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De ontwikkeling van een meercellig 
organisme is bijzonder te noemen. Alleen 
al, omdat het mogelijk is om met slechts 
één set genomische informatie (DNA) 
een organisme te creëren dat bestaat uit 
honderden verschillende celtypes, elk 
met unieke eigenschappen. Dit betekent 
dat de transcriptie (leesbaarheid) van het 
DNA strak gereguleerd moet zijn. De juiste 
genen moeten tot expressie komen of juist 
uitgeschakeld zijn in een bepaald celtype 
of tijdens een specifieke periode tijdens de 
ontwikkeling. Om dit mogelijk te maken is het 
DNA niet gereguleerd door het aanbrengen 
van onomkeerbare veranderingen in het 
DNA (genetisch), maar op een hoger 
(epigenetisch) niveau. Het DNA in de kern 
van een cel is gewikkeld om histon eiwitten. 
Het totaal van DNA met histon eiwitten wordt 
ook wel chromatine genoemd. De structuur 
of vouwing van het chromatine kan worden 
aangepast, zodat alleen specifieke delen 
van het DNA kunnen worden afgelezen. 
Veranderingen in de structuur van het 
chromatine kunnen worden geïnduceerd 
door chemische veranderingen aan de histon 
eiwitten, zoals het aanbrengen of verwijderen 
van methyl, fosfaat, of acetylgroupen. 
Deze histonmodificaties kunnen invloed 
hebben op het bindende vermogen van 
chromatine-bindende eiwitten, wat de 
chromatinestructuur verder kan stabiliseren 
in een leesbare (actieve) of niet-leesbare 
(gerepresseerde) status. 
Kanker kan ontstaan door mutaties in 
het DNA, maar ook door ontregelde 
epigenetische regulatiemechanismen. Om 
kankers met epigenetische eigenschappen 
te kunnen behandelen moeten we begrijpen 
wat de functie is van de eiwitten die betrokken 
zijn bij deze epigenetische regulatie. In 
dit proefschrift hebben we de rol van de 
Polycomb-groep (PcG) eiwitten bestudeerd. 
PcG eiwitten zijn een familie van eiwitten die 
op epigenetisch niveau transcriptie kunnen 
represseren. PcG eiwitten zijn bekend om 
hun rol tijdens de ontwikkeling van een 
organisme en zijn ontregeld in bepaalde 
typen kanker.

In zoogdieren bestaan twee basis PcG 
repressieve complexen (PRC): PRC1 en 
PRC2 (beschreven in hoofdstuk 1). Elk 
PcG complex heeft zijn eigen specifieke 
functie. In het PRC2 complex is het PcG 
eiwit Ezh2 het enzymatische component 
die methylgroepen aanbrengt op aminozuur 
lysine op positie 27 van het histone eiwit 
H3 (H3K27me3). De histonmodificatie 
H3K27me3 is de sleutel voor de binding van 
het PRC1 eiwit CBX en andere PRC1 eiwitten 
aan chromatine. Het PRC1 eiwit Ring1b is 
een ubiquitine E3 ligase dat een ubiquitine 
eiwit ligeert aan het histon eiwit H2A (uH2A). 
Onlangs is gebleken dat de aanwezigheid 
van uH2A in het promotorgebied van een 
gen het transcriptiemechanisme verstoort 
en zo bijdraagt aan de repressie van 
gentranscriptie.
Verschillende PcG eiwitten zijn ontdekt die 
sterk overlappen in aminozuursequentie 
en in functie. Deze homologen kunnen 
verschillende rollen hebben tijdens de 
ontwikkeling van een organisme. We hebben 
eerder laten zien dat Ring1b-deficiënte 
muizen al vroeg tijdens de embryogenese 
dood gaan, namelijk rond de tijd van 
blastocyst implantatie. Zowel Ring1a als 
Ring1b komen tot expressie in deze vroege 
embryonale fase. In hoofdstuk 2 laten we 
zien dat de PcG homologen Ring1b en Ring1a 
beide even actief zijn als E3 ligase in vitro. 
Ondanks deze functionele overlap geeft de 
embryonale dood van de Ring1b-deficiënte 
muizen aan, dat tijdens deze embryonale 
fase Ring1a niet volledig kan compenseren 
voor de afwezigheid van Ring1b en dat 
Ring1b een essentiële rol heeft.
In hoofdstuk 2 beschrijven we tevens dat voor 
de ubiquitine E3 ligase activiteit van zowel 
Ring1a als Ring1b het N-terminale RING-
vinger domein van het eiwit nodig is. Dit RING 
domein is ook nodig voor de complexvorming 
met andere RING domein PcG eiwitten, 
zoals Bmi1 en de Bmi1-homoloog Mel18. 
Met behulp van kristallografie hebben we de 
structuur van het RING-RING heterdimeer 
complex van de Ring1b en Bmi1 eiwitten 
opgelost. We hebben gevonden dat Ring1b 
en Ring1a identiek zijn voor de aminozuren 
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die betrokken zijn bij de interactie met Bmi1. 
De N-terminus van het Ring1b eiwit blijkt uit 
te steken en als een arm om het Bmi1 eiwit 
heen te vouwen. Deze arm is ook aanwezig in 
het Ring1a eiwit en lijkt belangrijk te zijn voor 
een stabiele complexvorming met Bmi1.
We hebben gevonden dat de interactie 
tussen Bmi1 en Ring1a of Ring1b een 
stimulerend effect heeft op de E3 ligase 
activiteit van zowel Ring1a als Ring1b. De 
aminozuren in het Bmi1 eiwit die betrokken 
zijn bij de complexvorming met Ring1b, zijn 
ook aanwezig in het Mel18 eiwit. Bmi1 en 
Mel18 verschillen in zeven aminozuren in 
het N-terminale stuk van de eiwitten. Deze 
aminozuren liggen buiten het Ring1b-Bmi1 
interactievlak en zouden betrokken kunnen 
zijn bij het herkennen van het substraat. 
Over het stimulerende effect van Mel18 
op de enzymatische activiteit van Ring1b 
bestaan tegenstrijdige publicaties. Dit zou 
te maken kunnen hebben met het dat Mel18 
gefosforyleerd moet zijn om de activiteit 
van Ring1b te kunnen stimuleren en aan 
chromatine te binden. Ring1b, Bmi1 en 
hun homologen kunnen ook complexen 
vormen met andere PRC1 eiwitten via het 
C-terminale deel van het eiwit. Een brede 
variatie in de samenstelling van het PRC1 
complex is hiermee mogelijk, elk potentieel 
met verschillende fysiologische functies.

PcG eiwitten dragen bij aan een stabiele 
repressie van gentranscriptie. Een voorbeeld 
van stabiele transcriptionele repressie 
waarbij PcG eiwitten een rol spelen is X 
chromosoom inactivatie (XCI). XCI houdt 
in dat één van de twee X chromosomen 
in vrouwelijke cellen volledig wordt 
samengevouwen en geïnactiveerd. Dit zorgt 
voor compensatie in het aantal actieve X 
chromosomen ten opzichte van mannen die 
slechts één X chromosoom hebben. Naast 
binding van PcG eiwitten is het inactieve X 
(Xi) chromosoom gecoat met het niet-voor-
eiwit-coderende RNA Xi-specifieke transcript 
(Xist), is het DNA gehypermethyleerd, de 
histonen gehypoacetyleerd en is de histon 
H2A variant MacroH2A1 ingebouwd in het 
chromatine. Deze factoren werken nauw 
samen om de levenslange transcriptionele 

inactivatie te onderhouden.
In hoofdstuk 3 beschrijven we een nieuw 
ubiquitin E3 ligase complex dat bestaat uit de 
eiwitten Spop, Cullin3 en Roc1. We hebben 
gevonden dat dit E3 ligase complex zowel 
Bmi1 als MacroH2A1 kan polyubiquitineren. 
Polyubiquitinering van eiwitten leidt vaak tot 
afbraak van het eiwit. Verminderde expressie 
van Spop of Cullin3 geeft echter geen 
veranderingen in de hoeveelheid van het 
Bmi1 of MacroH2A1 eiwit. Wel vinden we bij 
verminderde expressie van Spop of Cullin3  
dat het MacroH2A1 eiwit niet meer verrijkt is 
op het Xi chromosoom, maar verdeeld is over 
de hele kern van de cel. Verder vinden we 
dat verminderde expressie van MacroH2A1, 
Spop of Cullin3, indien dit gecombineerd 
wordt met remming van DNA methylering 
en histon deacetylering, resulteert in een 
gedeeltelijke reactivatie van transcriptie van 
genen die op het Xi chromosoom liggen. We 
concluderen hieruit dat het Spop/Cullin3/
Roc1 E3 ligase complex een nog niet 
eerder geïdentificeerde XCI factor is die een 
functionele link legt tussen PcG eiwitten en 
MacroH2A1.

PcG eiwitten spelen naast hun rol in stabiele, 
levenslange transcriptionele repressie 
ook een rol in het reguleren van genen die 
belangrijk zijn voor de juiste ontwikkeling 
van een organisme. Hiertoe behoren 
genen die betrokken zijn bij cellulaire 
differentiatie of specifiek zijn voor een 
bepaald celtype of weefsel. In hoofdstuk 
4 hebben we de rol bestudeerd van Ring1b 
in ongedifferentieerde, pluripotente ES 
cellen (die zich nog kunnen specialiseren 
in elk celtype). We hebben gevonden dat in 
afwezigheid van Ring1b ES cellen gevoelig 
worden voor differentiatie (celspecialisatie). 
Tevens zijn genen tot expessie gekomen 
die betrokken zijn bij cellulaire differentiatie 
en normaal gesproken inactief zijn in ES 
cellen. Ring1b bind aan een deel van deze 
genen. Dit is in overeenstemming met data 
van anderen dat liet zien dat PcG eiwitten 
voornamelijk genen bindt en represseert die 
een belangrijke rol spelen bij het aansturen 
van het differentiatieprogramma. Belangrijk 
is dat we hebben aangetoond dat eiwitten 
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die specifiek zijn voor ES cellen actief 
blijven in afwezigheid van Ring1b. Tezamen 
geeft dit aan dat Ring1b betrokken is bij het 
ongedifferentieerd houden van ES cellen.
Met behulp van data van anderen blijkt dat 
de promotorgebieden van de ontregelde 
genen een hoog CpG gehalte hebben (C 
en G zijn twee van de vier basen waaruit 
het DNA is opgebouwd). Daarnaast zijn 
deze genen bivalent, wat wil zeggen dat 
de modificaties van de histonen zowel 
een actieve als een gerepresseerde 
transcriptionele status aangeven. Dit 
suggereert dat transcriptie van deze genen 
wordt gereguleerd door verschillende 
epigenetische regulatiemechanismen die 
met PcG eiwitten samenwerken om het 
differentiatieprogramma in ES cellen te 
controleren.

De hoofdstukken in dit proefschrift 
illustreren dat PcG eiwitten transcriptionele 
repressoren zijn die diverse rollen vervullen 
gedurende de gehele ontwikkeling van 
een organisme. PcG eiwitten zijn zowel 
betrokken bij de stabiele, levenslange 
inactivatie van het Xi chromosoom, als bij 
de dynamische transcriptionele repressie 
van genen die belangrijk zijn in stamcellen 
en tijdens cellulaire differentiatie. De 
expressieniveaus van de verschillende PcG 
eiwitten en de samenstelling van de PcG 
complexen kan variëren. Daarnaast is een 
goed gecoördineerd samenspel met andere 
epigenetische transcriptionele repressie 
en activatiemechanismen belangrijk voor 
PcG eiwitten om op verschillende niveaus 
transcriptionele repressie te kunnen 
reguleren.




