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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het hematopoietische system is hiërarchisch georganiseerd met aan de 
basis hematopoietische stamcellen die kunnen differentiëren tot alle 
volwassen bloedcellen. Naast de capaciteit om te differentiëren, worden 
hematopoietische stamcellen gekarakteriseerd door de mogelijkheid om 
zichzelf te hernieuwen en zo bepalen zij de grootte van de hematopoieti-
sche stamcelcompartiment. Epigenetische eiwitten zijn belangrijke regu-
latoren van dit evenwicht tussen zelfhernieuwing en differentiatie en be-
houden zo de homeostase van het hematopoietische weefsel. Verstoring 
van deze balans kan leiden tot stamcel uitputting of tot proliferatieve 
syndromen zoals leukemie. Het identificeren van eiwitten en de routes 
betroken bij het controleren van deze balans geeft inzicht in mogelijke 
ziekte-relevante targets voor therapeutische aanpak.

Eén met name belangrijke groep van epigenetische eiwitten wordt ge-
representeerd door de Polycomb eiwitten, die betrokken zijn bij de re-
gulatie van zowel totipotente, (O’Loghlen et al., 2012), als multipotente 
stamcellen (Klauke et al., 2013; Rizo et al., 2008), X-chromosoom inacti-
vatie (O’Loghlen et al., 2012), DNA-schade respons (Vissers et al., 2012) 
en carcinogenese (Mohty et al., 2007; Nikoloski et al., 2010). De in grote 
mate evolutionair geconserveerde Polycomb groep eiwitten zijn chro-
matine-geassocieerde eiwitten, die deel uitmaken van multimere eiwit-
complexen en die target genen kunnen onderdrukken door post-trans-
lationele modificaties van histonen (Cao et al., 2002; Stock et al., 2007), 
inhibitie van RNA- polymerase II (Stock et al., 2007) en verdichting van 
de chromatine structuur (Endoh et al., 2012). Sommige Polycomb eiwit-
ten bezitten katalytische activiteit voor het schrijven van epigenetische 
markeringen, zoals EZH1/2, dat de trimethylering van H3K27 kataly-
seert. Polycomb CBX eiwitten bezitten een chromodomein dat getrime-
thyleerde lysine residuen op histoneiwitten kan lezen.

Hoewel de Polycomb Cbx eiwitten evolutionair geconserveerd 
zijn, neemt het aantal toe tijdens evolutie. Waar ongewervelden zoals 
Drosophila enkel één Cbx eiwit kennen, hebben mensen vijf Polycomb 
CBX eiwitten, namelijk CBX 2, 4, 6, 7 en 8. Hierdoor neemt de diversi-
teit in de samenstelling van het PRC1 complex toe, wat waarschijnlijk ook 
verschillende biologische functies reflecteert.

Overexpressie van Cbx7 in 5-fluoruracil behandelde muizen been-
mergcellen resulteerde na transplantatie in verhoogde hematopoietische 
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stamcel (HSC) zelfhernieuwingsactiviteit en in de ontwikkeling van im-
munofenotypisch verschillende subtypen van leukemie (Klauke et al., 
2013). Short-hairpin gemedieerde knockdown experimenten van de ver-
schillende humane CBX eiwitten in CD34+ navelstreng bloedcellen lieten 
zien dat knockdown van CBX2 het meest nadelige effect had en geassoci-
eerd is met een sterke vermindering van de functie van hematopoietische 
stam- en voorlopercellen (van den Boom et al., 2013).

In dit PhD project, wordt de rol van de humane CBX eiwitten in de re-
gulatie van humane hematopoietische stam- en voorlopercellen afkom-
stig uit navelstrengbloed onderzocht. De incorporatie van een specifiek 
CBX eiwit in de meerderheid van de PRC1 complexen werd bereikt door 
middel van een overexpressie aanpak, die het mogelijk maakte om de 
functie van enkele CBX eiwitten te bestuderen. We wilden met name de 
rol van CBX7 in normale hematopoëse en leukemie verder onderzoeken, 
en nieuwe, functioneel relevante, interactiepartners van muis en humane 
CBX eiwitten ontdekken.

In hoofdstuk één laten we een overzicht zien van epigenetica en hema-
topoiese. Het concept van de hematopoietische stamcel wordt vanuit his-
torisch perspectief gedefinieerd en de studies die belangrijke mijlpalen zijn 
in het aantonen van het bestaan van de hematopoietische stamcel worden 
geïntroduceerd. Vervolgens worden kort de moleculaire en cellulaire com-
ponenten en functie van de hematopoietische stamcelniche als een van de 
groepen van extrinsieke regulatoren van hematopoietische stamcellen be-
sproken en worden transcriptie factoren gepresenteerd als een voorbeeld 
van intrinsieke regulatoren van hematopoietische stamcellen. We concen-
treren ons op een tweede groep van intrinsieke regulatoren van hematopoie-
tische stamcellen: epigenetische eiwitten. We focussen op DNA- methyle-
ring en post-translationele modificaties van histonen als twee belangrijke 
epigenetische mechanismen. In het laatste deel van dit hoofdstuk laten we 
zien hoe toenemende kennis over verstoring van en mutaties in genen die 
coderen voor epigenetische eiwitten en hun farmacologische toepasbaar-
heid wordt vertaald van onderzoek naar kliniek. Aangezien epigenetische 
eiwitten niet alleen een rol spelen in oncogenese, maar ook in andere ziek-
te-relevante routes, zoals ontsteking, is het erg waarschijnlijk dat epigene-
tische benaderingen hun weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk, 
ook voor behandeling van niet maligne ziekte zoals auto-immuunziekten.

In hoofdstuk twee bespreken we hoe hematopoietische stamcellen ver-
ouderen en welke consequenties dit kan hebben. We beschrijven hoe de 
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incidentie van hematologische ziekten leeftijdsafhankelijk is en hoe ver-
oudering geassocieerd is met een functionele verslechtering van het hema-
topoietische systeem, zoals verminderde vaccinatie efficiëntie (Goodwin 
et al., 2006) en verhoogde infectiegevoeligheid (Frasca et al., 2008).

We beschrijven kort de huidige inzichten omtrent leeftijdsafhankelijke 
veranderingen in hematopoietische stamcellen in de muis en hoe, in ze-
kere mate, kennis ontbreekt over zulke veranderingen in humane stam-
cellen. Bovendien veronderstellen we dat de meeste kenmerken van een 
verouderd hematopoietische systeem functionele gevolgen zijn van mo-
leculaire gebeurtenissen in de primitieve hematopoietische stamcellen. 
Echter zijn er, naast deze celintrinsieke mechanismen waarschijnlijk ook 
extrinsieke factoren, zoals veranderingen in de samenstelling of functio-
naliteit van de niche, die kunnen resulteren in functionele beperkingen 
van hematopoietische stamcellen. In het laatste deel van dit hoofdstuk 
speculeren we of leeftijdsafhankelijke veranderingen in hematopoieti-
sche stamcellen omkeerbaar zijn. Interessant is dat hematopoietische 
stamcellen die afkomstig zijn van geïnduceerde pluripotente stamcellen 
(iPS), gegenereerd uit verouderde hematopoietische stamcellen, functi-
oneel vergelijkbaar zijn met jonge hematopoietische stamcellen afkom-
stig van iPS cellen gegenereerd vanuit jongehematopoietische stamcellen 
(Wahlestedt et al., 2013). Dit suggereert omkeerbaarheid van het verou-
deringsproces en een functionele rol van epigenetische eiwitten in het 
verouderende hematopoietische systeem. Dit is met name interessant 
aangezien verschillende studies laten zien dat mutaties in epigenetische 
eiwitten, waaronder DNMT3A, TET2, ASXL1 en SETDB1, zijn geassoci-
eerd met de ontwikkeling van klonale hematopoiese (Jaiswal et al., 2014; 
Steensma et al., 2015; Xie et al., 2014).

In hoofdstuk drie bekijken we de rol van de Polycomb eiwitten in he-
matopoiese, tijdens ontwikkeling, veroudering en ziekte. We introduce-
ren de lezer met de samenstelling van de verschillende Polycomb groep 
complexen (PRC), met name gericht op PRC2 en het gebruikelijke PRC1 
en hun functie. Het feit dat muizen die deficiënt zijn voor een van de 
drie kerncomponenten van het PRC2 niet levensvatbaar zijn (Faust et al., 
1998; O’Carroll et al., 2001; Pasini et al., 2004) laat zien hoe cruciaal deze 
eiwitten voor normale embryonale ontwikkeling zijn. Muizen die defici-
ent zijn voor bestanddelen van PRC1 laten verschillende defecten zien in 
de latere stadia van hun ontwikkeling. (Core et al., 1997; Forzati et al., 
2012; van der Lugt et al., 1994). Al deze studies benadrukken de cruciale 
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functie van deze eiwitten voor de regulatie van omni- en multipotente 
stamcellen.

De grote betekenis van deze eiwitten voor de regulatie van de celcy-
clus en stamcelzelfhernieuwing wordt ook duidelijk uit het feit dat disre-
gulatie van en mutaties in genen die coderen voor de Polycomb eiwitten 
kunnen worden gedetecteerd in hematologische ziekten (b.v. BMI1 over-
expressie in chronische lymfatische leukemie (Beà et al., 2001), EZH2 
mutaties in zowel diffuus groot B-cel lymfoom (Morin et al., 2010)) als 
in carcinomen ((BMI1 in niet klein-cellig longkanker (Vonlanthen et al., 
2001) en borstkanker (Paranjape et al., 2014)). Behandeling gericht op de 
Polycomb eiwitten door middel van inhibitoren zoals tazemostat voor 
EZH2 hebben het huidige therapeutische repertoire in folliculair lym-
foom vergroot (Morschhauser F, 2017).

In het algemeen dient dit hoofdstuk als een introductie op het hoofd-
onderwerp en de experimentele resultaten gepresenteerd in hoofdstuk vier.

In hoofdstuk vier bestudeerden we de rol van de verschillende hu-
mane CBX eiwitten via retrovirale overexpressie in de regulatie van uit 
navelstrengbloed afkomstige CD34+ hematopoietische stam- en voor-
lopercellen. Zoals eerder genoemd neemt het aantal CBX eiwitten toe 
tijdens evolutie van één naar vijf CBX eiwitten. Alle CBX Polycomb ei-
witten bezitten een chromodomein waarmee ze getrimethyleerde lysine 
residuen kunnen herkennen, zoals H3K27me3 (Kaustov et al., 2011). 
Omdat de Polycomb CBX eiwitten de enige zijn binnen de PRC1 fami-
lie die een herkenningsdomein bezitten voor post-translationele modifi-
caties van histonstaarten, kunnen de verschillende CBX eiwitten waar-
schijnlijk het PRC1 complex leiden naar verschillende loci in het genoom 
waarbij ze verschillende, maar ook deels overlappende subgroepen van 
genen controleren en zo verschillende functies krijgen.

We laten via retrovirale overexpressie zien dat CBX7 en, in mindere 
mate CBX8, de functie van hematopoietische CD34+ voorlopercellen in 
vitro versterkt. Waar overexpressie van CBX2, -4 en -6 geen vergelijkbare, 
maar in feite deels tegengestelde fenotypes laten zien. Vergelijkbare re-
sultaten werden verkregen toen we de consequenties voor het meest pri-
mitieve hematopoietische compartiment in vitro beoordeelden. CBX7 
versterkt de zelfhernieuwingsactiviteit van de humane hematopoieti-
sche stam- en voorlopercellen. Analyse van een eerder gepubliceerde 
microarray van verschillende humane CD34+ subgroepen liet een af-
name in expressie van CBX7 mRNA in het CD34+ compartiment tijdens 
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differentiatie van primitieve hematopoietische stamcellen naar meer uit-
gerrijpte voorloper cellen.

In lijn met onze in vitro observaties, lieten immunodeficiënte muizen 
getransplanteerd met CD34+ uit navelstrengbloed afkomstige cellen na 
overexpressie van CBX7 hogere multi-lineage engraftment levels zien 
(zelfs na een week in vitro gekweekt te zijn), versterkte myelopoiese en 
een toegenomen percentage van CD34+CD38- cellen in het beenmerg. 
Transcriptoomanalyse van cellen met overexpressie van CBX7 liet zien 
dat genen die van belang zijn voor differentiatie werden onderdrukt, ter-
wijl genen betrokken bij celcyclusregulatie meer tot expressie komen. 
Gezien hogere zelfhernieuwingsactiviteit van hematopoietische stam- en 
voorlopercellen samengaand met repressie van genen cruciaal voor dif-
ferentiatie, een kenmerk is van leukemie, hebben we CBX7 expressie in 
AML bestudeerd. We hebben twee cohorten van AML patiënten bestu-
deerd en hebben, in beide datasets in meerdere subgroepen hogere CBX7 
expressie gevonden in vergelijking met gezonde tegenhangers.

Om de functionele rol van CBX7 expressie in AML verder te onder-
zoeken hebben we CBX7 mRNA omlaag gereguleerd via short-hairpins 
en is zowel inhibitie in proliferatie als een up-regulatie van myeloide dif-
ferentiatie markeringen, zoals CD11b en CD14, waargenomen.

Om nieuwe interactiepartners van de CBX eiwitten te identificeren 
hebben we massaspectometrie analyses toegepast op flag-pulldowns 
van cellen met overexpressie van flag-gelabeld CBX7 en flag-gelabeld 
GFP(green fluorescent protein).

We veronderstelden dat CBX eiwitten ook kunnen binden aan niet-his-
ton eiwitten als deze een getrimethyleerd lysine in een vergelijkbare pep-
tide context als H3K27me3 bevatten. Inderdaad bleek na het uitvoeren 
van meerdere strikte filterstappen dat we meerdere nieuwe CBX7 part-
ner eiwitten identificeerden die een dergelijke peptide context bevatten. 
Interessant genoeg waren enkele van deze eiwitten H3K9 methyltrans-
ferases en was één van hen een H3K9 geassocieerd eiwit. Down-regulatie 
van SETDB1, één van de nieuw geïdentificeerde CBX7- bindende H3K9 
methyltransferases, in AML cellijnen was geassocieerd met up- regula-
tie van CD11b en CD14, en verlies van celproliferatie, wat indiceert dat 
CBX7 en SETDB1 samen genen onderdrukken die van belang zijn voor 
differentiatie.
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DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

In de volgende paragrafen zullen de resultaten besproken worden en 
zal er gespeculeerd worden over de toekomstperspectieven van dit pro-
ject met specifieke focus op de functionaliteit van CBX7 en de mogelijke 
translationele aspecten van onze bevindingen.

Interactie partners en rekrutering van CBX7

Onze overexpressie studies laten zien dat CBX7, in vergelijking met de an-
dere CBX eiwitten, een unieke en evolutionair behouden functie heeft in 
het reguleren van hematopoietische stam- en voorlopercellen. Alhoewel 
de chromodomeinen van alle Polycomb CBX eiwitten evolutionair be-
houden zijn en in grote mate overeenkomen, resulteert overexpressie 
van de verschillende CBX eiwitten in overexpressie van verschillende en 
slechts gedeeltelijk overlappende subgroepen van genen. Dit suggereert 
dat de andere domeinen van de CBX eiwitten, welke minder evolutionair 
behouden zijn, verantwoordelijk kunnen zijn voor de verschillende feno-
types. Dit komt mogelijk door het binden van verschillende genetische 
target loci of door het binden aan verschillende interactiepartners het-
geen resulteert in een variëteit aan rekruteringmechanismes.

Gedurende de loop der evolutie is het aantal Polycomb CBX homolo-
gen toegenomen van één naar vijf. Waar het enkele Drosophila Polycomb 
Cbx eiwit enkel H3K27me3 herkent, kunnen de humane Polycomb CBX 
eiwitten zowel H3K27me3 binden als H3K9me3 met verschillende bin-
dingaffiniteit in vitro. Interessant is dat, ten minste in vitro, humaan CBX7 
de hoogste bindingsaffiniteit heeft ten opzichte van H3K9me3, terwijl 
CBX2 in vitro enkel H3K27me3 herkent (Kaustov et al., 2011). Tot nu toe 
waren er nog geen genoom-brede binding studies uitgevoerd om te be-
oordelen of CBX7 en H3K9me3 overeenkomstige targets hebben. Onze 
resultaten laten zien dat CBX7, in ieder geval onder bepaalde condities, 
nabij H3K9me3 is gelokaliseerd. In lijn met deze bevindingen hebben we 
meerdere H3K9 methyltransferases geïdentificeerd als vermeende bin-
dingspartners voor CBX7, waaronder SETDB1.

We bevestigen de interactie tussen CBX7 en SETDB1 in K562 cellen 
met CBX7- overexpressie via immunoblots. Hoewel we geen kwantita-
tieve massa spectometrie analyse hebben uitgevoerd, suggereert onze 
data dat CBX7, in vergelijking met CBX8, met hogere affiniteit SETDB1 
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bindt. In overeenstemming met onze functionele in vivo data, is er aan-
getoond dat het chromodomein van CBX7, in vergelijking met CBX8, 
met hogere affiniteit bindt aan een 20-aminozuur lang eiwit met de drie 
getrimethyleerde lysine residuen die de delen van het humane SETDB1 
eiwit representeren (Kaustov et al., 2011).

In het algemeen kunnen deze verschillende bindingsaffiniteiten bij-
dragen aan een verscheidenheid van fenotypes die we observeren bij over-
expressie van de verschillende CBX eiwitten.

Interessant is dat zowel CBX7 als SETDB1 werden geïdentificeerd in 
een knockout- screening voor genen welke differentiatie van embryo-
nale stamcellen tegengaan. (Bilodeau et al., 2009). In dezelfde publicatie 
werd aangetoond dat in embryonale stamcellen met name genen geclas-
sificeerd als ontwikkelingsregulatoren waren gebonden door H3K9me3 
en H3K27me3.

Bovendien wordt 20% van alle euchromatische genen gebonden door 
H3K9me3 ook gebonden door SETDB1, wat indiceert dat ten minste in 
sommige delen van het chromatine het Polycomb systeem en SETDB1 
gezamenlijk expressie van target genen reguleren (Bilodeau et al., 2009). 
Verder kunnen SETDB1 pieken in Chip-seq experimenten zowel samen-
vallen met H3K9me3 of als enkele piek zonder bewijs voor H3K9me3 aan-
wezigheid voorkomen. Opmerkelijk is dat SETDB1 pieken geassocieerd 
zijn met binding van EZH2 en RING1B, wat verder de suggestie wekt van 
crosstalk tussen deze twee pathways (Fei et al., 2015).

Het feit dat men in eerdere massaspectometrie experimenten heeft 
waargenomen dat alle drie H3K9 methyltransferases een getrimethy-
leerd lysine residu hebben dat in een motief ligt dat in grote mate lijkt 
op H3K9me3 en H3K27me3 (Hornbeck et al., 2015), suggereert dat CBX7 
hieraan bindt via het chromodomein. Volgens het klassieke hiërarchische 
rekruteringsmodel wordt het PRC2 complex geleid naar niet gemethy-
leerde CpG-eilanden, resulterend in trimethylering van H3K27 via EZH2. 
Het gebruikelijke PRC1 complex kan vervolgens H3K27me3 herkennen 
via binding van het chromodomein van één van de vijf Polycomb CBX 
eiwitten aan H3K27me3 (Comet and Helin, 2014).

De identificatie van zowel drie H3K9 methyltransferases, als CDYL, 
waarvan men in eerdere massaspectometrie experimenten vond dat ze 
getrimethyleerd zijn, als CBX7 bindingspartners suggereert een alterna-
tief, PRC2-onafhankelijk, rekruteringsmodel. Omdat we interactie van 
CBX7 met SETDB1 hebben aangetoond in cellen met CBX7 overexpressie 
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en knockdown van beide genen vergelijkbare effecten liet zijn, is het erg 
waarschijnlijk dat beide eiwitten ook op endogene expressie niveaus 
interacteren.

De methyltransferase SETDB1 bevat meerdere functioneel belangrijke 
domeinen welke interactie met andere epigenetische pathways toestaan: 
het MBD domein voor het waarnemen van gemethyleerd DNA, en twee 
tudor domeinen die binding met mSin3A/B en HDAC1/2 mogelijk 
maken (Karanth et al., 2017). In een hypothetisch PRC2 onafhankelijk re-
cruitment model, zou getrimethyleerd SETDB1 initieel kunnen worden 
gerekruteerd door H3K9me2 of gemethyleerd DNA en een CBX7 bevat-
tend PRC1 kunnen aantrekken resulterend in chromatinecompactie en 
repressie van target genen.

Het blijft onduidelijk of zowel H3K9me3 en H3K27me3 modificaties, 
als CBX7- en SETDB1-binding, voorkomen op het zelfde histoneiwit 
(symmetrisch) of op het andere H3-eiwit waarmee het de dimeer vormt 
(asymmetrisch). Een massaspectometrie analyse van enkele histonei-
witten zou mogelijk deze vraag kunnen beantwoorden (Rothbart and 
Strahl, 2014). Zoals beschreven in de introductie van deze thesis kun-
nen post-translationele modificaties van histonen voorkomen op zowel 
de uitstekende staart als het globulaire domein. Profilering van enkele 
histoneiwitten van cellen met CBX7 expressie biedt de mogelijkheid te 
screenen voor andere markeringen die samengaan met CBX7 op zowel de 
staart als het globulaire domein.

In colonkankercellen is het aangetoond dat CBX7 interacteert met alle 
drie DNA methyltransferases en dat CBX7 overexpressie resulteerde in 
hypermethylering van CpG bevattende promotors (Mohammad et al., 
2009). Of en in welke mate CBX7 gemedieerde repressie van genen geas-
socieerd is met hypermethylering van promotorregio’s kan gemakkelijk 
worden nagegaan via DNA-methylering arrays of bisulfietsequencing.

CBX7 kan binden aan H3K27me3 en H3K9me3, maar ook direct aan 
lange, niet- coderend, RNAs (Yap et al., 2010), hetgeen alternatieve rekru-
teringsmechanismes biedt. Tot nu toe is het binden van CBX eiwitten aan 
niet-coderend RNA beschreven voor CBX7 en CBX4, twee eiwitten waarvan 
de chromodomeinen, op één aminozuur na, in zeer grote mate vergelijk-
baar zijn (Gil and O’Loghlen, 2014). Recentelijk is een onverwachte rol van 
CBX7 aangetoond, als een mRNA bindend eiwit hetgeen resulteert in up-re-
gulatie van het target gen (Rosenberg et al., 2017). CLIP-Seq (cross-linking 
immunoprecipitation-high-throughput sequencing) in CD34+ HSPCs met 
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CBX7 overexpressie zou directe mRNA en lange niet-coderend RNA targets 
voor CBX7 kunnen laten zien, en een geïntegreerde analyse met onze tran-
scriptoom data zou verder kunnen beantwoorden of CBX7 en mRNA inter-
actie leidt tot differentiële expressie van genen.

Globale epigenetische- en chromatineveranderingen na 
CBX7 overexpressie

In de vorige paragraaf hebben we bediscussieerd en gespeculeerd over de 
directe CBX7 interactiepartners die leiden tot lokale epigenetische veran-
deringen. Afgezien van deze lokale veranderingen kan overexpressie van 
CBX7 resulteren in meer globale veranderingen van het epigenetische 
landschap, ver weg van de initiële CBX7 bindingsplaats via differentiële 
expressie van additionele epigenetische modificatoren. Het is inderdaad 
zo dat we in de lijst differentieel tot expressie gekomen genen meerdere 
epigenetische modificatie- en lezer-eiwitten observeren, welke kunnen re-
sulteren in globale epigenetische veranderingen. Dit omvat zowel genen 
betrokken bij DNA-methylering, zoals DNMT3A en IDH2, als genen be-
trokken bij methylering en demethylering van H3K4me3, zoals de H3K4 
methyltransferase PRDM16, en de demethylase KDM1A. Verder zagen 
we repressie van genen betrokken bij demethylering van H3K9 en H3K27, 
waaronder KDM7A, en genen betrokken bij methylering van arginine re-
siduen op histoneiwitten, PRMT2.

CBX7- een verondersteld oncogen in hematopoietische 
neoplasmen en mogelijke klinische implicaties

Overexpressie van Cbx7 in 5-Fluoruraciel behandelde muizen beenmerg-
cellen resulteerde in 90% van de getransplanteerde dieren in een leuke-
misch fenotype met snelle aanvang. Zestig procent van deze muizen 
ontwikkelde een T-cel lymfocytose, met vergrote milt en lymfeklieren. 
Twintig procent van alle muizen ontwikkelde een leukocytose zonder ex-
pressie van lineagemarkers, en tien procent van alle muizen ontwikkelde 
een leukopenie en anemie met reticulocytose (Klauke et al., 2013). Verder 
werden verhoogde CBX7 levels gedetecteerd in samples van patiënten 
met folliculair lymfoom (Scott et al., 2007) en zijn SNPs in de promo-
tor en enhancer regio van CBX7 geassocieerd met een verhoogd risico op 
multiple myeloom (Chubb et al., 2013).
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In overeenstemming met de mogelijke rol van CBX7 in de ontwikke-
ling of progressie van maligne hematopoietische neoplasmes, observeer-
den we na overexpressie van CBX7 verhoogde zelfhernieuwingsactiviteit 
van humane primitieve hematopoietische stam- en voorlopercellen, ho-
gere proliferatie snelheid in een cytokine gedreven suspensie cultuur en 
hogere engraftment in immunodeficiënte muizen na transplantatie. Het 
is interessant dat we geen verhoogde lymfopoiese hebben geobserveerd, 
wat mogelijk voortvloeit uit het gebruik van cytokine combinaties die 
met name de groei van zowel primitieve hematopoietische stamcellen, 
als myeloide voorlopercellen, maar niet van lymfoide voorlopercellen 
promoten.

Daarentegen observeerden we een hoger percentage CD33+ cellen in 
het compartiment van CD45+GFP+ cellen, hetgeen er toe heeft geleid dat 
we CBX7 expressie in AML patiënten samples zijn gaan evalueren in een 
eerder gepubliceerde microarray. Deze analyse liet een significant hogere 
expressie van CBX7 in CD34+ cellen van AML patiënten zien in vergelij-
king met CD34+ perifere gemobiliseerde stamcellen van gezonde indivi-
duen. Hogere CBX7 expressie was ook te vinden in The Cancer Genome 
Atlas dataset. Het is interessant dat recentelijk is aangetoond dat een 
CBX7 bevattende PRC1 interactie met DNMT3AR882 differentiatie van 
muizen hematopoietische stamcellen blokkeert (Koya et al., 2016). Deze 
bevinding complementeert onze transcriptoom data, waarin we met 
name repressie van genen belangrijk vinden voor de differentiatie van 
verschillende hematopoietische celtypen.

Knockdown van CBX7 mRNA via short-hairpins resulteerde in de 
expressie van markers van myeloide differentiatie, zoals CD11b en CD14. 
Verder resulteerde knockdown van CBX7 in zowel OCI-AML3, als HL60 
cellen in inhibitie van proliferatie, hetgeen goed correspondeert met de 
observatie dat overexpressie van CBX7 resulteert in up-regulatie van 
celcyclus genen. Onze transcriptoomdata identificeerde ook een sub-
groep van genen die met name tot expressie komen in primitieve CD34+ 
cellen die behoren tot de KEGG pathway GO groep “Transcriptional 
misregulation in cancer” zoals HMGA2, CCND2, ERG, IGF1R, LMO2, 
MEIS1 en MYCN.

Deze feiten maken het de moeite waard om te streven naar het targeten 
van CBX7 in hematologische ziekten. Tot nu toe zijn er drie chemische 
verbindingen beschreven die het chromodomein van CBX7 inhiberen 
(Ren et al., 2015; Simhadri et al., 2014; Stuckey et al., 2016). Omdat de 
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chromodomeinen van alle humane Polycomb CBX eiwitten evolutionair 
behouden zijn, en ook gelijkend aan andere eiwitten die een chromodo-
mein bevatten, zoals heterochromatine-geassocieerde eiwitten of CDYL, 
is het ontwikkelen van inhibitoren die zich uniek richten op het chromo-
domein van CBX7 zonder off-target effecten zeer uitdagend. Daarnaast 
moeten deze verbindingen in staat zijn het celmembraan te doordringen 
om een voldoende hoge intracellulaire concentratie te bereiken om CBX7 
binding aan getrimethyleerde lysine residuen tegen te gaan. Tot nu toe 
hebben twee van de drie chemische probes intracellulaire activiteit la-
ten zien. Beide verbindingen zijn getest in een prostaatcarcinoom cellijn. 
Waar één inhibitor resulteerde in verhoogde expressie van p16/CDKN2A 
(Ren et al., 2015), een klassiek CBX7 target, was de andere inhibitor daar-
naast ook in staat proliferatie te inhiberen (Stuckey et al., 2016).

Verder kan het beinvloeden van CBX7 met chromodomein-inhibito-
ren ook zelfhernieuwing van benigne hematopoietische cellen tegengaan. 
Onze LTC-IC data suggereert dat zelfhernieuwing van humane benigne 
hematopoietische ten minste in vitro wordt beperkt na knockdown van 
CBX7 in CD34+ uit navelstrengbloed afkomstige cellen.

Daarentegen, laten Cbx7-/- muizen geen hematologische abnor-
maliteiten zien, suggererend dat CBX7 niet essentieel is voor steady 
state hematopoiese (Forzati et al., 2012). Echter zijn er in deze mui-
zen zowel in vitro als in vivo geen functionele testen van hematopoieti-
sche stamcellen uitgevoerd, dat suggereert dat CBX7 essentieel kan zijn 
voor hematopoiese onder stresscondities, zoals infecties, bloedingen en 
stamceltransplantaties.

Daarnaast komt CBX7 tot expressie in een variëteit van non-hema-
topoietische cellen, dat suggereert dat gebruik van een dergelijke in-
hibitor bijwerkingen kan uitlokken in niet-hematopoietische weefsels. 
Om specifiek in AML cellen CBX7 te targeten, kunnen methoden wor-
den gebruikt waarbij vehikel strategieën zoals GO (Mylotarg®) nuttig 
zijn. Gebruikmakend van eenzelfde aanpak zouden CBX7 inhibitoren 
gelinked kunnen worden aan antilichamen die specifiek CD33 herken-
nen, een antigen dat tot expressie komt op met name myeloide voorlo-
percellen, monocyten, neutrofiele granulocyten en in enige mate op mul-
tipotente hematopoietische stamcellen (Linenberger, 2005; Taussig et 
al., 2005). Verder komt CD33 tot expressie in 85-90 % van de volwassen 
en pediatrische AML cellen en is de expressie van CD33 gemiddeld drie 
keer hoger op leukemische blasten in vergelijking met CD33+ cellen in 
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gezonde beenmerg cellen (Linenberger, 2005). Door verschillen in CD33 
expressie tussen benigne en AML cellen kan men verwachten met name 
CBX7 inhibitie waar te nemen in het myeloide en dan vooral het maligne 
compartiment.

Zoals onze data suggereert is CBX7 in staat via het chromodomein te 
binden aan zowel H3K27m3, H3K9me3, als getrimethyleerde niet-histon 
eiwitten, en zal CBX7 inhibitie waarschijnlijk ook resulteren in verstoring 
van de interactie van deze eiwitten, zoals SETDB1. Het is interessant dat, 
net als CBX7, SETDB1 ook meer tot expressie komt in prostaatkanker 
cellen (Sun et al., 2014).

Omdat de CBX eiwitten interacteren in multimere eiwitcomplexen en 
in samenspel met functionele repressieve systemen zoals PRC2, histon 
deacetylases en DNA methyltransferases, kan het waardevol zijn combi-
natie therapie te overwegen met demethylerende agentia, histon deacety-
lases of EZH2-inhibitoren.

In het vroege begin van kankertherapie bevatten de meeste therapeuti-
sche regimes enkel klassieke cytotoxische reagentia, die een ‘one size fits 
all’ aanpak voor elk histologisch kanker subtype gebruiken. In het laat-
ste decennium zijn er meerdere medicijnen goedgekeurd die specifiek ge-
richt zijn op bepaalde eiwitten, die gemuteerd zijn of tot overexpressie 
komen in kankercellen, hetgeen het ontwerpen van individuele behan-
delprotocollen gebaseerd op expressie en genoomdata van de individu-
ele kanker bij diagnose resulterend in personalized medicine mogelijk 
maakt. De toenemende kennis over epigenetische mechanismen in be-
nigne en maligne cellen resulteert waarschijnlijk in de ontwikkeling van 
nieuwe verbindingen die zich specifiek richten op de uiterst complexe 
epigenetische machinerie.

Incorporatie van epigenetische profielen bij diagnose kan leiden tot 
het gebruik van verbindingen gericht op de epigenetische “Achilles 
hiel”, die groeivoordeel of resistentie tegen andere medicatie in kanker-
cellen induceren.
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