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NEDERLANDSE SAMENVATTING (VOOR NIET-INGEWIJDEN) 
 
Genetische informatie intact gehouden door DNA-reparatie 
 

Met uitzondering van enkele celtypes, bevatten alle cellen in het menselijk lichaam precies dezelfde 
genetische informatie. Deze informatie ligt opgeslagen in 46 lange strengen DNA, genaamd 
chromosomen. De helft van deze chromosomen zijn afkomstig van onze vader en de andere helft van 
onze moeder. Verspreid over deze chromosomen liggen ongeveer 20.000 genen. Dit zijn stukken DNA 
die de informatie bevatten om de eiwitten te maken die een cel nodig heeft om te functioneren. Niet alle 
genen zijn in elk celtype actief. Een spiercel heeft een ander pakket eiwitten nodig dan bijvoorbeeld een 
zenuwcel. Het DNA van een cel kan daarom gezien worden als een groot boek waarvan niet alle 
pagina’s leesbaar zijn. Het afplakken van sommige pagina’s (lees: genen) zorgt ervoor dat elk celtype 
een specifieke combinatie van genen heeft die aan en uit staan.  

Aangezien genen bepalen hoe een cel zich gedraagt, is het van cruciaal belang dat het DNA intact 
blijft. Toch ontstaan tienduizenden beschadigingen aan het DNA in elke cel per dag1. Deze 
beschadigingen kunnen veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf, zoals UV licht, of door 
lichaamseigen processen, zoals fouten die gemaakt worden tijdens het verdubbelen van het DNA. Om 
te voorkomen dat deze schade leidt tot blijvende veranderingen in het DNA, genaamd mutaties, hebben 
cellen verschillende mechanismen ontwikkeld die samen ‘de DNA-schaderespons’ (DSR) wordt 
genoemd. De DSR zorgt er onder andere voor dat schade opgemerkt wordt, dat lopende processen in 
de cel tijdelijk stilgelegd worden, en de schade gerepareerd wordt2. Erfelijke mutaties in DNA-
reparatiegenen BRCA1 en BRCA2, onderstrepen het belang van een functionele DNA-
reparatiemachinerie. Vrouwen met een erfelijke mutatie in één van deze reparatiegenen hebben tot 
70% kans op het ontwikkelen van borstkanker voor hun 70-ste levensjaar3. Adequate DNA-reparatie 
blijkt dus erg belangrijk te zijn om te voorkomen dat cruciale genen verloren gaan of beschadigd raken. 
Als door DNA veranderingen genen die celgroei bevorderen (oncogenen) extra actief worden, kan dit 
leiden tot het ontstaan van kankercellen. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat een gen dat 
kwaadaardige groei voorkomt (een tumorsuppressorgen) verloren gaat, en dat er zo een tumor ontstaat.  
 
Tijd voor DNA-reparatie door een tijdelijke pauze van de celcyclus 
 

Om de erfelijke informatie te waarborgen is het van belang dat DNA-schade wordt gerepareerd voordat 
deze tijdens een celdeling wordt doorgegeven aan de twee nieuwe dochtercellen. Om dit voor elkaar te 
krijgen is het belangrijk dat het repareren van DNA-schade wordt gecoördineerd met de verdubbeling en 
de verdeling van chromosomen, genaamd de celcyclus. De celcyclus wordt gekenmerkt door 4 fases; 
G1, S, G2 en M (Fig. 1). Het overgrote deel van de cellen is in G1. Dit is de fase waarin een cel zich 
voorbereid op een celdeling. Als een cel besluit te delen, worden alle chromosomen eenmaal 
verdubbeld. Dit gebeurt in S-fase, in een proces dat ‘replicatie’ heet. Hierna volgt G2, een rustperiode, 
waarin wordt gekeken of cellen fit genoeg zijn om door te mogen gaan met de celdeling. Tijdens M-fase 
(mitose) worden alle verdubbelde chromosomen verdeeld over twee dochtercellen.  
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Op verschillende plekken in de celcyclus bestaan veiligheidsmechanismes (checkpoints). Mocht 

DNA beschadigd raken tijdens een celdeling, dan wordt een ‘celcycluscheckpoint’ geactiveerd4. Deze 
checkpoints zorgen ervoor dat de celdeling tijdelijk stopt om de schade te repareren, alvorens een cel 
verder kan gaan in de celcyclus (Fig.1). Wanneer de schade te groot is om gerepareerd te worden zal 
een cel permanent stoppen met delen of dood gaan (apoptose). De checkpoints opereren door aan te 
grijpen op de ‘motor’ van de celcyclus: de Cycline-CDK eiwitcomplexen. In humane cellen bestaan er 
verschillende Cycline-CDK eiwitcomplexen. Elke fase van de celcyclus heeft een eigen Cycline-CDK 
eiwitcomplex. Om vooruitgang van de celcyclus te bewerkstelligen moeten deze Cycline-CDK 
complexen van een inactieve staat veranderen naar een actieve staat. Bijvoorbeeld, om vanuit G2-fase 
naar de mitotische fase te gaan, moet CDK1 geactiveerd worden. Om te voorkomen dat een cel mitose 
ingaat voordat deze daar klaar voor is, wordt CDK1 inactief gehouden door middel van fosforylering. 
WEE1 is het kinase dat CDK1 fosforyleert en daarmee voorkomt dat het voortijdig actief wordt. Op het 
moment dat cellen klaar zijn om mitose in te gaan wordt de fosforylering ongedaan gemaakt door 
CDC25, de fosfatase die CDK1 defosforyleert en daarmee activeert5. In het geval dat DNA beschadigt 
is wordt CDK1 inactief gehouden doordat CDC25, de activator van CDK1, geremd wordt. Hiermee wordt 
de voortgang van de celcyclus stilgelegd, en is er tijd om de schade te repareren voordat de cel zich 
opdeelt in twee nieuwe dochtercellen. 

In tumorcellen zijn celcycluscheckpoint mechanismen vaak verstoord door mutaties in TP53. P53 is 
betrokken bij de voortgang van G1 naar S-fase doordat het de expressie van p21, een CDK-remmer, 
reguleert. Tumorcellen met een mutatie in TP53 hebben een verlaagde expressie van p21 en hebben 
daardoor teveel CDK activatie. Door deze verhoogde CDK-activatie hebben TP53 gemuteerde tumoren 
geen functioneel G1/S-fase checkpoint en is voortgang naar S-fase in de aanwezigheid van DNA-
schade mogelijk. Door het missen van een functioneel G1/S-fase checkpoint zijn TP53 gemuteerde 
tumoren extra afhankelijk van een functioneel G2/M-fase checkpoint voor overleving na DNA-schade. 

CDK
Cycline S

DNA-replicatie

chromosoom duplicatie

G2

G1
celdeling

mitose M

chromosoom separatie

Figuur 1: De celdeling en zijn 
DNA schade checkpoints. In 
reactie op DNA schade blokkeren 
celcycluscheckpoints tijdelijk de 
voortgang van de celcyclus. Op 
meerdere punten in de celcyclus 
zijn checkpoints ingebouwd (zie 
stopteken). Deze checkpoints 
sturen de voortgang van de 
celcyclus aan door aan te grijpen 
op de ‘motor’ van de celcyclus: de 
Cycline-CDK complexen. In elke 
fase van de celcyclus verandert de 
compositie van de Cycline-CDK 
eiwitcomplexen, waardoor elk 
checkpoint ook uit andere 
regulatoren bestaat. 
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Doelgerichte kanker therapieën 
 

Vandaag de dag zijn, naast operatieve behandeling, radiotherapie en systeemtherapie, waaronder 
chemotherapie, de standaardbehandeling voor de meeste tumoren. Zowel radiotherapie en 
chemotherapie doden kankercellen door het induceren van grote hoeveelheden schade in het DNA van 
de snel-delende kankercel. Uiteindelijk zorgen deze grote hoeveelheden DNA-schade ervoor dat een 
kankercel dit niet meer kan repareren en apoptose (celdood) wordt geactiveerd. Echter, in veel gevallen 
leidt radio- en/of chemotherapie niet tot curatie, waardoor er behoefte is aan betere therapieën. Indien 
een kankercel het vermogen heeft om therapie-geïnduceerde DNA-schade te repareren dan kan het 
effect van radio- en chemotherapie daarmee teniet gedaan worden6,7. 

Om tumoren efficiënter te elimineren, kunnen radio- en systeemtherapie gecombineerd worden met 
andere middelen die de overlevingsstrategieën van een kankercel aanpakken. Eén van de 
benaderingen hiervoor is de ontwikkeling van meer zogenoemde ‘doelgerichte therapieën’ die 
gebaseerd zijn op drie verschillende concepten. De meest voorkomende heet ‘oncogene verslaving’ en 
refereert naar het feit dat kankercellen vaak afhankelijk zijn van groeibevorderende genen (oncogenen) 
voor hun groeivoordeel8,9. Het aanpakken van een dergelijk oncogen kan zeer specifiek en effectief 
tumorcellen doden. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van hormoongevoelige borsttumoren met 
medicijnen die de hormoonreceptoren (de ‘ontvangers’ van hormonen) uitzetten. Wanneer tumoren voor 
hun groei afhankelijk zijn van hormonen, zal het stopzetten van deze groeisignalen leiden tot een 
vermindering van tumorgroei. Een bekend en effectief medicijn tegen borsttumoren die voor hun groei 
afhankelijk zijn van het hormoon oestrogeen is tamoxifen10. 

Het tweede concept van doelgerichte therapie heet ‘synthetische letaliteit’. Dit refereert naar een 
situatie waarin het niet hebben van ‘gen A’ of ‘B’ afzonderlijk niet schadelijk is, maar het niet hebben van 
beide genen lethaal is11,12. Kortom, het uitschakelen van gen B zal alleen lethaal zijn in tumorcellen met 
een defect in ‘gen A’, en zal alle andere (gezonde) cellen ongemoeid laten. Het beste voorbeeld van 
synthetische letaliteit is het gebruik van remmers van DNA-reparatie (PARP-remmers) bij patiënten die 
een mutatie hebben in het BRCA1 en/of BRCA2 gen13. Alleen tumorcellen die al een defect hebben in 
DNA-reparatiegenen BRCA1 en/of BRCA2 zijn gevoelig voor PARP-remmers. 

Het derde concept van doelgerichte therapie is in tegenstelling tot oncogene verslaving, niet-
oncogene verslaving. Dit concept houdt in dat een tumor voor zijn groei afhankelijk is van een gen of 
signaleringsroute die niet bekend staat als oncogen14. Een voorbeeld hiervan zijn genen die betrokken 
zijn bij de celcyclus. Modulatie van voortgang van de celcyclus wordt gezien als een effectieve 
behandelstrategie in combinatie met DNA beschadigende middelen, zoals radio- en chemotherapie15. 
Bijvoorbeeld, het remmen van celcycluscheckpoints kan ervoor zorgen dat vooruitgang van de celcyclus 
wordt geforceerd, zelfs wanneer er sprake is van niet-gerepareerde DNA-schade. Een toepassing van 
deze strategie is het therapeutisch inactiveren van het celcycluskinase WEE1. Wanneer WEE1 geremd 
wordt door middel van een chemische inhibitor dan zal CDK1, het Cycline-CDK-complex dat de 
voortgang naar mitose bepaald, actief zijn ongeacht of er DNA-beschadigingen aanwezig zijn. Met 
andere woorden, cellen zullen zich ondanks de aanwezigheid van DNA-schade proberen op te delen in 
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twee nieuwe dochtercellen. Chemische remmers van WEE1 worden momenteel getest in fase-II 
klinische studies en laten veelbelovende resultaten zien16.  

Één van de grootste uitdaging van het toepassen van doelgerichte therapieën is het selecteren van 
de juiste behandeling voor de juiste patiënt. Niet iedere tumor binnen hetzelfde tumortype heeft dezelfde 
gevoeligheid voor een behandeling. Bovendien kan het behandelen van niet-gevoelige tumoren leiden 
tot de ontwikkeling van resistente tumoren die in de toekomst nog agressiever en moeilijker te 
behandelen zijn. Kortom, het is op voorhand belangrijk te weten welke factoren gevoeligheid voor een 
behandelstrategie voorspellen. Om dit te bereiken is meer kennis nodig over hoe verschillende 
tumorcellen omgaan met DNA-schade en via welke route zij dit eventueel overleven.  
 
DOEL VAN DIT PROEFSCHRIFT 
 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is om factoren en mechanismen te 
identificeren die het lot van kankercellen na DNA-schade bepalen. Specifiek zal dit onderzocht worden 
in de context van intrinsieke schade, geïnduceerd door een gebrekkige DNA-reparatie machinerie, en 
extrinsieke DNA-schade, geïnduceerd door het toedienen van checkpointremmers of chemotherapie.  
 
SAMENVATTING VAN DE HOOFDSTUKKEN 
 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over dit proefschrift, met daarin het doel van 
dit proefschrift en een korte beschrijving van de verschillende hoofdstukken. 

De aanwezigheid van DNA-schade in mitose kan veroorzaakt worden door defecten in celcyclus 
checkpoints en DNA-reparatie mechanismen. Om inzicht te geven in de wijze waarop cellen reageren 
op DNA-schade tijdens mitose, is in Hoofdstuk 2 een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke 
literatuur hierover. Gedurende de gehele celcyclus worden de signaleringsroutes binnen de DSR (DNA-
schaderespons) geactiveerd in respons op DNA-schade. Echter, in welke mate de DSR geactiveerd 
wordt, hangt af van de specifieke celcyclus fase waarin de cel zich bevindt. Al in de jaren 50 is ontdekt 
dat de DSR in mitose niet volledig werkt. DNA-beschadigingen worden tijdens mitose niet gerepareerd, 
en desondanks gaan cellen verder met het afronden van de celcyclus. Meer recent is ontdekt dat de 
DSR de DNA-schade in mitose herkent en markeert om op een later moment te repareren. 

CDK1 is één van de mitotische kinases die DSR-eiwitten inactiveren om te voorkomen dat DNA-
schade tijdens mitose gerepareerd wordt. In Hoofdstuk 3 hebben we de effecten onderzocht van 
premature CDK1 activatie op DNA-reparatie. Om dit te bereiken hebben we een chemische remmer van 
WEE1 gebruikt. Onder normale omstandigheden remt WEE1 de activiteit van CDK1 tijdens G2 fase. 
Wanneer WEE1 chemisch geremd wordt leidt dit tot verhoogde CDK1 activiteit. We laten zien dat 
remming van WEE1 niet toxisch is voor normale cellen, maar ervoor zorgt dat p53-deficiente 
kankercellen gevoeliger worden voor bestraling. Specifiek blijkt WEE1-remming te resulteren in een 
verstoorde cellulaire respons op DNA-schade, en een verminderde capaciteit om DNA-schade te 
repareren. Een mogelijke mechanistische verklaring hiervan werd gevonden in verhoogde fosforylatie 
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van het DNA-reparatie eiwit BRCA2. Geforceerde activatie van CDK1 door WEE1-inhibitie leidt namelijk 
tot een gefosforyleerde versie van BRCA2, waarvan bekend is dat die niet in staat is DNA te repareren. 
Concluderend, laten onze resultaten zien dat geforceerde activatie van CDK1 interfereert met de 
normale DNA-schaderespons en DNA-reparatie remt. Dit mechanisme kan, tenminste ten dele, de 
geobserveerde effecten van WEE1-remming op chemo- en radiotherapie gevoeligheid verklaren, en 
benadrukt dat WEE1-inhibitie een potentieel effectief middel is om DNA-schaderespons in kankercellen 
te moduleren.  

Om patiënten optimaal te kunnen selecteren voor WEE1-inhibitie is het van belang om te weten 
welke genen gevoeligheid voor WEE1-remmers bepalen. Uit eerder onderzoek bleek dat mutatie van 
het TP53-gen gebruikt kan worden voor selectie van patiënten. Echter, deze selectie is niet volledig. In 
Hoofdstuk 4 hebben we daarom een genoom-wijde genetische screen uitgevoerd in tumorcellen met 
een TP53-mutatie om zodoende mutaties te identificeren die resistentie tegen WEE1-remmer MK-1775 
veroorzaken. De resultaten van deze screen lieten zien dat cellen met mutaties in G1/S genen, maar 
niet mutaties in mitotische genen, resulteren in ongevoeligheid voor langdurige behandeling met WEE1-
remmer. Deze bevinding was opmerkelijk, omdat eerder altijd gedacht werd dat het reguleren de 
transitie van G2 naar mitose door CDK1 de belangrijkste functie van WEE1 was. Wanneer we de 
geïdentificeerde G1/S-fase genen (CDK2, SKP2 en CUL1) uitschakelden resulteerde dit erin dat borst- 
en eierstokkankercellen resistent werden tegen WEE1-inhibitie. Mechanistisch ontdekten we dat cellen 
waarin deze G1/S genen geïnactiveerd waren minder DNA-schade opliepen en een vertraagde 
voortgang van S-fase naar mitose hebben vergeleken met ‘controle’ cellen na WEE1-inhibitie. Kortom, 
inactivatie van de geïdentificeerde genen geeft cellen meer tijd voor DNA-reparatie, en zorgt ervoor dat 
cellen ondanks WEE1-remming niet prematuur mitose ingaan. Ondanks de vertraagde celcyclus 
voortgang na inactivatie van SKP2, CUL1 en CDK2, blijkt dat cellen niet goed in staat zijn om mitose 
correct af te sluiten na WEE1-inhibitie. Het gevolg hiervan is dat cellen die wel hun DNA hebben 
verdubbeld tijdens S-fase, niet opdelen in twee dochtercellen en op deze manier genoominstabiel 
worden. Concluderend laten onze resultaten zien dat genen betrokken bij de G1/S celcyclustransitie, 
naast p53 status, gevoeligheid voor WEE1-remmers bepalen en dat selectie op basis van deze genen 
een belangrijke stap kan zijn om de vorming van genoom-instabiele, WEE1-remmer resistente  
tumorcellen te voorkomen.  

Triple-negatieve borstkanker (‘triple-negative breast cancer’, TNBC) is een vorm van borstkanker die 
in vergelijking met andere vormen van borstkanker een slechtere prognose heeft. Triple-negatief 
betekent dat deze tumoren drie keer negatief zijn voor belangrijke tumormarkers. Namelijk voor HER2, 
de oestrogeenreceptor en de progesteronreceptor, en daarom niet behandeld kunnen worden met 
doelgerichte hormoontherapieën of HER2-gerichte therapie. Eerder is uit laboratorium onderzoek 
gebleken dat platinum-houdende chemotherapeutica, zoals cisplatine, effectief zijn in het induceren van 
celdood in modellen voor TNBC. Onze resultaten laten zien dat TNBC cellijnen inderdaad gevoelig zijn 
voor cisplatine, maar dat de diversiteit in gevoeligheid groot is. Deze diversiteit kon niet verklaard 
worden door kanker-geassocieerde defecten in DNA-reparatie. Kortom, meer kennis is nodig om de 
gevoeligheid van TNBC voor cisplatine te begrijpen. In Hoofdstuk 5 hebben we op een systematische 
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manier onderzocht welke moleculaire signalen cisplatine gevoeligheid bepalen. Voor deze analyse 
hebben we twee cisplatine-gevoelige en twee ongevoelige TNBC cellijnen gebruikt. Van alle vier de 
cellijnen hebben we verschillende cellulaire signalen in de tijd gemeten na behandeling met cisplatine. 
Op basis van deze dataset, en het wiskundige model dat hiermee gemaakt is, waren we in staat om 
celdood geïnduceerd door cisplatine accuraat te voorspellen. Vervolgens hebben we een aantal 
factoren in meer detail bestudeerd. Specifiek hebben we onderzocht welke genen een voorspellende rol 
speelden in cisplatine-gevoelige TNBC cellen, maar nauwelijks of geen rol speelden in cisplatine-
ongevoelige cellen. Met behulp van deze analyse hebben we G3BP2 geïdentificeerd als nieuwe factor 
in cisplatine gevoeligheid. Bovendien kwam uit onze analyses naar voren dat celcyclus regulatoren een 
grote rol spelen in cisplatine gevoeligheid. Kortom, via een systematische analyse van dynamische 
veranderingen in signaaltransductie na cisplatine behandeling hebben we nieuwe factoren ontdekt die 
cisplatine gevoeligheid bepalen, en die kunnen dienen als startpunten om behandelingen te 
optimaliseren.  

Dubbel-strengs DNA-breuken vormen de meeste toxische soort DNA-schade. Reparatie van deze 
breuken is essentieel voor cellen om te overleven. Verrassend genoeg wordt het verlies van genen die 
betrokken zijn bij reparatie van dubbel strengs breuken, zoals BRCA2, getolereerd in kankercellen en 
stimuleert dit de ontwikkeling van borst- en eierstokkanker. Dit tegenstrijdige fenomeen wordt ook wel 
de ‘BCRA paradox’ genoemd. In Hoofdstuk 6 hebben we genoom-wijde genetische screens uitgevoerd 
om genmutaties te identificeren die ervoor zorgen dat tumorcellen kunnen overleven na BRCA2 verlies. 
Onze resultaten laten zien dat inactivatie van de TNF-receptor (TNFR1) of het geassocieerde eiwit 
SAM68 voorkomt dat tumorcellen dood gaan na BRCA2 depletie. Een mechanistische verklaring 
hiervoor is dat BRCA2 verlies leidt tot zowel de productie van TNFα, als een verhoogde activatie van 
signalering via de TNF-receptor. Samen leidt dit tot verhoogde gevoeligheid voor TNFα wanneer 
tumorcellen geen BRCA2 hebben. Deze toename in gevoeligheid voor TNFα werd geremd wanneer 
TNFR1 of SAM68 waren geïnactiveerd. Belangrijk in deze context is dat vergelijkbare resultaten werden 
gezien wanneer andere kanker-relevante reparatie-genen werden geïnactiveerd, zoals BRCA1 of 
FANCD2. Concluderend onthullen onze resultaten een nieuw mechanisme waarbij signalering van 
TNFα door de TNF-receptor, geïnduceerd door het verlies van BRCA2 of gerelateerde genen, tumor 
vitaliteit remt.  
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