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Dat homeopathie er slecht vanaf komt in een vergelijking met reguliere geneeswijzen in het 
onderzoek van Shang, is niet verwonderlijk. Interessanter is het feit dat deze discussie voort-
duurt, ondanks honderdvijftig jaar van gebrek aan bewijs. Hoe meer het bewijs voor de werking 
van homeopathie wordt verdund, hoe populairder het lijkt te worden.
Hoofdredactioneel commentaar in The Lancet over de tot op heden grootste metastudie naar de 
effecten van homeopathie (The Lancet, Volume 366, Issue 9487, p. 690; 27 augustus 2005)
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Er is veel bekend over de volgorde en het pre cieze 
moment waarop belangrijke gebeurtenissen 
tijdens de embryonale ontwikkeling 
plaatsvinden. Ook de macroscopische 
formatie van het lichaamsplan is tamelijk 
goed in kaart gebracht. Echter, de moleculaire 
mechanismen achter de subtiele veranderingen 
in genexpressie die de regie voeren over deze 
gebeurtenissen zijn pas de laatste decennia wat 
duidelijker geworden. Dit proefschrift beschrijft 
enkele van de opmerkelijke eigenschappen van 
Ring1b, een eiwit dat een cruciale rol speelt bij 
het reguleren van de genexpressie tijdens de 
embryonale ontwikkeling.
Eén familie van genen die een relatief goed 
beschreven rol spelen in het zich ontwikkelende 
embryo, zijn de homeobox of hox genen. De 
specifi eke timing wanneer deze genen aan- of 
uitgeschakeld worden, alsook de precieze plaats 
in het embryo waar dit gebeurt, zijn cruciaal voor 
de vorming van een lichaam en organen waarin 
alles op de juiste plaats zit. Homeobox-genen 
zijn voor het eerst bestudeerd in Drosophila 
melanogaster, het fruitvliegje, maar ze hebben 
homologen die op een vergelijkbare manier 
werken in zoogdieren. Een groep eiwitten die 
een belangrijke rol speelt bij het reguleren 
van expressie van homeobox-genen zijn de 
Polycomb-eiwitten (Polycomb Group, PcG). 
Zij oefenen hun functie op Homeobox-genen 
vooral uit door middel van het veranderen van 
de driedimensionale structuur van chromatine, 
het geheel van DNA en de eiwitten die eraan 
verbonden zijn. 
De specifi eke chromatinestructuur houdt direct 
verband met de expressiestatus van genen die 
op dat stuk chromatine liggen. Dicht opeen 
gepakt chromatine is over het algemeen 
ontoegankelijk voor transcriptiefactoren, wat 
leidt tot niet-geëxpresseerde (inactieve) genen, 
terwijl chromatine met een meer open structuur 
in verband gebracht wordt met actieve genen. 
Een effectieve manier om chromatine te 

herstructureren is door de ‘staart’ van histonen 
– de eiwitten waar DNA omheen is gewikkeld 
– te modifi ceren. Er zijn inmiddels tientallen 
verschillende soorten histonen ontdekt, en van 
velen daarvan is aangetoond dat ze chemische 
veranderingen kunnen ondergaan op specifi eke 
aminozuurresiduen in de N-terminale staart. 
Deze chemische veranderingen bestaan 
uit methylatie, dimethylatie, trimethylatie, 
ubiquitinatie, acetylatie en fosforylatie. Elke 
modifi catie, combinatie van modifi caties en 
locatie van de modifi catie maakt dat de lokale 
structuur van het chromatine zich op een 
bepaalde manier gedraagt. Het geheel van 
deze modifi caties noemt men de ‘histoncode’. 
Van sommige modifi caties is bekend dat ze 
vooral worden aangetroffen nabij actieve 
genen (‘H3K4me3’, trimethylatie van lysine 
4 van histon H4), andere vooral bij inactieve 
genen (‘H3K27me3’, trimethylatie van lysine 
27 van histon H3). Deze laatste modifi catie 
– aangebracht door EZH2, de katalytische 
subunit van Polycomb Repressive Complex 2 
(PRC2) – recruteert vermoedelijk andere PcG-
eiwitten naar die locatie. PcG-eiwit Ring1b, 
het onderwerp van het onderzoek dat in dit 
proefschrift is beschreven, is een E3 ubiquitine 
ligase: het hecht één klein ubiquitine-
peptide aan lysine 119 in de staart van een 
histonvariant die bekend staat als H2A. Deze 
modifi catie noemt men ‘H2AK119u1’. Verlies 
van monoubiquitinatie van H2A door Ring1b 
leidt tot activatie van genen die daarvoor 
inactief waren.
Omdat regulatie van genexpressie tijdens de 
embryonale ontwikkeling zo nauw luistert, 
hebben we gekeken naar de rol van PcG-
eiwitten – en Ring1b in het bijzonder – in 
differentiatie, het proces waarbij een cel steeds 
gespecialiseerder wordt om een bepaalde 
functie te gaan vervullen. Dit proces vindt 
met name plaats tijdens de embryonale 
ontwikkeling. Onlangs is bekend geworden 
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dat PcG-eiwitten de belangrijke functie 
vervullen om deze zogenaamde stamcellen 
ongedifferentieerd te houden, totdat ze het 
juist signaal krijgen om te beginnen met 
differentiëren. Genetische inactivatie of RNAi-
gemedieerde depletie van verschillende PcG-
eiwitten veroorzaakt derepressie van genen 
waarvan bekend is dat ze een doel van PcG-
complexen zijn. In hoofdstuk 3 presenteren 
we data die volledig in overeenstemming is 
met deze eerdere bevindingen. Ons Ring1b 
conditionele knockout celkweeksysteem stelt 
ons in staat om Ring1b genetisch te inactiveren 
op een specifi ek moment door alleen tamoxifen, 
een voor gekweekte cellen onschadelijke 
chemische verbinding, aan het kweekmedium 
toe te voegen. Als we dit in vitro in embryonale 
stamcellen van muizen doen, start differentiatie 
onmiddellijk, vindt er derepressie plaats van 
bekende Ring1b-doelgenen, en vermindert 
Ring1b-localisatie naar bekende Ring1b-
doelloci. Op basis van deze waarnemingen 
concluderen we dat genetische inactivatie van 
PcG-eiwitten in embryonale stamcellen leidt 
tot een gedifferentieerd fenotype. Interessant 
is, dat we vonden dat Ring1b vooral gebonden 
is aan GC-rijke promotoren die zowel 
actieve als inactieve chromatinemodifi caties 
(zogenaamde bivalente genen) hebben, en dat 
een aanzienlijk deel van de Ring1b-gebonden 
genen met inactieve chromatinemodifi caties 
in feite actief tot expressie komen. De 
afwezigheid van de inactieve, PcG-gemedieerde 
chromatinemodifi catie H3K27me3 bij deze 
promoters betekent dat Ring1b blijkbaar 
onafhankelijk van PRC2 – het PcG-complex 
dat de H3K27me3-modifi catie verzorgt – naar 
het chromatine gerecruteerd kan worden. Dit 
suggereert dat Ring1b meer een modulator 
van transcriptionele activiteit van bivalente 
genen in embryonale stamcellen is, dan een 
repressor. 
In hoofdstuk 4 onderzochten we de rol van 
Ring1b in de hersenontwikkeling, gebruik 
makend van hetzelfde conditionele knockout-

model, ditmaal met een levende muis. Omdat 
de volledige Ring1b-knockout sterft tijdens 
de embryonale ontwikkeling vanwege een 
gastrulatiedefect, vormt de conditionele 
knockout muis – die ons in staat stelt Ring1b 
te verwijderen in slechts delen van het lichaam 
– een uniek model om verlies van Ring1b 
in vivo te kunnen onderzoeken. Na kruising 
van de muis met de goed gekarakteriseerde 
Nestin-Cre (NCre) transgene muis, missen de 
nakomelingen Ring1b in alleen het centrale 
zenuwstelsel (CNS). Deze nakomelingen bleken 
levensvatbaar, maar werden geboren met 
een submendeliaanse ratio. Geen van deze 
muizen overleefde langer dan een maand na 
(een normale) geboorte. Het macroscopische 
fenotype bestond uit een sterk gereduceerd 
gewicht, een verminderde activiteit, ataxia en 
een onvermogen om in evenwicht te blijven 
tijdens het lopen. De laatste twee kenmerken 
lijken te wijzen op een defect in het cerebellum. 
Daarnaast bleek de hersenmassa aanmerkelijk 
kleiner en miste het cerebellum enkele kwabben, 
ook wel folia genoemd. Op microscopisch 
niveau kijkend naar het cerebellum, vonden 
we dat de precentrale kwab niet was gevormd, 
wat resulteerde in een fusie van de ventrale en 
dorsale kwabben van de vermische kwab. Van 
verschillende signaaltransductieroutes is bekend 
dat zij leiden tot dergelijke defecten tijdens de 
aanleg van het cerebellum; meer onderzoek is 
vereist om vast te kunnen stellen welke daarvan 
verantwoordelijk is voor de waargenomen 
defecten in de Ring1b CNS knockout. Voor de 
hand liggende kandidaten zijn de  Engrailed en 
Sonic Hedgehog signaaltransductieroutes.
Om een beter inzicht te krijgen in de 
oorzaak van de geringe hersenmassa van 
de Ring1b knockout hersenen, kweekten we 
neurale stamcellen (NSC’s) verkregen uit de 
subventriculaire zône van de laterale ventrikels 
van het cerebrum – een gebied waarvan we 
weten dat er continue neurogenese plaatsvindt 
– van muizen die Ring1b misten in het CNS, 
om te testen of deze cellen verminderd in 



Nederlandstalige samenvatting

145

staat waren tot zelfvernieuwing in vitro. 
De eigenschap van zelfvernieuwing is een 
belangrijk kenmerk van stamcellen. Inderdaad 
bleek dat de – weinige – neurospheres die 
vormden uit de neurale stamcellen van Ring1b 
knockout muizen, vrijwel niet in staat waren tot 
zelfvernieuwing en stopten met groeien. Het 
was interessant te zien dat dit groeidefect deels 
kon worden opgeheven wanneer de cellen ook 
Ink4a/Arf misten, wat vergelijkbaar is met de 
waarnemingen in vivo. Gevoegd bij het feit dat 
p16Ink4a en p19Arf beide geactiveerd zijn in de 
Ring1b knockout hersenen, concluderen we dat 
de geringe hersenmassa in ieder geval deels 
voor rekening komt van heractivatie van het 
Ink4a/Arf tumor suppressor locus.
Ofschoon ons begrip van de functie van 
PcG-eiwitten gestaag groeit, is er erg weinig 
bekend over de regulatie van expressie van 
PcG-genen en hun translationele regulatie. 
In hoofdstuk 5 beschrijven we een nieuw 
mechanisme dat de hoeveelheid Ring1b-
eiwit in de cel reguleert. We ontdekten een 
functionele internal ribosome entry site (IRES) in 
het Ring1b-transcript. Een IRES in een cellulair 
transcript is een relatief zeldzame, stabiele, 
driedimensionale structuur in het 5’ niet-
getransleerde gebied (UTR) van het transcript, 
dat zelf in staat is om de translatiecomplexen 
te recruteren. Dit gebeurt onafhankelijk van 
de aanwezigheid van een 5’ cap site, een 
chemische verbinding aan het begin van het 
transcript die normaliter absoluut noodzakelijk 
is voor initiatie van translatie. Een IRES stelt een 
eiwit in staat te worden getransleerd onder 
omstandigheden waarin normale eiwitten 
niet kunnen worden getransleerd, zodat IRES-
dragende transcripten een duidelijk voordeel 
hebben onder stresscondities, wanneer 
translatie normaliter door de cel is stilgelegd. 
Voorbeelden van deze stresscondities zijn een 

lage zuurstofconcentratie, genotoxische stress, 
virale infectie en een gebrek aan aminozuren. 
We testten de activiteit van de Ring1b IRES 
onder vele van deze omstandigheden, en 
in alle gevallen bleek de Ring1b IRES zeer 
actief, soms zelfs actiever dan de IRES van 
het encephalomyocarditis virus (EMCV), dat 
erom bekend staat dat het zeer actief is onder 
verschillende condities en daarom veel wordt 
gebruikt in experimenten. Helaas hebben we 
nog geen functioneel doel kunnen vinden voor 
het feit dat Ring1b een IRES heeft. Echter, het 
is aannemelijk dat Ring1b de IRES gedurende 
de evolutie heeft verkregen om zich ervan te 
verzekeren dat het eiwit op elk moment in 
de celkern aanwezig is, zelfs onder ernstige 
en verschillende soorten stresscondities. 
Deze veronderstelling is in overeenstemming 
met veel van ons andere onderzoek, dat laat 
zien dat deletie van het Ring1b-gen leidt 
tot peri-embryonale sterfte, dat somatische 
cellen apoptose ondergaan na genetische 
inactivatie van Ring1b, en dat stamcellen eerst 
willekeurige differentiatieprogramma’s lijken op 
te starten voordat ze ook apoptose ondergaan. 
Dit effect kan niet worden tegengegaan 
met apoptoseremmers, immortaliserende 
oncogenen of rijke kweekmedia.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de data 
gepresenteerd in dit proefschrift een complex 
plaatje schetsen van een opmerkelijk Polycomb-
eiwit dat een sleutelrol speelt in het behoud 
van stamcelidentiteit en in de ontwikkeling van 
de kleine hersenen, en dat een intrigerende 
tactiek toepast om ervoor te zorgen dat 
het ten allen tijde aanwezig is in de cel. De 
beschikbaarheid van ons Ring1b conditionele 
knockout systeem geeft toekomstig onderzoek 
een uniek gereedschap om PcG-functie in het 
algemeen en Ring1b-functie in het bijzonder te 
onderzoeken, zowel in vivo als in vitro.




