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Fanconi anemie (FA) is een zeldzame erfelijke ziekte die gekenmerkt wordt door 
ontwikkelingsstoornissen, vertraagde groei, beenmerg falen, en een verhoogd risico 
op kanker. Het verhoogde risico op kanker is het gevolg van een falend DNA reparatie 
mechanisme waardoor DNA schade zich ophoopt. Cellen van FA patiënten vertonen dan 
ook karakteristieke afwijkingen in de chromosoom structuur, zoals chromatidebreuken 
en -verklevingen. De cellen die afkomstig zijn van FA patiënten zijn zeer gevoelig voor 
bifunctionele alkylerende middelen zoals mitomycine C en cisplatin, welke DNA ketens 
covalent aan elkaar kunnen verbinden. Deze gevoeligheid wordt standaard gebruikt voor 
de diagnose van FA patiënten. In de afgelopen 25 jaar zijn er zestien FA genen ontdekt. 
De corresponderende eiwitten functioneren in het zogenaamde FA pad. Dit pad wordt 
bestuurd door drie eiwitcomplexen: een groot kern complex (ook wel het stroomopwaartse 
of  ‘upstream’ complex genoemd); het D2-I complex (het middelste complex); en een 
stroomafwaarts (‘downstream’) complex. Tot nu toe zijn alleen bi-allelische/recessieve 
mutaties in de genen van de stroomopwaartse tak geassocieerd met een klinisch fenotype 
terwijl in de stroomafwaartse tak zowel bi- als mono-allelische mutaties geassocieerd zijn 
met een klinisch fenotype; voor de laatsgenoemde is de predispositie voor borstkanker bij 
vrouwelijke dragers van een BRCA2 mutatie een bekend voorbeeld. Echter, de variatie die 
gezien wordt in het klinische  beeld van Fanconi anemie patiënten (en afgeleide cellen) kan 
niet verklaard worden door defecten in het DNA reparatie mechanisme alleen.

In Hoofdstuk 1 worden de recente ontwikkelingen op het gebied van Fanconi anemie 
beschreven en wordt het doel van het proefschrift beschreven: het onderzoeken van andere 
biologische netwerken, naast het DNA reparatie netwerk, waarin de FA eiwitten mogelijk 
een rol spelen.

Om vast te stellen welke mogelijke extra genen/eiwitten er zijn die een rol hebben in of 
een functie hebben naast het FA/BRCA pad hebben we in Hoofdstuk 2 het gehele proteoom 
gerangschikt, op basis van verschillende FA/BRCA-eiwit eigenschappen, openbaar 
beschikbare databases voor eiwit-eiwit interacties en functie-voorspellende en literatuur 
(zoek)programma’s. We konden aantonen dat de genen in de top 150 van deze gerangschikte 
lijst op basis van FA eiwit eigenschappen niet alleen verrijkt zijn voor annotaties gerelateerd 
aan DNA herstel (zoals verwacht), maar ook voor annotaties gerelateerd aan de cel-cyclus. 

In Hoofdstuk 3, wordt een nieuw, niet-klassiek, FA subtype ("FA-R") beschreven 
aan de hand van een unieke FA patiënt. We laten zien hoe de FA/BRCA gerangschikte lijst 
(ontwikkeld in Hoofdstuk 2) in het FA onderzoek kan worden toegepast. Om de ziekte 
veroorzakende mutatie(s) bij de betreffende patiënt is gebruik gemaakt van een aanpak 
waarbij de volgorde van het DNA van het volledige genoom wordt bepaald. De kandidaat 
ziektegenen met mutaties werden vervolgens gecontroleerd op FA eiwit eigenschappen, 
waarbij het recombinatie-eiwit RAD51/FANCR de beste kandidaat bleek. FANCR is de eerste 
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dominante mono-allelische mutatie geassocieerd met een FA fenotype. De patiënt blijkt 
echter ook atypisch qua klinisch beeld, mentale retardatie met microcefalie in plaats van het 
meer typische beenmerg-falen en leukemie.

Om verder de mogelijkheid te onderzoeken, dat de FA/BRCA eiwitten betrokken 
zijn bij andere biologische netwerken dan het DNA reparatie pad, hebben we ons gericht 
op de regulatie van FA genen. Genen die samen gereguleerd worden functioneren vaak 
in vergelijkbare netwerken. In Hoofdstuk 4 hebben we bepaald hoe FA genen worden 
gereguleerd, voornamelijk met betrekking tot de celcyclus. Met deze analyse vinden we, 
opmerkelijk genoeg, dat FANCA (corresponderend eiwit functioneert in de stroomopwaartse 
tak van het FA pad) en BRCA1 (behorend bij de eiwitten die stroomafwaarts functioneren 
van het FA pad) vaak coregulatie vertonen in verschillende cellen en omstandigheden. 
Interessant is dat de annotatie “centrosoom compartiment” en de Medical Subject Heading 
(MeSH) term “microcephaly” zijn verrijkt in een groep genen die gelijksoortig tot expressie 
komen als FANCA en BRCA1. Dit lijkt relevant, omdat centrosoom amplificatie wordt 
beschouwd als een kenmerk van menselijke tumoren, maar ook geassocieerd is met 
microcefalie.

In Hoofdstuk 5 presenteren we een inventarisatie van transcriptiefactoren, binnen 
de huidige literatuur, die betrokken zijn bij transcriptieregulatie van de FA/BRCA genen. 
De geïdentificeerde transcriptie factoren kunnen we verbinden met drie belangrijke 
signaaltransductie paden: TGFβ-SMAD, ROS/NF-ĸB en JAK-STAT. Bovendien zijn de 
specifieke transcriptiefactoren, co-factoren en chromatineregulatoren van bovengenoemde 
signaaltransductie paden bekende bindingspartners van individuele FA eiwitten. Deze 
kennis kan worden gebruikt voor verdere functionele studies, en kan toegepast worden in 
data-mining benaderingen en kan inzicht geven bij welke andere biologische netwerken de 
FA eiwitten mogelijk betrokken zijn. 

In Hoofdstuk 6 bestuderen we WDR62, ook wel bekend als primair autosomaal 
recessief microcefalie 2 (MCHP2), een eiwit met FA eigenschappen (Hoofdstuk 2). Door 
middel van eiwit-eiwit interactie studies laten we zien dat het centrosoom eiwit CEP170 de 
belangrijkste cytoplasmatische bindings partner is van WDR62 in humane HeLa cellen. We 
laten zien dat disruptie van CEP170 is geassocieerd met microcefalie in een diermodel. Deze 
studie versterkt dus het model dat verstoring van centrosoom functie een rol kan spelen bij 
microcefalie.

In Hoofdstuk 7 presenteren we een hypothese - gebaseerd op de interactie van FA/
BRCA eiwitten met MCPH-SCKL eiwitten - dat FA eiwitten betrokken kunnen zijn bij de 
werking van het centrosoom tijdens de cel cyclus. Disruptie van deze betrokkenheid zou 
zich kunnen manifesteren in diverse klinische kenmerken die vaak worden waargenomen 
in FA patiënten, zoals beenmerg falen en microcefalie.
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Dit proefschrift laat zien dat onderzoeksbenaderingen gebaseerd op ‘genomics’ 
en ‘proteomics’ kunnen bijdragen aan het ontrafelen van het Fanconi anemie eiwit 
netwerk. De resultaten verkregen in dit proefschrift geven een basis aan nieuw 
onderzoek waarbij meer aandacht wordt besteed aan de cytoplasmatische functies van 
de FA eiwitten, en aan de rol die het FA netwerk zou kunnen spelen bij de ontwikkeling 
van de hersenen.


