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Nederlandse samenvatting (voor niet ingewijden) 

 

De meeste cellen in ons lichaam bevatten een kern met daarin het DNA verdeeld over 46 
chromosomen. Bij elke celdeling wordt het DNA gekopieerd en verdeeld over de twee 
dochtercellen. Dit proces wordt nauwkeurig gereguleerd om ervoor te zorgen dat beide 
dochtercellen één volledige set chromosomen ontvangen. Als er iets mis is in deze regulatie, 
kan het zijn dat de chromosomen niet gelijk verdeeld worden waardoor de cellen te veel of te 
weinig kopieën ontvangen. Dit noemen we aneuploïdie. Een bekend voorbeeld van 
aneuploïdie is het syndroom van Down. Mensen met het syndroom van Down hebben een 
extra kopie van chromosoom 21 in alle cellen in hun lichaam. Aneuploïdie is ook een kenmerk 
van kanker. Meer dan 80% van alle kankers zijn aneuploïde en hebben dus extra 
chromosomen en/of chromosomen verloren. Bovendien functioneren de mechanismen die 
ervoor moeten zorgen dat de chromosomen gelijk over de dochtercellen verdeeld worden 
vaak niet goed in kankercellen, waardoor fouten bij iedere celdeling gemaakt blijven worden. 
Dit resulteert in een groep cellen die onderling van elkaar verschillen, dit heet chromosomale 
heterogeniteit.  
Er zijn verschillende manieren om aneuploïdie in individuele cellen en heterogeniteit tussen 
cellen te meten (Hoofdstuk 1). Eén daarvan is sequencing - het aflezen van het DNA - van 
individuele cellen. Aan de hand van de hoeveelheid datapunten per chromosoom kan worden 
bepaald hoeveel kopieën van dat chromosoom aanwezig waren in de cel. Zo zal een 
chromosoom dat aanwezig is in drie kopieën bijvoorbeeld ongeveer 1,5 keer zoveel 
datapunten geven als een chromosoom waarvan de normale twee kopieën aanwezig zijn. 
Door de chromosomen in kleinere stukken op te delen in zogenaamde bins, kunnen ook sub-
chromosomale kopieveranderingen worden aangetoond. In dit proefschrift is gebruik 
gemaakt van deze techniek om te kijken naar aneuploïdie en heterogeniteit in hersen- en 
kankercellen.  
De ziekte van Alzheimer is een groeiend probleem. Mede doordat we steeds ouder worden 
zijn er steeds meer mensen die deze ziekte krijgen. Ondanks het vele onderzoek dat er gedaan 
wordt, zijn er nog geen medicijnen beschikbaar die de ziekte kunnen voorkomen, stoppen of 
de progressie zelfs maar afremmen. Als aneuploïde cellen een rol spelen in het ontstaan of de 
progressie van de ziekte van Alzheimer, betekent dit een nieuw aanknopingspunt om 
medicijnen te ontwikkelen. Een aantal jaar geleden zijn, met behulp van een techniek met 
fluorescente labels genaamd FISH (fluorescente in situ hybridisatie), grote aantallen 
aneuploïde cellen gevonden in muizen en humaan brein. Interessant is dat in de hierop 
volgende studies een grote variatie in de hoeveelheid aneuploïdie werd gevonden (Hoofdstuk 
2). Bovendien is in een aantal studies meer aneuploïdie gevonden in brein van mensen met 
de ziekte van Alzheimer dan in normaal brein, maar ook hier zijn er grote verschillen in de 
resultaten van de studies. De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door eiwitophopingen 
in en rond de hersencellen. Aneuploïdie kan bijdragen aan de vorming van deze 
eiwitophopingen doordat het de eiwitproductie verstoord. Als er een extra kopie van een 
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chromosoom in een cel aanwezig is, worden ook de genen op dit extra chromosoom 
afgeschreven en extra eiwit geproduceerd. Alle eiwitten moeten in de juiste conformatie 
gevouwen worden of worden afgebroken. De extra geproduceerde eiwitten kunnen dit proces 
van vouwen en afbreken overladen, waardoor eiwitten zouden kunnen gaan samenklonteren.  
Om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van aneuploïde cellen in het menselijk brein en 
de mogelijke rol van aneuploïdie in de ziekte van Alzheimer hebben we individuele cellen 
gesequenced van normaal brein en brein in verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer 
(Hoofdstuk 3). Sequencing heeft ten opzichte van FISH het voordeel dat het veel meer 
datapunten geeft. Met FISH wordt een specifieke plek op een bepaald chromosoom 
aangekleurd met een fluorescent label. Door het aantal fluorescente signalen te tellen wordt 
bepaald hoeveel kopieën van dat chromosoom er in de cel aanwezig zijn. Sequencing geeft 
informatie over de gehele lengte van het chromosoom en bovendien van alle chromosomen 
tegelijk, in iedere cel. FISH is beperkt in het aantal chromosomen dat tegelijk onderzocht kan 
worden, omdat voor elk chromosoom een ander fluorescent label nodig is en het aantal 
fluorescente kleuren beperkt is.  
In tegenstelling tot de met FISH verkregen data, is er uit ons onderzoek gebleken dat er heel 
weinig aneuploïde cellen in normaal brein aanwezig zijn. Bovendien hebben we vergelijkbare 
hoeveelheden aneuploïde cellen gevonden in normaal brein als in brein van patiënten met de 
ziekte van Alzheimer. Deze resultaten worden ondersteund door een aantal andere studies 
die op een klein aantal normale brein cellen sequencing hebben uitgevoerd en ook weinig 
aneuploïde cellen hebben gevonden. Een belangrijke controle voor de betrouwbaarheid van 
onze data was het sequencen van cellen met een bekende aneuploïdie. Hiervoor hebben we 
gebruik gemaakt van cellen afkomstig van een persoon met het syndroom van Down. In elk 
van deze cellen zitten drie kopieën van chromosoom 21. Zoals verwacht, vonden we in al deze 
cellen inderdaad drie kopieën van chromosoom 21. We concluderen dan ook dat onze 
methode zeer betrouwbaar is om aneuploïde cellen te identificeren. De resultaten van onze 
studie maken het onwaarschijnlijk dat aneuploïdie wijdverspreid aanwezig is in het menselijk 
brein en we denken dan ook dat het waarschijnlijk geen rol van betekenis speelt in het 
ontstaan of de progressie van de ziekte van Alzheimer.  
In tegenstelling tot het brein, is het bekend dat aneuploïdie een belangrijke rol speelt in 
kanker. Het is zelfs één van de kenmerken van kankercellen dat ze vaak aneuploid zijn. Het is 
bekend dat cellen die een extra chromosoom hebben minder snel groeien, maar toch zorgt 
aneuploïdie in kankercellen juist voor snellere groei. Dit wordt ook wel de aneuploïdie-
paradox genoemd. Blijkbaar zijn kankercellen in staat om de nadelige gevolgen van 
aneuploïdie om te zetten in een groei voordeel. Aneuploïde tumoren zijn geassocieerd met 
een slechtere prognose voor de patiënt. De mate waarin tumorcellen onderling genetisch van 
elkaar verschillen in de aanwezigheid van mutaties en veranderingen in het aantal kopieën 
van chromosomen of delen van chromosomen wordt de heterogeniteit van de tumor 
genoemd. Deze heterogeniteit speelt een belangrijke rol in de progressie en behandeling van 
de kanker. Een tumor die erg heterogeen is en dus veel genetische variatie binnen de tumor 
laat zien, heeft een grotere kans resistentie te ontwikkelen tegen therapie. Dit betekent dat 
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de tumor niet meer reageert op de therapie er verder zal groeien. Daarnaast geeft de 
heterogeniteit inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van een tumor. Als een cel 
bijvoorbeeld een mutatie heeft, wordt deze doorgegeven aan alle dochtercellen. Wanneer 
één van de dochtercellen nog een mutatie krijgt, zullen de dochtercellen die hier uit ontstaan 
beide mutaties hebben. Door het kijken naar welke mutaties en welke combinaties van 
mutaties in individuele cellen aanwezig zijn, kan er een ‘stamboom’ van de tumor worden 
gemaakt. Hiermee kan worden geanalyseerd welke mutatie aan de oorsprong van de tumor 
staat. Het bepalen van de heterogeniteit van een tumor kan dus veel waardevolle informatie 
geven en dit kan bijzonder nauwkeuring worden gedaan met het sequencen van individuele 
cellen (Hoofdstuk 4).  
Omdat de techniek van het sequencen van individuele cellen slechts een paar jaar bekend is, 
is het aantal studies waarin deze techniek gebruikt wordt om te kijken naar de heterogeniteit 
van kankercellen nog beperkt. Wij hebben met behulp van single cell sequencing gekeken naar 
de rol van heterogeniteit in kleincellige longkanker. Deze vorm van longkanker groeit snel en 
heeft een slechte prognose. Bovendien zijn er op het moment van diagnose vaak al 
uitzaaiingen aanwezig. Om meer inzicht te krijgen in de heterogeniteit in kleincellige 
longkanker hebben we cellen uit twee plaatsen in primaire tumor en verschillende metastasen 
(lever, lymfeklier en bijnier) afkomstig van dezelfde patiënt gesequenced (Hoofdstuk 5). 
Hieruit is gebleken dat er grote verschillen zijn tussen de heterogeniteit van de primaire tumor 
en de metastasen. De primaire tumor, de lymfekliermetastase en de bijniermetastase bleken 
in deze specifieke patiënt veel heterogener dan de lever metastase. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat de lever metastase uit één cel is ontstaan, en de andere metastasen uit een 
klompje van heterogene cellen. Het is bekend dat bij kleincellige longkanker kleine klompjes 
kankercellen in het bloed aanwezig kunnen zijn. Bovendien hebben we in de primaire tumor 
cellen gevonden die qua patroon van chromosomale veranderingen zeer veel lijken op de 
cellen in de levermetastase. Deze cellen staan in de ‘stamboom’ dus erg dichtbij de cellen in 
de levermetastase. Daarnaast hebben we in de bijniermetastase een aantal cellen gevonden 
die ook het patroon van de levermetastase hebben. Deze cellen zouden afkomstig kunnen zijn 
uit de primaire tumor, maar ook uit de levermetastase. Onze studie geeft daarmee aan dat 
binnen één patiënt op verschillende manieren metastasen kunnen ontstaan; uit één cel, dit 
heet monoklonaal, of uit meerdere cellen, polyklonaal.  
In de komende jaren zullen de technieken om individuele cellen te sequencen blijven 
verbeteren en de kosten verminderen. Samen met de ontwikkeling van bioinformatische 
methoden om de grote hoeveelheid data te analyseren zal dit ervoor zorgen dat deze techniek 
steeds meer gebruikt zal worden. De ontrafeling van genetische heterogeniteit en de 
consequenties hiervan zullen een grote rol gaan spelen bij de behandeling van kanker en het 
monitoren van de therapie. 
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List of abbreviations 

  

aCGH  - array comparative genomic hybridization 

AD  - Alzheimer’s disease 

AS   - aneuploidy score  

Aβ  - amyloid β  

BFB  - breakage-fusion-bridge 

BrdU  - bromodeoxyuridine 

CIN  - chromosomal instability 

CNA   - copy  number aberration 

CNV  - copy number variation 

CTC  - circulating tumor cell 

DOP-PCR  - degenerative oligonucleotide primer PCR 

DS  - Down syndrome 

DTCs  - disseminated tumor cell 

FACS  - fluorescence-activated cell sorting 

FFPE   - formalin fixed paraffin embedded 

FISH  - fluorescence in situ hybridization 

HMM   - Hidden Markov Model 

HS  - heterogeneity score  

MALBAC - multiple annealing and looping based amplification cycles 

MDA  - multiple displacement amplification 

MVA  - mosaic variegated aneuploidy syndrome  

NGS   - next generation sequencing 

SAC  - spindle assembly checkpoint 

SCLC  - small cell lung cancer 

sc-seq   - single-cell sequencing 

scWGS  - single-cell whole genome sequencing 

SKY  - spectral karyotyping 

WGA   - whole genome amplification 
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