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LIST OF ABBREVIATIONS

Chr chromosome
CIN chromosome instability
CIS common insertion sites
F flanked by LoxP 
FLOX  flanked by LoxP
FRAP Fluorescent Recovery After Photobleaching
GRL GrONC (name of transposon) low copy
GO Gene Ontology
IF immunofluorescence
mTOR mammalian target of rapamycine
ORF Open Reading Frame
P-bodies processing-bodies
PB Piggybac
PCA principal component analysis
pIpC PolyI:PolyC
PRMT5 Protein arginine methyltransferase-5
QISeq quantitative insertion site sequencing
Rev Reversine 
RPE1 Retina pigmental epithelial cell line
rtTA reverse tetracycline transactivator
SAC spindle assembly checkpoint
SG stress granules
T-ALL T cell acute lymphoblastic lymphoma
tapdance Transposon Annotation Poisson Distribution Association Network 

Connectivity Environment
WBC white blood cell
wt wildtype
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NEDERLANDSE SAMENVATTING (VOOR NIET INGEWIJDEN)

Celdeling
Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen. Deze grote hoeveelheid 
aan cellen ontstaan vanuit één versmolten zaad- en eicel en van daaruit ontstaan meer 
dan 200 verschillende celtypen. Ondanks de verschillende celtypen bevat elke cel 
(met uitzondering van enkele celtypes) hetzelfde DNA, de genetische code om de 
verschillende bouwstenen van het lichaam te maken. Deze genetische code is in de 
mens is verdeeld over 46 chromosomen, en over 40 chromsomen in de muis. Tijdens 
elke celdeling worden de chromosomen verdubbeld en verdeeld over twee nieuwe 
dochtercellen. 

Chromosoom instabiliteit en aneuploïdie in kankercellen
In kankercellen is de machinerie verantwoordelijk voor de celdeling vaak ontregeld. Dit 
leidt ertoe dat cellen die eigenlijk niet zouden moeten delen gaan delen, maar ook vaak 
tot een onnauwkeurige celdeling. Dit wordt ook wel chromosoominstabiliteit genoemd. 
Het proces van chromosoominstabiliteit kan een ongelijk aantal chromosomen in een 
cel (aneuploïdie) als resultaat geven. Aneuploïdie komt voor in ongeveer 70% van de 
kankercellen. Hoewel aneuploidie een belangrijk kenmerk is van kankercellen, is het 
onduidelijk hoe aneuploïdie bijdraagt aan de groei van kankercellen. Wat wel bekend is, 
is dat aneuploïdie een groeinadeel geeft aan gezonde cellen. Kankercellen in patiënten 
kunnen blijkbaar omgaan met de nadelige gevolgen van aneuploïdie. Dit wordt ook wel 
de aneuploïdie paradox genoemd. Het is belangrijk om de mechanismen die het mogelijk 
maken om aneuploïdie in cellen te tolereren beter te begrijpen, omdat het als doelwit in 
veel kankersoorten kan worden gebruikt voor nieuwe therapieën. 

Doel van dit proefschrift
Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is om mechanismen te 
identificeren die cellen helpen aneuploïdie te tolereren en zo van aneuploïde cellen 
kankercellen maken. 

Samenvatting van de hoofdstukken
De invloed van aneuploïdie op tumourgroei kan onder andere bestudeerd worden door 
het gebruik van muismodellen, omdat muizen genetisch gezien veel op mensen lijken. 
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de muismodellen die in de afgelopen 
jaren zijn ontwikkeld om aneuploïdie te bestuderen. De meeste van deze muismodellen 
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laten zien dat aneuploïdie op zichzelf niet leidt tot tumourgroei. Wanneer aneuploïdie 
wordt gecombineerd met andere genetische veranderingen dan is er wel tumourgroei en 
zijn deze tumouren vaak agressiever dan de niet-aneuploïde tumouren. Dit benadrukt de 
behoefte van aneuploïdie cellen om manieren te vinden om de nadelige gevolgen van 
aneuploïdie te tolereren.

Een voorbeeld van hoe aneuploïde cellen zich aanpassen om te overleven, is verlies van 
het gen p53, een van de meest voorkomende mutaties in kankercellen. In hoofdstuk 
2 laten we zien dat in een muismodel waar aneuploïdie wordt veroorzaakt in T-cellen, 
alleen aneuploïdie niet voldoende is voor het ontwikkelen van T-cellymfomen, een 
type bloedkanker. Daarentegen, wanneer aneuploïdie wordt gecombineerd met p53-
verlies ontwikkelen zich wel T-cellymfomen. De aneuploïde T-cellymfomen hebben 
terugkerende chromosoomafwijkingen: vermeerdering van chromosoom 4, 14 en 15, en 
verlies van chromosoom 19. Een mogelijkheid is dat de resulterende hogere of lagere 
expressie van bepaalde genen op deze chromosomen helpt om aneuploïdie te tolereren 
en daarom essentieel zijn voor de tumor ontwikkeling. In dit hoofdstuk is geanalyseerd 
wat de grootste genetische veranderingen zijn op de chromosomen die afwijken in de 
aneuploïde T-cellymfomen. Een van de potentieel belangrijke genen is Prmt5 (protein 
methyltransferase 5) op chromosoom 14, dat hoog tot expressie komt in alle aneuploïde 
T-cellymphomen die we tot nu toe getest hebben.

Het is onbekend of PRMT5 specifiek een rol heeft voor de groei van aneuploïde 
tumouren. We hebben daarom de rol van PRMT5 in aneuploïde cellen bestudeerd met 
verschillende benaderingen. Hoofdstuk 3 gaat in op de rol van PRMT5 in aneuploïde 
ongetransformeerde (niet-kanker) cellen. We zagen dat PRMT5 lokaliseert in granules in 
het cytoplasma van de cel wanneer PRMT5 tot overexpressie wordt gebracht in euploïde 
(met gelijke chromosoomaantallen) ongetransformeerde cellen (RPE-1). Interessant 
genoeg, wanneer deze euploïde RPE-1 cellen met PRMT5 overexpressie aneuploïde 
werden gemaakt, zagen we een toename in het aantal granules gevuld met het eiwit 
PRMT5. 

In hoofdstuk 4 hebben we de rol van PRMT5 in aneuploïde kankercellen bestudeerd. 
We hebben vastgesteld dat PRMT5 een rol heeft in het mTOR netwerk. Dit netwerk 
is belangrijk voor celgroei en metabolisme. Wij laten zien dat primaire aneuploïde 
T-cellymfoomcellen meer activiteit van het mTOR netwerk hebben en dat dit samenhangt 
met de expressie van PRMT5. Bovendien lijken aneuploïde T-cellymphomen gevoeliger 
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voor mTOR en PRMT5 remmers dan euploïde T-cellymfomen. Deze bevindingen 
onthullen een potentiële rol voor PRMT5-remming in de behandeling van aneuploïde 
kanker.

Een andere manier die wij hebben gebruikt om aneuploïdie-tolererende genetische 
veranderingen te identificeren is het toepassen van een in vivo genetische screen. Dit 
hebben we gedaan door aneuploïdie te induceren in de bloedstamcellen van muizen in 
combinatie met mutaties gecreëerd door mobiele stukjes DNA (transposons) (hoofdstuk 
5). De combinatie van aneuploïdie en transposon-mutagenese liet een versnelde 
tumourgroei zien ten opzichte van muizen die alleen transposon-mutagenese hadden. 
Meer dan de helft van de aneuploïde muizen ontwikkelden bloedkankers. Dit bevestigt 
dat aneuploïdie tumourgroei kan versnellen. Door te analyseren waar de transposons 
mutaties veroorzaken kunnen we zien wat de meest voorkomende mutaties zijn in de 
aneuploïde bloedkankers en daarom een belangrijke rol kunnen spelen in het mogelijk 
maken van de tolerantie van aneuploïdie. Mogelijk belangrijke genen die naar voren 
komen in de eerste transposon analyse zijn Foxp1, Notch1 en p53.

Kortom, aneuploïdie is nadelig voor gezonde cellen, maar kankercellen hebben 
mechanismen die ervoor zorgen dat ze aneuploïdie kunnen tolereren. In dit proefschrift 
hebben we nieuwe mechanismen gevonden die belangrijk zijn voor het tolereren van 
aneuploïdie. Deze mechanismen kunnen mogelijk als doelwit gebruikt worden in het 
bestrijden van aneuploïde kanker.
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