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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).
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Curriculum Vitae

 Tanja van Harn werd geboren op 14 januari 1983 te Arnhem. In juni 2001 behaalde zij 
cum laude haar VWO diploma aan het Stedelijk Gymnasium in Arnhem. 
 In september 2001 begon zij aan de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht. In 2004 behaalde zij cum laude haar bachelor diploma en in datzelfde jaar 
begon zij aan de masteropleiding Cancer Genomics and Developmental Biology. Tijdens deze 
opleiding heeft Tanja een onderzoeksstage gedaan bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht in de groep van Dr. Leo Klomp, onder begeleiding van Dr. Bart van de Sluis. Haar tweede 
onderzoeksstage heeft ze gevolgd in het laboratorium van Prof. dr. René Medema op de afdeling 
Medische Oncologie van het UMC Utrecht onder begeleiding van Dr. Gerben Vader. Daarna is zij 
naar Boston, VS, gegaan om zes maanden onderzoek te doen in het laboratorium van Prof. dr. 
Peter Sicinski, gevestigd in het Dana Farber Cancer Institute. Dit werd financieel ondersteund 
door een stagebeurs van KWF Kankerbestrijding, een reisbeurs van Kendle en een bijdrage van 
Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. Haar masterdiploma Biomedical Sciences aan 
de Universiteit Utrecht behaalde zij in februari 2007.
 In april 2007 is Tanja gestart als Onderzoeker in Opleiding in het laboratorium van Prof. 
dr. Hein te Riele op de afdeling Moleculaire Biologie in het Nederlands Kanker Instituut, wat 
heeft geresulteerd in de resultaten beschreven in dit proefschrift. Ruim 5 jaar heeft zij onderzoek 
gedaan naar de effecten van verlies van de retinoblastoom eiwitten op celcyclus progressie en 
de gevolgen voor genoom stabiliteit. Tanja heeft de resultaten middels voordrachten en posters 
gepresenteerd op diverse (inter)nationale congressen. Om een moleculaire techniek te leren, 
heeft zij een aantal weken gewerkt aan de University of Birmingham, Engeland, in de groep van 
Dr. Eva Petermann. Dit werd ondersteund door een short-term fellowship van EMBO.
 Per 1 maart 2013 is Tanja werkzaam als post-doc in de onderzoeksgroep van Prof. dr. Lars 
Holmgren in het Karolinska Institute, gevestigd in Stockholm, Zweden. Hier onderzoekt zij de rol 
van de angiomotin eiwitten tijdens de normale ontwikkeling en hun bijdrage aan tumorigenese 
in de muis.
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cancers’ 
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Het is zover: tijd om mijn proefschrift af te ronden en de laatste woorden op papier te zetten. 
Tijdens mijn promotie ben ik gevormd als wetenschapper en persoonlijk heeft het mij ook het 
nodige gebracht; jaren waarvan ik met name heb genoten en die ik niet had willen missen! Tijdens 
dit traject heb ik veel hulp gehad en ik wil graag een aantal mensen om mij heen bedanken voor 
hun inzet en steun, direct of indirect, waardoor dit proefschrift mede tot stand is gekomen.

Allereerst een woord van dank voor mijn promotor Hein. Bedankt voor het in mij gestelde 
vertrouwen om mij te laten werken aan dit complexe vraagstuk. Je was altijd daar om resultaten 
te bespreken; hetgeen vaak verder ging in discussies over de meer algemene vragen met (of ook 
zonder) betrekking op mijn promotie onderzoek. Ik waardeer je bedachtzame karakter. Ik heb 
geleerd van de manier waarop jij keuzes overweegt, kan wikken en wegen over zinconstructies 
tijdens het schrijfproces; fijn dat je me hier de laatste jaren meer inzicht in hebt gegeven.

Dan mijn paranimfen en oud-labgenootjes, Marleen en Hellen. Uiteraard bedankt dat jullie me 
willen bijstaan tijdens mijn promotie. Marleen, jouw pipeteer en meedenk hulp om hoofdstuk 
3 en 4 af te ronden waren fantastisch! Ik vond het erg prettig met jou samen te werken en 
zal onze gesprekken tijdens de proeven missen. Je bent lekker recht door zee en betrouwbaar: 
eigenschappen die je kan koesteren. Hellen, zo’n twee jaar geleden kwam je bij ons op het 
lab. Inmiddels ben je de ‘oudste’ OIO en verzet je bergen kweekwerk. Met jou kwam er veel 
gezelligheid bij. Vertrouw op je eigen kennis en keuzes, maar mailen mag altijd nog! 

Mijn (oud) collega’s op het te Riele lab: Marieke, na je promotie werden de trein- en fietstochten 
erg stil… Wat een hoop zin (en onzin) hebben we besproken! Met jouw structurele werkwijze kan 
je het nog ver gaan schoppen. Sietske, wat ben jij heerlijk vrolijk en uitbundig. Ik vond het erg 
leuk een groot deel van ons promotietraject samen door te maken; met jou in het lab en kantoor 
was het altijd een feestje! Geniet van de tijd in SF samen met Chris. Tinke, wanneer we samen op 
kantoor achter onze computers zaten, hebben we niet veel zitten werken... Al hebben we zeker 
ook het Rb-veld besproken; input die ik de laatste jaren heb gemist. Anja, bedankt dat je vaak 
direct bestellingen wilde doen wanneer ik weer eens te laat was… Elly, wat een leuke gesprekken 
hebben we in de ochtenden gehad met een kop koffie: jouw nuchtere kijk op het leven kan ik wel 
waarderen! Sandra, onze creatieveling en duizendpoot. Jammer dat je er de laatste maanden 
niet meer bij was en veel succes bij de van Steensels. Camiel, een beetje ongeleid projectiel 
ben je toch wel… Rob, gelukkig was ik, ik citeer, “one of the guys” ;-). Erika, the Italian kitchen 
has always been my favourite; your cooking capabilities are fantastic! Kamila, you have a great 
working attitude; good luck with your future career. Henri, bedankt voor je wetenschappelijke 
input en gezelligheid. Het nieuwste gezicht, Tim, wat ben jij toch lekker eigenwijs! Eva, bedankt 
voor de leuke tijd op het te Riele lab. Floris, we hebben dan wel niet samen op het lab gewerkt, 
maar wel heb je gezorgd voor een vliegende start! Al heeft de publicatie van hoofdstuk 2 toch 
nog even geduurd en kan ik mij vele lange telefoongesprekken en e-mails herinneren…

De studenten die ik heb mogen begeleiden: Mans en Asli. Het was voor mij zeer leerzaam jullie 
de ins and outs van het doen van onderzoek onder de knie te brengen. Asli, je hebt een hoop 
gezelligheid op het lab gebracht! Veel succes bij Sven en Koen.
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Mijn oud-kamergenoten op P2: Chris, Metamia en Tisee, wat hebben wij een hoop besproken 
in ons kleine hok! Chris, altijd attent: succes met de combi vader- en wetenschap. Metamia, wat 
kan jij leuk boos zijn ;-). Succes met de laatste loodjes en op naar de States! Tissee, de meest 
stille persoon op onze kamer, maar af en toe… Natuurlijk ook de andere de Vissers, Kelly en Seth: 
thanks for the nice chats! Karin, erg leuk om samen onze ervaringen over het prille moederschap 
te bespreken. Geniet van je kleine meid en succes in de wetenschap!
Op P2 was er altijd tijd voor gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of een biertje! 
Bedankt voor de goede sfeer op de afdeling, Chris, Rinske, Peter, Marieke V., Marieke van de 
Ven, Sjoerd, Ellen, Janneke, Sven, Koen, Henri van Luenen, Tom en de andere collega’s van de Jos 
Jonkers, Piet Borst, Sabine Linn, Alfred Schinkel en Lodewijk Wessels groep.

De Wolthuis groep. Linda, wat ben jij heerlijk direct. Wanneer moet er weer een kop koffie worden 
gedronken? Succes met het afronden van je proefschrift en op naar de volgende stap! Wouter, 
Michiel, Erik, Janneke en Bas: bedankt voor de (on)zinnige gesprekken, uiteraard met iets lekkers 
erbij! Rob: bedankt voor het delen van je kennis en je wetenschappelijke enthousiasme.
Mijn nieuwe collega’s op H3, groep Jacobs, groep Stewart, groep Vens, groep Begg, groep Verheij  
en dan met name Hans en Thea bedankt voor het wegwijs maken op onze afdeling toen ik weer 
aan de slag ging na mijn zwangerschapsverlof en voor de open sfeer. De Heinz Jacobs groep, jullie 
zijn een goede aanvulling bij onze werkbespreking. Heinz, misschien ga ik me nog eens wagen 
aan RNA seq… Niek, altijd in voor een praat(je). Marc, door jou heb ik toch een beetje inzicht 
gekregen in grote data sets en Paul, super dat je goede koffie hebt geregeld! 

Ook nog een woord van dank voor mijn OIO commissie en leescommissie; Daniel Peeper, René 
Bernards, Reuven Agami, Josephine Dorsman en Alain de Bruin bedankt voor jullie bijdrages 
tijdens de jaarlijkse evaluatie en/of de aandacht die jullie geschonken hebben aan het lezen van 
mijn proefschrift.

Ik heb het NKI ervaren als een prettige omgeving om wetenschappelijk onderzoek te doen. 
Je kunt bij iedereen terecht voor vragen en praktische hulp, bedankt! Uiteraard kunnen de 
faciliteiten binnen het instituut niet ontbreken. Lauran en Lenny, Frank en Anita, dank voor het 
beantwoorden van al mijn microscoop en FACs gerelateerde vragen en alle hulp bij de analyse 
van mijn samples. Minze en Erwin, bedankt voor het beheren en opslaan van die vele ampullen 
cellen. De mensen werkzaam in het muizenhuis: bedankt voor de goede verzorging van onze 
chimere muizen.

Op de Vrije Universiteit heb ik goede herinneringen aan de samenwerking met Josephine, Berber 
en Irsan. Hopelijk kunnen we van de mens – muis vergelijking een mooie verhaal maken! Ook 
heb ik veel geleerd tijdens de Rb meeting op de VU, zo kwam voor mij de kliniek toch een beetje 
dichterbij, dank hiervoor.
The people working in the group of Eva Petermann in Birmingham: thanks for helping me around 
with the DNA fibers. I’ve had a warm welcome in your research laboratory! The DNA fiber assay 
gave me great insights in the behaviour of my cells and helped me a lot to finish chapters 3 and 4.

To my new colleagues in Stockholm: you made me feel at home right from the first day! 
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Ladies, meiden, maar bovenal vriendinnetjes door dik en dun! Soms zien we elkaar veel, andere 
tijden wat minder (tja, de wereld zien we wel zo’n beetje met z’n allen), maar het zit goed, dat is 
nu wel duidelijk. Maike, eigenwijs en vol energie stort je je altijd in nieuwe uitdagingen. Vergeet 
je niet af en toe te genieten? Ik zal onze gesprekken met en over de kleine jongens zeker ook gaan 
missen. Hiljanne, jouw relaxte, maar vooral ook nuchtere manier van in het leven staan waardeer 
ik sterk! Wat hebben we een heerlijke tijd in NZ gehad, zullen we dat in Zweden overdoen? 
Maaike, ik kan het niet nalaten dit nog een keer te zeggen: jij bent de sterkste vrouw die ik ken! 
Jij verdient de komende jaren al het geluk. Simone, jij weet wat je wilt en wanneer iets in je 
hoofd zit, zal het ook zo gebeuren! Saskia, je bent een fantastische onderzoeker en lekker recht 
door zee. Niet te hard werken in Cambridge hè! Kelly, heel veel plezier met het kleine Knaapje en 
Kristy, bezig bijtje, voor jou ook een dikke knuffel ;-).
Verder zijn er nog meer vrienden die ik graag wil bedanken voor de gezellige dagen en avonden 
die we de afgelopen jaren hebben gehad: Jolanda & Stefan, Kirsten & Ewart, Eelke & Anke, Gijs 
& Annelein (Vancouver in Zweden overdoen?), Koen & Maya en Job & Fleur (die Studio Sport 
etentjes zullen de komende jaren toch iets ander zijn ;-).

Ook mijn schoonfamilie, Jan & Hanneke, Rudi & Suzanne en Stefanie & Mark wik ik graag 
bedanken voor hun belangstelling in de afgelopen jaren.

Oma (en opa hoort hier ook bij), voor jou zijn de laatste jaren niet de makkelijkste geweest na 
het overlijden van opa. Toch ben je er altijd bij en probeer je je beste beentje voor te zetten: ga 
zo door!
Klein zusje, Iris, wat waren wij vroeger heerlijke ruzie-zusjes! Wie had ooit gedacht dat wij nu zo 
goed met elkaar kunnen opschieten al zijn we totaal verschillend. De laatste maanden heb jij de 
ochtendritten naar Amsterdam Zuid goed weten op te fleuren! Je bent een top-tante. Dennis: 
eindelijk iemand waar mijn zusje lekker zich zelf bij is: jij mag blijven!
Pap en mam. Tja, waar moet ik beginnen… Jullie staan al die jaren voor mij klaar en nu kan ik mijn 
waardering daarvoor eindelijk op papier kwijt. Julie hebben mij gestimuleerd door te zetten en 
niet op te geven, een juist werkhouding hebben jullie me meegegeven. Maar naast al dat harde 
werken is er altijd wel tijd voor gezelligheid met een borrel en lekkernijen. Wat een heerlijke 
dagen/avonden hebben we al achter de rug; dat er nog maar velen mogen volgen.

Tot slot, mijn mannen! Thomas, wat was afgelopen jaar een verandering! Heerlijk om jou zo snel 
te zien ontwikkelen van klein baby’tje naar al een echt ventje. We zijn trots op jou en genieten 
volop van jouw ontdekkingsdrang en levensvreugde. Het allerlaatste woord van dank is voor mijn 
lief! Wat hebben wij een vol leven: laten we vooral niet vergeten hiervan te genieten. Samen 
storten wij ons in het avontuur en laten we van Stockholm een groot succes maken: ik houd ook 
van jou.
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