
VU Research Portal

Loss of Rb proteins: Consequences for cell cycle control and genome integrity

van Harn, T.

2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van Harn, T. (2013). Loss of Rb proteins: Consequences for cell cycle control and genome integrity. [PhD-Thesis
– Research external, graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/35a65e57-358c-4af0-b034-c94add432611


Ad
de

nd
um

6

- 112 -

Nederlandse Samenvatting

Verlies van Rb eiwitten: 
consequenties voor de controle over de celcyclus en de stabiliteit van het genoom

Celcyclus

 De weefsels en organen van het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit miljarden cellen. 
De meeste van deze cellen delen niet meer, maar voor groei en/of herstel is de mens echter wel 
afhankelijk van deling van deze cellen. Het celdelingsproces wordt in verschillende opeenvolgende 
fases uitgevoerd en door middel van verscheidende controlepunten goed gecontroleerd: een 
proces dat bekend staat als de celcyclus. De strikte regulatie van celdeling dient ertoe dat geen 
ongewenste vermeerdering van cellen kan plaatsvinden en dat de twee dochtercellen een exacte 
kopie van het erfelijk materiaal, het DNA, ontvangen. In de mens is dit erfelijk materiaal verdeeld 
over 23 chromosoomparen. 
 Voordat een cel overgaat tot verdubbeling van het DNA in de zogenoemde S (synthese) 
fase, wordt zorgvuldig gecontroleerd of de omstandigheden voor groei gunstig zijn. Dit gebeurt 
in de voorafgaande G1 fase waar de aanwezigheid van onder andere groeifactoren en zuurstof 
gemonitord wordt. De verdubbeling van het DNA zelf wordt ook nauwlettend gevolgd en, 
uiteraard, gecontroleerd in G2 fase. Wanneer dit proces goed verlopen is, kan de cel twee 
identieke dochtercellen vormen in M (mitose) fase. Gedurende de daadwerkelijke deling wordt 
ervoor zorg gedragen dat beide dochtercellen van elk chromosoom één kopie ontvangt. 

Stabiliteit van het genoom
 
 Bij de verdubbeling van het DNA in S fase alsmede bij de verdeling van de chromosomen 
in M fase moet een cel nauwkeurig te werk gaan. Fouten in deze processen kunnen respectievelijk 
leiden tot kleine veranderingen in het DNA of een verkeerd aantal chromosomen in een 
dochtercel, wat het functioneren van een dergelijke cel negatief kan beïnvloeden en uiteindelijk 
het organisme kan schaden. Deze beschreven veranderingen kunnen bijvoorbeeld bijdragen 
aan het ontstaan van kanker: een ziekte die veroorzaakt wordt door een opeenstapeling van 
veranderingen in het DNA. In familiale, ook wel erfelijke, tumoren is er vanaf de bevruchting een 
foutje in het DNA aanwezig. In veel van deze gevallen draagt dit foutje bij aan het ontstaan van 
volgende foutjes, waardoor tumoren zich snel kunnen vormen.

Retinoblastoom eiwitten

 De retinoblastoom (Rb) eiwitten vormen een familie van drie eiwitten: pRb, p107 
en p130. pRb is als eerste geïdentificeerd en ook het meest bestudeerd. Mutaties in dit eiwit 
zijn gevonden in oogtumoren bij kinderen, vaak jonger dan 1 jaar. Deze tumoren worden 
retinoblastomen genoemd.
 Voorafgaand onderzoek, beschreven in Hoofdstuk 1, heeft aangetoond dat deze 
eiwitfamilie een belangrijke rol heeft bij het controlepunt in G1 fase. Deze eiwitten werpen 
een blokkade op tegen DNA synthese wanneer de omstandigheden ongunstig zijn voor 
celvermeerdering. Dit om problemen tijdens de essentiële verdubbelingsfase te voorkomen. In 
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kankercellen is dit mechanisme onwerkzaam geworden, in veel gevallen als gevolg van verlies 
van de activiteit van de Rb eiwitten. Dit is één van de redenen dat kankercellen ongelimiteerd 
kunnen delen.
 Naast de functie in G1 fase is in recente jaren gebleken dat verlies van de Rb eiwitten 
ook de stabiliteit van het genoom aantast (Hoofdstuk 1 en 2). Functies van de Rb eiwitten buiten 
de rol in het G1 controlepunt kunnen hieraan bijdragen. Zo is deze eiwitfamilie betrokken bij 
het samenhouden van de gedupliceerde DNA strengen en de condensatie van het DNA aan het 
begin van M fase, waardoor het verdelingsproces in M fase makkelijker verloopt (Hoofdstuk 
2). De Rb eiwitten kunnen cellen in G1 houden door E2F transcriptiefactoren te remmen. Deze 
transcriptiefactoren kunnen veel andere eiwitten aanzetten die nodig zijn voor DNA verdubbeling, 
maar ook voor celdood, DNA schade herstel en M fase.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift

 Gedurende mijn promotie heb ik cellen bestudeerd die alle drie leden van de Rb 
familie  missen door veranderingen die zijn aangebracht in het erfelijk materiaal van deze 
cellen. Deze cellen zijn afgeleid uit muizenembryo’s en worden muis embryonale fibroblasten 
(MEFs) genoemd. Aan de start van mijn onderzoek was bekend dat wanneer deze MEFs, die 
alle Rb eiwitten missen (TKO, triple knock-out, MEFs), zonder groeifactoren worden gekweekt 
ze niet kunnen stoppen in G1 fase, maar hun DNA verdubbelen. Toch bleek dit niet genoeg 
voor ongelimiteerde deling en stoppen de cellen uiteindelijk in G2 fase, wat ook wel G2 arrest 
wordt genoemd. Ze kunnen de celcyclus dus niet af maken door M fase in te gaan en dit wordt 
veroorzaakt door een tweetal celcyclus remmende eiwitten, p27Kip1 en p21Cip1.
 Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richt zich op de vraag hoe het G2 arrest 
tot stand komt en of dit een rol speelt in het onderdrukken van kanker. In Hoofdstuk 2 tonen we 
aan dat het G2 arrest komt door de aanwezigheid van schade aan het DNA. In de strengen waarin 
de genetische boodschap ligt opgeslagen komen breuken voor en ook worden de gedupliceerde 
strengen DNA niet goed bij elkaar gehouden, de zogenaamde cohesie ontbreekt. Verder laten 
we in dit hoofdstuk zien dat deze DNA schade gedeeltelijk wordt hersteld na het opnieuw 
toedienen van groeifactoren, wat ervoor zorgt dat deze cellen de celcyclus kunnen afmaken. 
Echter, ze komen niet ongeschonden uit de celcyclus; in een aantal dochtercellen nemen we 
aneuploidy, oftewel een incorrect chromosoom aantal, waar. Dit kan zowel een gevolg zijn van de 
aanwezigheid van DNA breuken als wel het gebrek aan cohesie tussen de gedupliceerde strengen 
DNA.
 In Hoofdstuk 3 hebben we gezocht naar de oorzaak van de DNA breuken in deze groeifactor 
gedepriveerde TKO MEFs. Aangezien deze cellen onder groei-limiterende omstandigheden toch 
hun DNA gaan verdubbelen, hebben we gekeken naar het verloop van deze DNA synthese. Bij 
afwezigheid van groeifactoren bleek de verdubbeling minder efficiënt te verlopen; de snelheid 
van DNA synthese was erg laag en ook waren er minder startpunten, ook wel origins genoemd, 
die nodig zijn om de DNA verdubbeling te starten. Dit had uiteindelijk tot gevolg dat er DNA 
breuken ontstonden door het herhaaldelijk afbreken van het verdubbelingsproces. In Hoofdstuk 
4 laten we vervolgens zien dat dit DNA verdubbelingsproces verbeterd kan worden door een 
ander belangrijk eiwit, p53, uit te schakelen. TKO MEFs waarin p53 geïnactiveerd is kunnen in 
afwezigheid van groeifactoren het DNA syntheseproces afmaken, zonder de vorming van DNA 
breuken, door nieuwe origins aan te spreken.
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 Tot slot hebben we in Hoofdstuk 4 bewijs geleverd dat bovenstaand scenario 
daadwerkelijk een rol speelt bij het ontstaan van retinoblastomen, waarin verlies van G1 controle 
een essentiële stap is. In een muismodel voor dit tumortype blijken vroege kankerstadia vaak 
al problemen te hebben met de DNA verdubbeling en is verlies van p53 vereist voor verdere 
tumorgroei. Deze kankercellen hebben echter nog steeds problemen met het verdubbelen van 
hun DNA. Dit maakt ze afhankelijk van mechanismen die het kopieerproces in goede banen 
leiden. Het identificeren van zulke mechanismen kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 
therapieën om de uitgroei van kankercellen te bestrijden (Hoofdstuk 5).




