRANSFAC analyse gedaan om eventuele
bindingsdomeinen in deze enhancer te identificeren, waar transcriptiefactoren aan kunnen binden.
Het onderzoek dat in deze thesis is gepresenteerd, is samengevat en bediscussieerd in
hoofdstuk 6. Verschillende strategieën voor het identificeren van enhancers worden behandeld en
het belang van het gebruik van een combinatie van verschillende experimenten met verschillende
uitlezingen is benadrukt. Samen vormen de resultaten uit deze thesis nieuwe inzichten in hoe de
expressie van Wnt genen wordt gereguleerd in het borstweefsel.
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