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Nederlandse samenvatting

DNA is de blauwdruk voor al het bekende leven op aarde. Mutaties in het DNA kunnen 
tumoren veroorzaken, waardoor het essentieel is om het DNA zo veel mogelijk intact te 
houden. In water is DNA is echter van zichzelf instabiel en wordt het continue blootgesteld 
aan allerlei schadelijke endogene en exogene factoren. Om mutaties en bijbehorende 
ziekteprocessen te voorkomen, is er in alle cellen een systeem aanwezig dat reageert op 
DNA-schade, ook wel het DNA-schade respons systeem genoemd. In het DNA-schade 
response wordt onderscheid gemaakt tussen DNA-schade reparatie en DNA-schade 
tolerantie. Beide zijn essentieel voor het behoud van het genoom. In dit proefschrift heb 
ik de rol van in DNA-schade tolerantie in somatische hypermutatie en hematopoëtische 
stamcel onderhoudt.

De rol van PRIMPOL in DNA-schade tolerantie en mutagenese
In hoofdstuk drie wordt het effect van primase en translesie polymerase PRIMPOL op 
somatische hypermutatie en mutagenese in invasieve borstkanker onderzocht. Het is 
bekend dat voor zowel somatische hypermutaties als invasieve borstkanker mutaties worden 
geïnduceerd door de cytosine deaminases AID/APOBEC-familie. In dit proefschrift laten we 
een niet eerder ontdekte anti-mutagene rol voor AID/APOBEC afhankelijke a-basische sites 
voor PRIMPOL zien. Daarnaast suggereert onze data dat PRIMPOL voornamelijk bindt op 
de leidende DNA-streng tijdens replicatie en niet op de achterblijvende streng, waar het 
POLα primase complex actief is.

De rol van polymerase β tijdens somatische hypermutatie
In hoofdstuk vier wordt de rol van base excisie reparatie onderdeel polymerase β (POLβ) 
tijdens somatische hypermutatie onderzocht. POLβ is een essentieel eiwit voor de base 
excisie reparatie, een systeem dat zich bezighoudt met reparatie van zeer mutagene 
uracils. Uracil in het DNA wordt veroorzaakt door cytosine deaminatie, een zeer mutageen 
proces. Cytosine deaminatie door AID is de aanjager van somatische hypermutatie. POLβ 
is betrokken bij de verwijdering van de uracils. In deze thesis wordt onthuld dat POLβ 
downregulatie plaats vindt in het kiemcenter B cellen, waarschijnlijk door de zuurstofarme 
omgeving in het kiemcentrum. De afbraak van POLB-eiwit in een zuurstofarme omgeving 
leidt tot verhoogde mutagenese op A en T DNA basen. De verhoging van A en T mutaties 
wordt veroorzaakt door verhoogde activiteit van het mutagene mismatch reparatie systeem. 
POLβ afbraak is erg belangrijk voor somatische hypermutatie.
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PCNA K164 en REV1 tijdens de regulatie van DNA-schade tolerantie
In hoofdstuk vijf onderzochten we de rol van PCNA, K164 en REV1 afhankelijke DNA-
schade tolerantie. Ik heb laten zien dat PCNA K164 en REV1 een niet epi-statische relatie 
hebben, wat suggereert dat PCNA K164 en REV1 onafhankelijk DNA-schade tolerantie 
reguleren. Daarnaast laten we zien dat PCNA K164 een grotere rol speelt in regulatie van 
DNA-schade tolerantie dan REV1. 

DNA-schade tolerantie in kankertherapie
In hoofdstuk zes hebben we geprobeerd om tumoren gevoeliger te maken voor chemotherapie 
door DNA-schade tolerantie te inhiberen. We hebben isogene T cell lymphoom en 
borstkankercel lijnen gemaakt met de genotypen WT (DNA-schade tolerantie proficiënt) en 
PCNA K164R (DNA-schade tolerantie deficiënt). Muizen met een DNA-schade tolerantie 
proficiënte tumoren hadden een slechtere overleving dan muizen met DNA-schade tolerantie 
deficiënte tumoren. Daarnaast hebben we laten zien dat veel patiënten ook tumoren hebben 
met DNA-schade tolerantie defecten. De resultaten open de mogelijkheid om tumoren te 
behandelen met specifieke chemotherapie op basis van DNA-schade tolerantie defecten.

DNA-schade tolerantie en hematopoëtische stamcel onderhoud en veroudering
In hoofdstuk zeven onderzochten we de rol van DNA-schade tolerantie in hematopoëtische 
stamcel onderhoud en veroudering. We laten zien dat PcnaKR muizen een hematopoëtische 
stamcel defect hebben wat erg lijkt op het fenotype van Fanconi anemie muis modellen. 
Deze PcnaKR muizen hebben minder hematopoëtische stam- en voorlopercellen. Daarnaast 
laten PcnaKR muizen tekenen van versnelde veroudering zien, zoals DNA-schade in 
hematopoëtische stam- en voorlopercellen en een progressieve verlaging van de voorloper 
MPP4 cel. 

DNA-schade tolerantie is essentieel voor hematopoëtische stamcellen en hematopoëse
Verder onderzoek naar de rol van DNA-schade tolerantie in hematopoëtische stamcellen 
in hoofdstuk acht heeft onthuld dat DNA-schade tolerantie essentieel is voor leven. Door 
combinatie van een PcnaKR en Rev1 mutatie in muizen laten we zien dat DNA-schade 
tolerantie essentieel is voor onderhoudt van hematopoëtische stamcellen, en dat dit defect 
uiteindelijk leidt tot lethale anemie in het embryonale stadium. 

Onthulling van de erythroide toegewijde voorloper cel
In hoofdstuk acht identificeren hebben we een nieuwe erythoide toegewijde voorloper cel 
in het embryonale stadium. De erythoide toegewijde voorloper cel is onderdeel van vroege 
voorlopersubset LSK-cellen. Er is een differentiatie bias naar de erythoide toegewijde 
voorloper cellen in PcnaKR;Rev1-/- dubbel mutant embryo’s, waarschijnlijk als compensatie 
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mechanisme voor de anemie. We laten zien dat formatie van de erythoide toegewijde 
voorloper cellen afhankelijk is van KLF1, een erythoide transcriptiefactor. Verder laten we 
ook zien dat voorloper MPP4 cellen met een lymfoide bias kunnen differentiëren naar de 
erythoide voorloper cel.


	Lege pagina



