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De erfelijke kankersyndromen Multipele Endocrine Neoplasieën type 2A en B (MEN2A en 

2B) en het verwante syndroom familiaire medullaire schildklier kanker (FMTC) worden 

veroorzaakt door mutaties in een gen genaamd RET. Het RET gen codeert voor een 

membraan-gebonden tyrosine kinase. Dit is een eiwit dat wordt gestimuleerd door een 

verbinding (met een eiwit, een zogeheten ligand) van buiten de cel, wat  resulteert in het 

doorgegeven van een signaal (signaal-transductie) in de cel. Het onderzoek richtte zich op het 

functioneel karakteriseren van de mutante RET eiwitten zoals die voorkomen bij patiënten 

met MEN2/FMTC, om zo de functionele eigenschappen van het gemuteerde eiwit te relateren 

aan het ziektefenotype.  

Bovendien is de tyrosine kinase remmer Imatinib (Glivec) getest als potentiële remmer van 

(oncogenetisch) RET, als een eerste stap om de bruikbaarheid van de remmer als 

therapeutisch middel voor patiënten met MEN2 te onderzoeken.  

 

In hoofdstuk 1 wordt de signaal-transductie van het normale RET eiwit besproken, wordt een 

overzicht gegeven van met RET-mutaties gerelateerde ziekten en wordt aandacht gegeven aan 

de genetische aspecten die hiermee zijn verbonden.  

In hoofdstuk 2 presenteren we een studie over de signaal-transductie van twee RET mutaties 

die voorkomen bij FMTC. Deze FMTC-gerelateerde RET mutaties (Y791F, S891A), zijn 

beide gelokaliseerd in het tyrosine kinase domein, een domein dat de activiteit van het eiwit 

bepaald. Aangetoond wordt dat de eiwitten waar deze mutante-genen voor coderen, 

onafhankelijk van een signaal van buiten, dus ligand-onafhankelijk, actief zijn. Verder wordt 

aangetoond dat dit gebeurt in een monomere vorm, in tegenstelling tot het “wild type” RET 

eiwit dat alleen actief kan worden in een dimere vorm en alleen als binding van het ligand aan 

RET heeft plaats gevonden. In vergelijking met “wild type” RET, bleken deze mutante 

eiwitten zich sterk te richten op de activatie van STAT3. Dit werd ook bevestigd in tumoren 

van patiënten die deze kiemlijn mutaties dragen. Bovendien bleek STAT3 activatie door deze 

FMTC mutaties afhankelijk te zijn van SRC en JAK1/2. Deze SRC en JAK1/2 

afhankelijkheid verschilt van eerdere bevindingen met een andere specifieke MEN2 mutatie 

(RETC634R) die ook zorgt voor STAT3 activatie, maar dan onafhankelijk van SRC en 

JAK1/2. Om ook inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in de conformatie van deze 

mutante eiwitten, is het tyrosine kinase domein, waar beide mutaties zich bevinden, 

gemodelleerd. De ruimtelijke modellen laten zien dat de mutaties zeer waarschijnlijk 

structurele veranderingen teweeg brengen die leiden tot andere substraat-binding.  
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Activering van STAT3 vindt plaats door fosforylering van tyrosine residu 705 (Tyr705). Dit 

resulteert in dimerisatie en translocatie van het actieve STAT3 naar de celkern (zie hoofdstuk 

3). In de celkern kan de transcriptie activiteit van STAT3 verder worden versterkt door 

fosforylering van serine residu 727 (Ser727). In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat gemuteerd  

RET (RETC634R, RETY791F and RETS891A) fosforylering van zowel STAT3 Tyr705 als 

STAT3Ser727 kan veroorzaken. Dit in tegenstelling tot het “wild type” RET eiwit, dat wel in 

staat is STAT3 op serine 727 te fosforyleren, maar dit niet kan op tyrosine 705. Verder bleek 

dat deze STAT3 Ser727 fosforylatie plaatsvindt via een RET-geactiveerde RAS-RAF-

MEK1/2-ERK1/2-cascade. Deze in vitro gegevens werden gesteund door analyses van 

tumoren van patiënten met een kiemlijn-RET S891A mutatie. Dit suggereert dat deregulatie 

van de STAT3- en RAS/MAPK-signaal routes door mutant RET invloed heeft op de activatie 

van STAT3 en dat die activatie een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van MTCs. 

 

Ondanks de duidelijke genotype-fenotype correlaties in deze kanker syndromen is het nog 

niet duidelijk hoe de gemuteerde receptoren leiden tot de verschillende klinische subtypes. In 

hoofdstuk 4 is daarom geprobeerd specifieke eigenschappen te vinden voor de verschillende 

ziekte-geassocieerde RET-mutanten. In dit onderzoek bleek dat de ERK1/2-, STAT3- en 

SRC-signaal-transductie routes door specifieke MEN2-RET eiwitten verschillend worden 

geactiveerd en dat het niveau van activatie correleert met de mate van RET Tyr1062 en RET 

Tyr981 fosforylatie. Gefosforyleerde tyrosine 1062 is belangrijk voor de activering van de 

ERK1/2 route en fosforylering van tyrosine 981 is betrokken bij het activeren van STAT3 en 

SRC. Met betrekking tot tyrosine 981 werd verder duidelijk dat het fosforylerings-niveau het 

hoogst was voor de intracellulaire puntmutaties. Bovendien kon het fosforylerings-niveau van 

RET Tyr981 worden verhoogd door het inbrengen van een constitutief actief SRC, wat 

impliceert dat SRC betrokken is bij de regulatie van RET activatie en signaal-transductie. 

 

In de hoofdstuk 5 en 6 worden inleidende onderzoeken beschreven te aanzien van het 

gebruik van Imatinib (Glivec), een tyrosine kinase remmer, als mogelijk therapeutisch middel 

bij MEN2. Imatinib wordt reeds klinisch toegepast bij behandeling van chronische myeloide 

leukemie (CML) en gastrointestinale bindweefsel tumoren (GIST), alsook bij 

dermatofibrosarcoma protuberans. Het middel inactiveert respectievelijk BCR-ABL, PDGFR 

en c-KIT, alle drie receptor tyrosine kinases, net als RET. 
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Het effect van Imatinib op RET is bekeken in twee van MEN2 afgeleide cellijnen. Met 

western blotting en een serie biologische analyses kon worden aangetoond dat Imatinib RET 

Tyr1062 fosforylering verlaagt en wel op een dosis afhankelijke wijze. Dit werd gemeten na 

1½  uur blootstellen aan de stof. Opmerkelijk is, dat als de cellen 16 uur werden blootgesteld 

aan Imatinib, zowel RET Tyr1062-fosforylering als de hoeveelheid RET-eiwit afnam.  

Verder werd bij beide cellijnen een dosisafhankelijke afname in cel proliferatie gemeten na 

blootstelling aan Imatinib met een IC50 concentratie van 23 ± 2 µM en 25 ± 4 µM. Deze IC50 

waarden zijn echter erg hoog vergeleken met die voor CML en GIST.  

De conclusie is dat Imatinib RET-gemedieerde MTC celgroei remt en fosforylering en eiwit  

niveaus van RET op een dosisafhankelijke wijze beïnvloedt.  

 

In hoofdstuk 7, de algemene discussie, wordt de signaal-transductie van de mutante RET-

MEN2 eiwitten en onze bijdrage daaraan besproken, evenals het mogelijke aanpakken van 

deze RET mutanten bij het ontwerpen van systemische behandelingen voor MEN2. 

 

We concluderen dat er verschillen in signaal overdracht tussen de verschillende MEN2-

geassocieerde mutante RET eiwitten bestaan en dat deze verschillen waarschijnlijk een 

bijdrage leveren aan de klinische verschillen die geassocieerd met de verschillende MEN2 

mutaties voorkomen. Bovendien kunnen we concluderen dat Imatinib RET kan remmen. Of 

het een bruikbaar medicijn zal blijken voor MEN patiënten is echter nog onduidelijk  
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