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Een kankercel ontstaat wanneer het genexpressie patroon van een gezonde cel 
zodanig verandert dat deze cel een nieuwe identiteit aanneemt. Dit wordt ook wel 
transformatie genoemd en is verantwoordelijk voor ongeremde celdeling zonder 
juiste communicatie tussen de groeiende cel en zijn extracellulaire omgeving. 
Om een gezonde cel te kunnen transformeren in een kankercel, moeten er 
verscheidene veranderingen in het genoom van de gezonde cel plaatsvinden. De 
voor de ontspoorde groei en deling van kankercellen verantwoordelijke genetische 
en epigenetische mutaties kunnen simpelweg gezien worden als veranderingen 
die oncogenen (kanker bevorderende genen) aanzetten en/of tumor suppressor 
genen (kanker remmende genen) uitzetten. hoewel deze mutaties willekeurig 
plaatsvinden, is er continu een selectie voor die mutaties die met elkaar 
gedurende de tumorgenese een steeds meer maligne fenotype van de tumor 
veroorzaken. het is essentieel om samenwerking tussen de verschillende kanker 
veroorzakende mutaties te vinden én om het mechanisme te begrijpen hoe deze 
mutaties samenwerken en tumorgenese induceren. Deze kennis is cruciaal om 
gemeenschappelijke kanker gerelateerde pathways te kunnen ontdekken die 
vervolgens met nieuwe en specifiekere medicijnen getarget kunnen worden. 
het model van “oncogene samenwerking” werd een aantal jaren geleden ge-
ïntroduceerd toen bleek dat de additie van twee oncogenen (Myc en Ras) 
voldoende was om gezonde (knaagdier) cellen te transformeren. 

Gemuteerde Ras of Myc oncogenen werden daarna al snel gevonden in een 
breed scala aan humane tumoren, waardoor deze oncogenen het onderwerp 
van intensief onderzoek werden. Een gedeelte van het onderzoek beschreven in 
dit proefschrift behandelt de zoektocht naar nieuwe oncogenen die in staat zijn 
om met c-Myc of Ras samen, tumorgenese te induceren. Daarnaast omvat het 
onderzoek in dit proefschrift het achterhalen van het werkingsmechanisme van 
een van de oncogene collaborateurs met c-Myc, Bmi1.

hoewel c-Myc en Ras legitieme oncogenen zijn, is de afwijkende expressie of 
activiteit van elk van deze oncogenen afzonderlijk niet voldoende om tumorvorming 
te induceren. Deze oncogenen werken altijd samen met andere geactiveerde 
oncogenen of geïnactiveerde tumor suppressor genen. Een van de tumor 
suppressor genen die de cel beschermt tegen de oncogene activiteit van c-Myc 
of Ras, is p19Arf. In hoofdstuk 2 en 3 beschrijven we verschillende genetische 
“gain-of-function” screens opgezet om potentiële oncogenen te ontdekken die 
samenwerken met c-Myc of RasV12 (constitutief geactiveerde vorm van Ras), als 
de tumor suppressor p19Arf nauwelijks aanwezig is. We hebben van Tbx2, een van 
de p19Arf repressors, gebruik gemaakt om p19Arf expressie in embryonale muis 
fibroblasten (MEFs) te verlagen. Co-expressie van c-Myc en Tbx2, of van RasV12 en 
Tbx2, leidt tot immortalisatie van MEFs en maakt ze gevoeliger voor transformatie. 
Met dit celsysteem konden we cDNA expressie libraries screenen voor genen die 
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in combinatie met de bovengenoemd aanwezige genen transformatie konden 
veroorzaken.

In hoofdstuk 2 behandelen we de gevonden genen die collaboreren met c-Myc 
en Tbx2. Van de 12 genen die tot verschillende cellulaire pathways behoren, is er 
een die we als lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2) geïdentificeerd hebben. LPA 
is een lipide groeifactor die verschillende groei stimulerende pathways aanzet die 
verantwoordelijk zijn voor diverse biologische processen. Nadat we deze studie 
uitbreidden naar andere LPA receptor familieleden, vonden we dat naast LPA2, 
LPA1 en LPA4, maar niet LPA3, in staat waren om transformatie te induceren in 
combinatie met c-Myc en Tbx2, zowel in vitro als in vivo. Deze studie toont verder 
aan dat de beschreven transformatie in mechanistische zin afhankelijk is van Gi-
linked Erk en PI3K signalering pathways. Veranderde LPA receptor expressie en 
ontregelde LPA signalering is eerder in verband gebracht met tumor progressie 
en metastase van verschillende humane maligniteiten. Onze studie is echter de 
eerste die een directe rol van LPA receptor signalering laat zien bij de initiatie 
fase van tumorvorming. Dit gegeven is vooral interessant voor onderzoek 
naar eierstokkanker waarbij afwijkende LPA signalering, Myc overexpressie en 
afwezigheid van the p53 tumor suppressor (downstream target van p19Arf) tot de 
vaak in deze tumoren gevonden afwijkingen behoren. het onderzoek beschreven 
in hoofdstuk 2 brengt ons een stap verder bij het verzamelen van direct bewijs 
voor een link tussen LPA signalering en het ontstaan van kanker, en benadrukt 
daarmee het belang van de ontwikkeling van specifieke medicijnen die op deze 
pathway aangrijpen.

Hoofdstuk 3 van dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar nieuwe 
oncogene partners van Ras, wanneer p19Arf niveaus laag zijn. We hebben 
twee onafhankelijke genetische screens uitgevoerd in verschillende genetische 
achtergronden waarin we een gen (interleukin enhancer binding factor 1, ILF1) 
vonden dat samenwerkt met RasV12 en Tbx2 gedurende transformatie. hoewel 
ILF1, een lid van de forkhead box (Fox) transcriptie factor familie, in eerste 
instantie een goede kandidaat betrokken bij cellulaire transformatie leek, bleek 
het om een vals positieve “hit” te gaan. De meest voor de hand liggende reden 
waarom we weinig succes hadden met deze screens is de hoge transformatie 
achtergrond. Desalniettemin, is het onderzoek naar oncogene partners van Ras 
nog steeds interessant. Ras en Myc functioneren in complementaire pathways 
die nauw samenwerken gedurende transformatie en oncogenese. Er is echter 
weinig bekend over de specifieke pathways die Myc activeren of die door Myc 
geactiveerd worden tijdens tumorgenese. Daarom kan het screenen van genen, 
die met de Ras pathway samenwerken tijdens oncogenese nog steeds interessante 
resultaten opleveren, omdat het screenen voor Ras collaborateurs mogelijk nieuwe 
componenten in de Myc pathway oplevert. Echter dan zal een andere strategie 
gebruikt moeten worden dan in dit hoofdstuk beschreven.

Behalve het zoeken naar nieuwe oncogenen en genetische mutaties die tijdens 
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tumorgenese samenwerken, is het ook van belang het werkingsmechanisme van 
oncogenen te achterhalen. In hoofdstuk 4 beschrijven we onze studie van het 
oncogen Bmi1. Bmi1 is een van de meest bestudeerde leden van de PcG eiwitten 
die oorspronkelijk geïdentificeerd werd door zijn samenwerking met c-Myc tijdens 
tumorgenese. Deze samenwerking is gebaseerd op de epigenetische downregulatie 
van de Ink4a-Arf tumor suppressors door Bmi1. In dit hoofdstuk hebben we de 
associatie kinetiek van Bmi1 op de heterochromatine loci en het mechanisme 
waarmee Bmi1 wordt gerekruteerd naar deze loci bestudeerd om zo meer inzicht 
in de functie van Bmi1 te verkrijgen. 

PcG eiwitten behoren tot een grote familie van epigenetische transcriptie 
repressors, welke functioneren als hoofdregulatoren van genexpressie en 
verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en overerven van zogenaamde 
onderdrukte genexpressie patronen. Epigenetische controle van genexpressie om-
vat alle mechanismen die genexpressie beïnvloeden zonder dat de DNA sequentie 
wordt veranderd. hierbij behoort ook DNA methylatie dat verantwoordelijk is 
voor stabiele repressie van genexpressie. Zoals gezegd, is het genexpressiepatroon 
essentieel voor de cellulaire identiteit tijdens ontwikkeling en ziekte. Van PcG 
eiwitten wordt gedacht dat ze betrokken zijn bij stamcel identiteit en kanker door 
het bepalen van de identiteit van een cel tijdens proliferatie en differentiatie. 
Deze eiwitten bevinden zich in multimere eiwitcomplexen die functioneel en 
biochemisch in initiatie- (PRC2) en onderhouds- (PRC1) complexen kunnen worden 
verdeeld. hoewel er werd gedacht dat PcG-gerelateerde transcriptionele silencing 
dynamisch en flexibel moest zijn, was er weinig bekend over de eigenlijke kinetiek 
van de interacties van PcG eiwitten op het chromatine.

Wij hebben de stabiliteit en dynamische eigenschappen van Bmi1 tijdens G1 
en G2 van de cell cyclus bestudeerd met behulp van photobleaching en confocale 
laser microscopie. We hebben zogenaamde PcG bodies (PcG-geassocieerde 
heterochromatine target loci) in humane kanker cellen als model gebruikt voor 
PcG eiwit target loci. Dit zijn domeinen in de celkern waar vermoedelijk PcG eiwit 
target loci samen zijn geclusterd. 

Onze resultaten laten zien dat het Bmi1 dat is geassocieerd met deze 
bindingsplaatsen, uitwisselbaar is en bestaat uit twee verschillende mobiele fracties; 
een snelle en een langzame mobiele fractie. Dit ondersteunt de hypothese dat 
Bmi1 mogelijk werkt in verschillende functionele PcG complexen met verschillende 
dynamische eigenschappen. Verder laat onze studie ook zien dat de mobiliteit van 
Bmi1 in associatie met PcG bodies verandert gedurende de verschillende stadia 
van de cel cyclus. Deze vinding kan ondermeer belangrijk zijn voor het overerven 
van genexpressiepatronen tijdens de celdeling.

Naast de dynamische eigenschappen van Bmi1, hebben we factoren 
onderzocht die betrokken zijn bij de rekrutering van Bmi1 naar PcG-geassocieerde 
heterochromatine target loci. Een van de rekruteringsmodellen voor PcG 
eiwitten naar hun target loci is de opeenvolgende rekrutering van PRC1 door 
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PRC2. Dit mechanisme wordt geactiveerd door het methyleren van histonen 
(h3K27me3 merk) op het chromatine door het enzymatisch actief PRC2-lid 
Ezh2. PRC1 wordt vervolgens gerekruteerd naar deze loci door binding van Cbx 
eiwitten aan gemethyleerde histonen. hoewel dit mechanisme is aangetoond 
voor het rekruteren van PcG eiwitten naar sommige loci in de vlieg, waren er 
destijds weinig studies die dit principe in zoogdier cellen getest hadden. Wij 
hebben aangetoond dat de belangrijkste componenten van PRC2, Ezh2 and 
Eed, cruciaal zijn voor Bmi1 (PRC1) rekrutering naar PcG bodies in humane 
cellen. Bmi1 rekrutering is hier afhankelijk van de histon methyltransferase 
enzymatische activiteit van Ezh2. Wij hebben verder gevonden dat accumulatie 
van Ezh2 afhankelijke histon methylatie markering, gereguleerd is tijdens de cel 
cyclus en zeer vroeg in de S-fase een piek bereikt. Deze resultaten bevestigen 
de conservering van het PRC1 rekruteringsmechanisme door PRC2 afhankelijke 
h3K27me3 van vlieg tot mens. Bovendien suggereren onze resultaten dat 
alternatieve rekruteringsmechanismen hierbij betrokken moeten zijn, omdat 
de h3K27me3 markering tijdelijk en gedeeltelijk met Bmi1 colokaliseert op PcG-
gerelateerde heterochromatine loci. Tijdens ons onderzoek naar alternatieve 
rekruteringsmechanismen voor PRC1, vonden we dat Dnmt1, een enzym 
verantwoordelijk voor het onderhouden van DNA methylatie patronen, nodig is 
voor juiste Bmi1 en Ring1b (een ander PRC1 eiwit) lokalisatie op PcG bodies. 

Samengevat heeft deze studie aangetoond dat PcG gestuurde repressie 
flexibel en dynamisch is, en bevestigt dat PRC1 door PRC2 wordt gerekruteerd 
naar PcG-gerelateerde heterochromatine loci in humane cellen. Verder wordt er 
een additioneel rekruteringsmechanisme door de DNA methylatie machinerie 
voor PRC1 gepostuleerd, waarbij verschillende epigenetische regulatie 
mechanismen met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

In essentie laat het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift op de eerste 
plaats de zoektocht naar nieuwe oncogene partners van c-Myc en Ras zien. Wij 
vonden dat LPA receptor signalering samenwerkt met c-Myc tijdens transformatie 
en tumorgenese zowel in vitro als in vivo, wanneer p19Arf tumor suppressor 
niveaus gereduceerd zijn. het tweede deel van dit proefschrift behandelt het 
onderzoek naar de dynamiek en het rekruteringsmechanisme van Bmi1, een van 
de oncogene partners van c-Myc. hoewel de gevonden resultaten een belangrijke 
bijdrage leveren aan onze kennis op welke wijze PcG eiwitten interacteren en 
gerekruteerd worden naar bepaalde target loci, is verder onderzoek nodig om 
de functionele activiteit van PcG eiwitten aan hun dynamische eigenschappen 
te kunnen koppelen. Bovendien zal een meer gedetailleerde analyse de initiële 
rekrutering van PRC2 leden moeten ophelderen en het biologische belang van 
de link tussen DNA methylatie en PcG-gerelateerde transcriptionele silencing voor 
het voetlicht moeten brengen.




