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Nederlandse samenvatting (voor niet-ingewijden)

Het menselijk lichaam bestaat uit miljarden cellen, elk met hun eigen functie. De 
vorming van het lichaam begint bij de bevruchting van een eicel door een sper-
macel, die samensmelten tot een zogenaamde embryonale stamcel, die in staat 
is om uit te groeien tot alle verschillende soorten cellen in ons lichaam. Denk 
bijvoorbeeld aan longcellen die zuurstof kunnen opnemen uit de lucht, rode bloe-
dcellen die deze zuurstof door ons hele lichaam vervoeren, en hartspiercellen die 
samen ons bloed rondpompen. Elk van deze cellen bevat precies hetzelfde DNA, 
dat dus per definitie de instructies moet bevatten voor het maken van alle ver-
schillende soorten cellen. Het DNA ligt opgeslagen in de kern van elke cel en kan 
worden gezien als een enorm boek met allerlei instructies. In tegenstelling tot een 
boek dat bestaat uit woorden die gevormd worden door 26 verschillende letters, 
bestaat het DNA uit slechts 4 “letters”: A (adenine), T (thymine), C (cytosine), 
en G (guanine). Deze letters noemen wij basen en de precieze volgorde van deze 
basen is wat ons individuele DNA, en dus onszelf, uniek maakt. Het menselijke 
DNA bestaat uit ruwweg 3 miljard basen, wat overeen zou komen met een boek 
van ongeveer 600.000 pagina’s. Het DNA zelf bestaat uit twee strengen die als 
een helix op een heel specifieke manier om elkaar heen gewikkeld zijn. In deze 
strengen ligt tegenover elke A een T en tegenover elke C een G. In plaats van één 
continue helix, ligt ons DNA verspreid over 46 chromosomen, in 23 paren. Van elk 
paar chromosomen hebben wij één kopie geërfd van onze vader en één kopie van 
onze moeder. Verspreid over deze chromosomen liggen onze genen, stukjes DNA 
die de informatie bevatten om de eiwitten te maken die een cel nodig heeft om 
te functioneren. In totaal hebben wij naar schatting 20.000-30.000 verschillende 
genen. De precieze combinatie van chromosomen en genen die we erven van onze 
ouders maakt elk van ons uniek.

Zoals gezegd bevat elke cel in ons lichaam hetzelfde DNA, maar toch bestaat ons 
lichaam uit duizenden verschillende soorten cellen. Dit is mogelijk doordat cellen 
niet gebruik maken van alle genen die op het DNA liggen. Elke verschillende cel 
heeft een specifieke combinatie aan genen die aan en uit staan. Een gen dat aan 
staat wordt afgelezen tot een RNA molecuul, dat op zijn beurt vertaald wordt tot 
een eiwit. Elk eiwit heeft één of meerdere specifieke functies en een cel bepaald 
zijn identiteit door bepaalde eiwitten wel of niet te produceren. Aangezien deze 
genen en de eiwitten waar ze voor coderen bepalen hoe een cel zich gedraagt is 
het van cruciaal belang dat het DNA intact blijft. Toch raakt het DNA dagelijks 
beschadigd door invloeden van buitenaf en door lichaamseigen processen. Om te 
voorkomen dat deze schade leidt tot blijvende veranderingen (mutaties), hebben 
cellen verschillende mechanismes ontwikkeld om DNA schade mee te repareren. 
Wanneer DNA schade toch niet goed gerepareerd wordt, kunnen de resulterende 
mutaties bijvoorbeeld leiden tot erfelijke ziektes of kanker. In hoofdstuk 1 worden 
verschillende oorzaken van DNA schade en de mechanismes om deze schade te re-
pareren besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een nieuwe techniek, 
genaamd Strand-seq, die recentelijk ontwikkeld is in onze onderzoeksgroep. Met 
deze techniek kunnen we specifieke veranderingen in het DNA herkennen, die vaak 
het gevolg zijn van DNA schade die niet helemaal op de juiste manier is gerepa-
reerd.
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Een voorbeeld van een erfelijke ziekte die het gevolg is van mutaties in het DNA 
is Bloom syndroom. Bloom syndroom is een zeer zeldzame genetische ziekte die 
wordt veroorzaakt door mutaties in één enkel gen genaamd BLM.  Dit gen ligt op 
chromosoom 15 en als dit gen beschadigd is op beide kopieën van dit chromosoom, 
kunnen cellen het bijbehorende eiwit niet produceren, wat leidt tot de ziekte. Het 
verlies van dit enkele eiwit leidt tot een zeer ernstig ziektebeeld. Bloom syndroom 
patiënten vertonen dwerggroei, hebben problemen met hun immuunsysteem, zijn 
heel erg gevoelig voor zonlicht, zijn vaak onvruchtbaar, en hebben een verhoogde 
kans op diabetes. Daarnaast hebben patiënten ook een sterk verhoogde kans op 
kanker, die vaak al op zeer jonge leeftijd ontstaat. Gemiddeld genomen worden 
patiënten ongeveer 27 jaar oud en overlijden vaak aan de gevolgen van kanker. 
Bloom syndroom en de functies van het BLM eiwit worden uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 2.

Als men kijkt naar de cellen van Bloom syndroom patiënten, dan ziet men dat 
het DNA vaak een specifieke soort verandering vertoont die we “sister chroma-
tid exchanges”, of “SCEs” noemen. Een SCE is een uitwisseling van DNA tussen 
gekopieerde chromosomen, die kan optreden na reparatie van een breuk in het 
DNA, of in delen van chromosomen die niet goed gekopieerd kunnen worden. Cel-
len van Bloom syndroom patiënten vertonen gemiddeld genomen ongeveer 10 keer 
zo veel SCEs als gezonde cellen. Over het algemeen leiden SCEs niet tot blijv-
ende mutaties, maar in zeldzame gevallen doen ze dit wel. Het feit dat cellen 
van patiënten zoveel meer SCEs vertonen wijst erop dat deze tien keer zo snel 
mutaties opeenstapelen als gezonde cellen, wat zou kunnen bijdragen aan het 
verhoogde risico op kanker dat gepaard gaat met de ziekte.
Om SCEs te kunnen herkennen moeten cellen behandeld worden met bromodeoxy-
uridine (BrdU), een stof die sterk lijkt op de DNA base thymine en ingebouwd wordt 
in het DNA als cellen ermee behandeld worden. Men heeft lang gedacht dat cellen 
van Bloom syndroom patiënten extra gevoelig zijn voor deze behandeling en dat 
dit de oorzaak was voor het toegenomen aantal SCEs in deze cellen. Voor hoofd-
stuk 3 hebben we voor het eerst de nieuwe techniek Strand-seq gebruikt om SCEs 
in Bloom syndroom cellen te bestuderen en laten we zien dat de aanwezigheid 
van BrdU geen effect heeft op het aantal SCEs, wat erop wijst dat verhoogde SCE 
vorming spontaan plaatsvindt en dus ook gebeurt in de cellen in het lichaam van 
patiënten.

Nadat we bepaald hadden dat het toegenomen aantal SCEs in cellen van patiënten 
spontaan plaatsvindt, hebben we ons verdiept in de locaties van deze SCEs in het 
DNA. Met behulp van Strand-seq kunnen we heel precies bepalen waar SCEs plaats 
hebben gevonden, iets dat niet mogelijk is met andere technieken. We hebben dit 
toegepast op cellen die gedoneerd zijn door verschillende gezonde individuen en 
Bloom syndroom patiënten. We zien dat SCEs in patiëntencellen vaak plaatsvin-
den vlakbij een structuur in het DNA genaamd een G-quadruplex, of G4. Een G4 
structuur is een soort knoop die vaak voorkomt in stukken DNA waar veel guanines 
(Gs) dichtbij elkaar zitten. G4 structuren zijn heel stabiel en kunnen een barrière 
vormen voor de machinerie die het DNA kopieert als een cel wilt delen. Deze resul-
taten wijzen erop dat het BLM eiwit nodig is om G4 structuren in het DNA te ont-
vouwen zodat het DNA gekopieerd kan worden zonder dat dit tot SCEs leidt. Hierbij 
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is het interessant dat SCEs vaak voorkomen in actieve genen, waar G4s makkelijker 
kunnen vormen. Dit wijst erop dat mutaties zich sneller zullen opstapelen in deze 
genen en dit kan leiden tot veranderingen in de activiteit en functies van de bi-
jbehorende eiwitten. Dit kan op zijn beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van 
kanker. Dit werk staat beschreven in hoofdstuk 4. Deze nieuwe inzichten dragen bij 
aan ons begrip van hoe cellen hun DNA beschermen tegen mutaties en hoe verlies 
van een enkel eiwit kan leiden tot kanker. Dit kan in de toekomst weer leiden tot 
nieuwe manieren om kanker te bestrijden met gerichte therapieën die afgestemd 
zijn op de individuele patiënt en de specifieke soorten kanker.

Hoofdstuk 5 beschrijft het werk dat we hebben gedaan om een nieuwe toepassing 
voor de Strand-seq techniek te ontwikkelen. Zoals gezegd erven wij de helft van 
onze chromosomen van onze vader en de andere helft van onze moeder. Elk paar 
chromosomen lijkt heel sterk op elkaar, ze bevatten immers dezelfde genen, maar 
er zijn ook kleine verschillen. Deze verschillen bestaan over het algemeen uit en-
kele bases (letters) die niet overeen komen tussen beide chromosomen. Nu in het 
mogelijk om deze verschillen te herkennen door het DNA van iemand af te lezen 
(“sequencen”). Dit geeft informatie over de verschillen tussen individuele chromo-
somen, maar het is heel moeilijk om te bepalen welke combinatie van verschillen 
op het ene kopie ligt er welke op de andere. Wij hebben een manier ontwikkeld 
om de Strand-seq techniek te gebruiken om precies dit te doen. Deze informatie 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kans op afstoting na orgaandonatie te 
verkleinen en om behandelingen van verschillende ziektes beter af te stemmen op 
de individuele patiënt.

Naast veranderingen in het DNA zelf, kan Strand-seq ook gebruikt worden om het 
aantal chromosomen in een cel te tellen. Veranderingen in het aantal chromo-
somen kan gepaard gaan met bepaalde ziektes zoals Down syndroom, dat het 
gevolg is van een extra kopie van chromosoom 21 in alle lichaamscellen. Ook 
kankercellen hebben vaak een afwijkend aantal chromosomen, dat waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt doordat chromosomen niet goed verdeeld worden als een cel 
zich deelt. Voor hoofdstuk 6 hebben wij gekeken naar het aantal chromosomen 
in zogenaamde geïnduceerde pluripotente stamcellen (“induced pluripotent stem 
cells”, of “iPSCs”). Pluripotente stamcellen zijn cellen die gevormd worden ti-
jdens de vroege zwangerschap, als een bevruchte eicel nog maar enkele keren 
gedeeld heeft, en zich kunnen ontwikkelen tot elke soort lichaamscel. Hierna be-
ginnen de cellen zich door te ontwikkelen tot volwassen, somatische cellen. Het 
is echter mogelijk om dit proces om te keren door een somatische cel bloot te 
stellen aan bepaalde transcriptiefactoren, eiwitten die verantwoordelijk zijn voor 
het aflezen van bepaalde genen. Bepaalde transcriptiefactoren zijn specifiek voor 
pluripotente stamcellen en activeren genen die deze stamcellen hun identiteit 
geven. Als deze zelfde transcriptiefactoren ingebracht worden in een andere cel 
(vaak een huidcel), worden deze stamcelgenen actief en verandert de volwassen 
cel in een stamcel. Als er gebruik wordt gemaakt van muizencellen, kunnen de 
gevormde iPSCs geïmplanteerd worden in een embryo, waardoor deze cellen zich 
gedragen als normale embryonale stamcellen en uitgroeien tot een compleet nieu-
we muis. Hoe succesvol deze procedure is, hangt er sterk af van hoe deze iPSCs 
gemaakt zijn en specifiek welke transcriptiefactoren gebruikt zijn. In hoofdstuk 6 



 173

&

laten wij zien dat de meest gebruikte combinatie van transcriptiefactoren vaak 
leidt tot extra kopieën van chromosoom 8 in de iPSCs, en deze cellen kunnen ook 
zelden uitgroeien tot gezonde muizen. Daarentegen leidt een andere combinatie 
nooit tot deze afwijking en iPSCs die met deze combinatie aan factoren gemaakt 
worden zijn veel beter in staat uit te groeien tot gezonde muizen.
De hoop is dat menselijke iPSCs in de toekomst gebruikt kunnen worden om in het 
lab complete organen of weefsels te laten groeien die gebruikt kunnen worden 
voor de behandeling van allerlei ziektes die gepaard gaan met verlies van cellen of 
cellen die niet meer goed functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan hersen-
ziektes als Parkinson en Alzheimer, spierziektes als multiple sclerose of ALS, en nog 
vele andere ziektes.
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