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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Een van de kenmerken van kankercellen is het vermogen om door de 
celcyclus te gaan in afwezigheid van groeifactoren1, wat resulteert in 
ongecontroleerde celdeling en DNA-schade. In gezonde cellen activeert 
DNA-schade de controlemechanismen van de celcyclus, wat zorgt dat de cel 
de celcyclus verlaat, senescent wordt, of een apoptotische route activeert. 
In kankercellen worden dergelijke controlemechanismen vaak (gedeeltelijk) 
geïnactiveerd, waardoor deze cellen niet gestoord worden door de 
verhoogde hoeveelheid DNA-schade die ontstaat door ongecontroleerde 
groei.

Tijdens DNA-replicatie staat de stabiliteit van de DNA-replicatievork continu 
onder druk, bijvoorbeeld door moeilijk te repliceren gebieden of obstakels 
op het orginele DNA2,3. Dit type uitdagingen leiden tot het vertragen 
en stoppen van de replicatievorken, ofwel replicatiestress3. Bij kanker 
wordt replicatiestress gewoonlijk veroorzaakt door de overexpressie van 
oncogenen, bijvoorbeeld CCNE1 (dat codeert voor het eiwit Cycline E1). 
Overexpressie van Cycline E1 zorgt voor voortijdige start van S-fase, wat 
leidt tot botsingen tussen de translatie- en replicatiemachinerie en uitputting 
van de nucleotidevoorraad4,5. Als gevolg hiervan zullen replicatievorken 
stoppen en uiteindelijk instorten, wat op zijn beurt replicatie-veroorzaakte-
DNA-schade oplevert, wat genomische instabiliteit en tumorigenese 
aanwakkert. Een ander mechanisme waardoor replicatie-veroorzaakte-
DNA-schade in kankercellen ontstaat, is door de inactivatie van DNA-
reparatiemechanismes, zoals inactivatie van homologe recombinatie 
(HR)-genen BRCA1/2. BRCA1 en BRCA2 zijn belangrijke eiwitten die 
vastgelopen replicatievorken beschermen tegen nucleolytische afbraak van 
nieuw gesynthetiseerd DNA6, en inactivatie van BRCA1 of BRCA2 verstoort 
daarom het proces van vorkbescherming, wat leidt tot degradatie van de 
vork, instorten van de vork en de accumulatie van replicatie-geboren DNA-
schade7,8.

Als een DNA-reparatie mechanisme replicatie ontstane DNA-schade 
detecteert activeert de schade het G2/M-celcycluscontrolepunt, wat 
voorkomt dat de cel in mitose terecht komt en dus tijd biedt voor reparatie 
van de schade. Dit controlepunt wordt echter niet voor onbepaalde tijd 
gehandhaafd en DNA-schade kan uiteindelijk in mitose terechtkomen 
wanneer ze niet worden gerepareerd. Een andere manier waarop cellen met 
DNA-schade in mitose terecht kunnen komen is als DNA-schade niet wordt 

gedetecteerd. Wanneer Cycline E1 tot overexpressie komt, zien we mitoses 
met DNA-schade, wat kan worden verklaard door een hogere belasting van 
DNA-schade als gevolg van een verhoogde replicatiestress9. Ook kunnen 
tumorcellen met inactivatie van BRCA1/2 replicatie-ontstane schade niet 
correct repareren, waardoor ze uiteindelijk mitose intreden met DNA-
schade10.

DNA-schade die in mitose terecht komt, kan ervoor zorgen dat de 
chromosoomverdeling over de twee nieuwe dochtercellen incorrect 
verloopt11. In gezonde cellen die mitose ondergaan heeft aanhoudende 
DNA-schade hierdoor een negatieve invloed op de levensvatbaarheid van 
deze cellen. In kankercellen lijkt het doorgaan van mitose met resterende 
DNA-schade echter de mutagenese aan te wakkeren. Deze cellen hebben 
blijkbaar het mutagene potentieel van DNA-schade in mitose in evenwicht 
gebracht met de toxische obstakels die DNA-schade vormt voor mitotische 
progressie.

Het doel van dit proefschrift is om de mechanismen te ontrafelen waarmee 
replicatie-ontstane DNA-schade het mitotische gedrag van kankercellen 
beïnvloedt, met als uiteindelijk doel het vinden van aanknopingspunten 
voor een betere kankerbehandeling. Om de algemene mechanismen bloot te 
leggen waarmee cellen omgaan met door replicatie-ontstane DNA-schade in 
mitose, hebben we twee verschillende benaderingen gebruikt. In hoofdstuk 
2 en 3 induceren we DNA-schade in replicatie door BRCA1/2-inactivatie in 
combinatie met behandeling met PARP en ATR-remmers, en beschrijven we 
hoe dit het mitotisch gedrag beïnvloedt. In hoofdstuk 4 en 5 onderzoeken we 
hoe overexpressie van het CCNE1-gen het mitotisch gedrag beïnvloedt.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op de achtergrond en 
doelstellingen van dit proefschrift. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de oorsprong 
van het mutatielandschap geassocieerd met een defect van BRCA1/2 of een 
vergelijkbare situatie (BRCAness), en bespreekt de mogelijke bruikbare 
therapeutische doelwitten in deze cellen. Het mutatielandschap/signaturen 
die verband houden met BRCAness zijn steeds beter in kaart gebracht 
dankzij de toenemende beschikbaarheid van next-generation sequencing 
data in tumormonsters. Ze onthullen dat in BRCA1/2-deficiënte tumoren 
alternatieve reparatieroutes actief zijn, zoals polymerase-gemedieerde 
alternatieve end-joining en RAD52-gemedieerde enkelstrengs annealing. 
Deze reparatieroutes lijken daarom potentiële therapeutische doelwitten in 
deze tumoren.
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Een behandelaanpak die momenteel wordt toegepast in de kliniek bij 
BRCA1/2-deficiënte tumoren is remming van PARP12. Helaas ontwikkelen 
veel BRCA1/2-deficiënte tumoren resistentie tegen behandeling met PARP-
remmers. Daarom hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht hoe we de interactie 
tussen de PARP-remmer en BRCA2-deficiëntie kunnen versterken. Het 
blijkt dat PAPR-remmers celdood in BRCA2-deficiënte cellen veroorzaken 
door replicatiestress geïnduceerde mitotische afwijkingen. Dit effect van 
PARP-remmers hebben we getracht te versterken door het remmen van 
ATR, een checkpoint kinase in de celcyclus. ATR-remmers versnellen 
mitotische intrede, en we ontdekten dat ATR-remming en de PARP-remming 
synergistisch werken. Uit DNA-fiberanalyse bleek dat ATR-remming 
de degradatie van de replicatievork op zichzelf niet verergert. In plaats 
daarvan versnellen ATR-remmers de mitotische intrede, wat resulteert 
in de vorming van chromatinebruggen en achterblijvende chromosomen. 
Verder toonden we met behulp van genoombrede single-cell sequencing 
aan dat ATR-remming de genomische instabiliteit van de met PARP-remmer 
behandelde BRCA2-deficiente cellen verergerde. Ook toonden we aan dat 
gecombineerde ATR- en PARP-remming leidt tot verhoogde aantallen cGAS-
positieve micronuclei, wat gepaard gaat met een cGAS/STING-gemedieerde 
ontstekingsreactie in BRCA2-deficiënte cellen. Het tegenwerken van het 
ATR-remmer-effect door mitotische intrede te vertragen door remming van 
CDK1, verminderde de mitotische afwijkingen en genomische instabiliteit bij 
ATR-remming, wat de rol van ATR bij het coördineren van de juiste timing van 
de celcyclus in situaties van DNA-schade benadrukt. Samenvattend vonden 
we dat ATR-remming de werkzaamheid van PARP-remmer in BRCA1/2-
deficiënte cellen versterkt.

Een belangrijke oorzaak van replicatiestress in tumoren is de overexpressie 
van oncogenen. In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of oncogen-
geïnduceerde replicatiestress kan worden gebruikt als een therapeutische 
kwetsbaarheid. Om deze vraag te beantwoorden, hebben we doxycycline-
induceerbare Cyclin E1- en Cdc25A-overexpressiemodellen ontwikkeld 
in TP53wt en TP53KO RPE-1-cellen. Overexpressie van Cycline E1 of Cdc25A 
leidde tot DNA-replicatiestress gemeten als een afname van de lengte van 
de DNA-fiber. De resulterende replicatie-geïnduceerde DNA-schade bleef 
bestaan in de mitose, waardoor chromosoomsegregatiedefecten werden 
veroorzaakt. Single-cell sequencing onthulde dat replicatiestress en 
mitotische defecten bij overexpressie van Cycline E1 of Cdc25A resulteerden 
in genomische instabiliteit. Bovendien verergerde remming van de G2/M-
celcycluscontrolepunt kinasen ATR of WEE1 de mitotische afwijkingen 

veroorzaakt door overexpressie van Cyclin E1 of Cdc25A en veroorzaakte 
cytotoxiciteit. Omgekeerd redde de knockdown van Cycline E1 zowel de 
replicatiekinetiek als de gevoeligheid voor ATR- en WEE1-remmers. Deze 
resultaten laten zien dat cellen met oncogen-geïnduceerde replicatiestress 
die mitotische afwijkingen veroorzaakt, behandeld kunnen worden door 
remming van G2/M-controlepuntkinasen van de celcyclus zoals ATR of 
WEE1.

In hoofdstuk 5 borduren we voort op onze eerdere bevindingen dat 
overexpressie van Cycline E1 resulteert in mitotische afwijkingen door te 
onderzoeken in welk stadium van de celcyclus overexpressie van Cycline 
E1 DNA-schade veroorzaakt, wat de gevolgen zijn van deze schade en hoe 
deze laesies worden overgebracht naar mitose. Verrassend genoeg zagen 
we dat DNA-schade in cellen na overexpressie van Cycline E1 opstapelt in 
de G1-fase. Daarnaast zagen we dat DNA-schade ook ontstaat tijdens de 
S-fase en vervolgens wordt overgedragen in de mitose. In mitose zagen 
we dat overexpressie van Cycline E1 leidde tot activering van de RAD52-
afhankelijke Mitotische DNA-synthese (MiDAS)-route. De MiDAS-route 
is een van de ‘laatste redmiddelen’ voor DNA-schade die vóór cytokinese 
moeten worden opgelost. Chemische remming van MiDAS of genetische 
inactivatie van RAD52 resulteerde in resterende DNA-schade in de G1-
fase. Na overexpressie van Cycline E1 zagen we naast toename van MiDAS 
een toename in de uitwisseling van zusterchromatiden, die verder werd 
verergerd na inactivatie van RAD52. Specifieke inactivatie van RAD52 
tijdens mitose toonde aan dat RAD52-functie tijdens mitose vereist is voor 
MiDAS. Naar aanleiding van deze resultaten stellen we voor dat Cycline E1-
overexpressiecellen afhankelijk zijn van MiDAS om verhoogde niveaus van 
DNA-schade in mitose aan te pakken.

Ondanks de belangrijke rol van MiDAS bij DNA-herstel, is er weinig bekend 
over de eiwitten die bij dit proces betrokken zijn. In Hoofdstuk 6 wilden we 
eiwitten karakteriseren die betrokken zijn bij de MiDAS-route. Om dit uit te 
zoeken hebben we U2OS-cellen gemanipuleerd om GFP-gelabeld MUS81 
stabiel tot expressie te brengen. MUS81 is een nuclease dat betrokken is 
bij een van de eerste stappen in het proces van MiDAS. Om nieuwe MiDAS-
eiwitten te identificeren zochten we naar MUS81-interacties wanneer MiDAS 
geactiveerd was. Om dit te bereiken, synchroniseerden we de U2OS--GFP-
MUS81 cellen in mitose en activeerden de MiDAS-routedoor inductie van 
replicatiestress met behulp van aphidicolin. Vervolgens hebben we GFP-
MUS81 immunogepurificeerd en massaspectometrie analyse uitgevoerd 
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op de immuunprecipitaten. We identificeerden interfase-specifieke en 
mitose-specifieke MUS81-interactors. We vonden MAGEA1 als een eerder 
onbeschreven eiwit om te interacteren met MUS81 in zowel interfase als 
mitotische cellen.
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