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“Without friends no one would choose to live, 
though he had all other goods.”

•

Aristotle
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Ons lichaam is opgebouwd uit vele miljarden cellen die zeer diverse functies 
uitvoeren om het leven mogelijk te maken. De essentiële informatie die de basis 
vormt voor moleculaire processen waarmee cellen zichzelf onderhouden, groeien en 
delen, ligt op geslagen in het erfelijk materiaal, ofwel ons genoom. Genen vormen 
de functionele eenheden waarin het genoom is georganiseerd. Door genen specifiek 
aan of uit te schakelen, worden de eigenschappen van cellen in verschillende weefsels 
bepaald. Het genoom wordt gevormd door DNA moleculen die zijn opgebouwd uit 
de aaneenschakeling van vier chemische bouwstenen: A, C, G of T. De volgorde van 
deze basen, de genetische code, bevat de instructies waarmee cellen nieuwe eiwitten 
aanmaken die nodig zijn voor groei en onderhoud. Omdat fouten in het DNA, 
mutaties genaamd, kunnen leiden tot het ontstaan van ziekten, is het van groot belang 
dat bij elke celdeling het DNA nauwkeurig wordt gekopieerd én verdeeld over de 
dochtercellen. Het ‘DNA mismatch repair’ (MMR) systeem draagt bij aan foutherstel 
tijdens duplicatie van het DNA door incorrect gekopieerde basen, mismatches 
genaamd, te herstellen. Dit moleculaire proces reduceert het aantal mutaties dat per 
celdeling aan dochtercellen wordt doorgegeven zo’n 100 tot 1000 maal.

Voor het doorgronden van de mechanismen die leiden tot gezondheidsproblemen 
en ziekten is het noodzakelijk om goed te begrijpen hoe een cel functioneert. Door 
het manipuleren van moleculaire processen ontwikkelen onderzoekers begrip van 
de principes die ten grondslag liggen aan onze gezondheid. Het aanbrengen van 
subtiele wijzigingen in de genetische code is één van de mogelijkheden waarmee 
cellulaire processen nauwkeurig gemanipuleerd en bestudeerd kunnen worden. Met 
name als het gaat om erfelijke aandoeningen is het van belang om de consequenties 
van specifieke mutaties betrouwbaar te kunnen voorspellen. In het geval van Lynch 
syndroom kan de wijziging van één base in één van de MMR genen al op jonge 
leeftijd leiden tot een verhoogd risico op verschillende vormen van kanker.

In dit proefschrift beschrijven wij een techniek waarmee zeer nauwkeurig kleine 
wijzigingen in het DNA kunnen worden aangebracht. Door gebruik te maken van 
enkelstrengs DNA oligonucleotiden (single-stranded oligodeoxyribonucleotides, 
ssODNs) van zo’n 25 basen met daarin een centraal gelegen mutatie, zijn we in staat 
om gekweekte embryonale stamcellen van muizen genetisch te modificeren. Deze 
techniek vindt zijn toepassing in de bestudering van zeldzame MMR genvarianten 
waarvan nog niet bekend is of deze leiden tot Lynch syndroom.
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In Hoofdstuk 1 geven we een overzicht van de ontwikkelingen die stapsgewijs hebben 
geleid tot meer inzicht in de werking van ssODN-gemedieerde genmodificatie in 
bacteriën, gist en dierlijke cellen. Vervolgens beschrijven we hoe deze kennis heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van diverse toepassingen op het gebied van onder 
andere de industriële biotechnologie en de moleculaire diagnostiek.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we een nieuw ssODN ontwerp waarbij de positie van de 
gewenste modificatie, of direct naast gelegen posities, wordt gemodificeerd met een 
synthetische, ‘locked-nucleic-acid’ (LNA), nucleotide variant. Deze methode maakt 
het mogelijk om kleine genmodificaties met dezelfde efficiëntie aan te brengen in 
cellen waarbij het MMR-systeem actief is als in cellen zonder MMR. Deze strategie 
heeft de ontwikkeling van een diagnostische test mogelijk gemaakt waarmee variaties 
in MMR-genen geclassificeerd kunnen worden. Aan de hand van deze test kunnen 
dragers van zeldzame MMR-genvarianten beter voorgelicht worden over hun risico 
op het ontwikkelen van erfelijke vormen van kanker.

Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 3 het mechanisme bestudeerd waarmee 
ssODNs integreren in het genoom van embryonale stamcellen van muizen. Door 
gebruik te maken van ssODNs met additionele mismatches (AMMs) konden we 
bepalen welk deel van een ssODN wordt vastgelegd in het genoom van succesvol 
gemodificeerde cellen. Uit deze experimenten bleek dat zowel de 5’- als de 3’-arm van 
de ssODN voor een groot deel verloren gaat gedurende het genmodificatie-proces. 
Vervolgens konden we aan de hand van onze observaties beredeneren dat de 3’-arm 
voorafgaand aan, en de 5’-arm na afloop van binding met het complementaire DNA 
wordt afgebroken. Hoewel deze resultaten tot op heden nog niet hebben geleid tot 
nieuwe ssODN ontwerpstrategieën, verschaffen ze wel goede redenen om de invloed 
van de basensamenstelling op de efficiëntie van de ssODN nauwkeurig te bestuderen.

In Hoofdstuk 4 laten we zien dat ssODN-gemedieerde genmodificatie het mogelijk 
maakt om beide allelen van hetzelfde MMR-gen gelijktijdig te modificeren in wild-
type embryonale stamcellen van muizen. Vervolgens laten we zien dat we met 
deze methode dominant-negatieve MMR-genvarianten kunnen onderscheiden 
van MMR-genvarianten die leiden tot volledig functie verlies. Aangezien patiënten 
met een dominant-negatieve variant mogelijk verhoogd risico lopen op een ander 
tumorspectrum, kan zo’n test relevant zijn voor het opstellen van een gepersonaliseerde 
strategie voor preventief kankeronderzoek.
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In Hoofdstuk 5 gebruiken we ssODN-gemedieerde gen modificatie om MMR-
genvarianten te classificeren die geïdentificeerd zijn in primaire dikke darm tumoren 
van patiënten die eerder al behandeld zijn voor Hodgkin lymfoom. Door gebruik te 
maken van deze functionele test konden we het MMR-defect voor het grootste deel 
van deze tumoren verklaren. Het relatief hoge aandeel van MMR-deficiënte tumoren 
met dubbele somatische MMR-gen mutaties is een relevante vinding, omdat dit 
meer inzicht geeft in het ontwikkelingsproces van dit type tumoren na een eerdere 
behandeling met chemo- en/of radiotherapie.

Tot op heden zijn we met onze methoden in muis embryonale stamcellen, niet in staat 
om MMR-genvarianten te classificeren die geïdentificeerd zijn in evolutionair niet-
geconserveerde regio’s van het genoom. De genetische variatie tussen mens en muis 
verhinderd betrouwbare classificatie. Om classificatie van alle MMR-genvarianten 
mogelijk te maken ontwikkelden we ssODN-gemedieerde genmodificatie in een 
cellijn van humane oorsprong in Hoofdstuk 6. Hoewel de HAP1 cellijn, met slechts 
één kopie van elk chromosoom, aanvankelijk zeer geschikt leek voor het classificeren 
van MMR-genvarianten, bleek het niet goed mogelijk te zijn te selecteren voor een 
pathogene MMR-variant. Vervolgens demonstreren we in HAP1-afgeleide diploïde 
cellen dat het wel degelijk mogelijk is om voor pathogene MMR-varianten te 
selecteren door beide allelen gelijktijdig te modificeren. Deze resultaten laten zien 
dat deze humane cellijn in principe geschikt is voor de verdere ontwikkeling van een 
test waarmee MMR-genvarianten geclassificeerd kunnen worden.

De experimentele resultaten beschreven in dit proefschrift vormen de opmaat voor 
verdere ontwikkeling van ssODN-gemedieerde genmodificatie in genetisch stabiele 
cellijnen. Daarnaast tonen we aan dat optimalisatie van het modificatieproces het 
mogelijk maakt om meerdere allelen gelijktijdig te wijzigen en nieuwe toepassingen 
te ontwikkelen. Hoewel recent ontwikkelde genmodificatie-methoden gebaseerd op 
RNA-geleide endonucleases zeer efficiënt lijken te zijn, verwachten we dat ssODN-
gemedieerde genmodificatie door haar eenvoudige gebruik en hoge nauwkeurigheid 
een relevante techniek zal blijven. Tot slot bieden de uitgebreide mogelijkheden 
van ssODN-gemedieerde genmodificatie in eenvoudige modelorganismen zoals 
bacteriën en gist een inspirerend perspectief op toekomstige toepassingen van deze 
technologie in dierlijke cellen.


