
Fanconi anemie defecten in sporadische tumoren 
 
Samenvatting 
 

Het hoofdkenmerk van kanker is ongebreidelde groei, die is ontstaan als 

gevolg van veranderingen in genen die een rol spelen bij de regulatie van de 

celcyclus, celdood en communicatie tussen cellen. Die veranderingen zijn 

veroorzaakt door het falen van DNA schadeherstelprocessen, die geacht worden 

beschadigingen in het erfelijk materiaal te repareren. DNA schade wordt bij 

voortduring aangebracht, als gevolg van bijvoorbeeld straling en chemische 

mutagentia. Spontane mutaties in het DNA komen weinig voor, omdat de cel er alles 

aan doet om de correcte genetische informatie te behouden, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van ingewikkelde maar zeer efficiënte mechanismen die schade kunnen 

herstellen. Als zo’n mechanisme niet meer goed functioneert, kunnen mutaties zich 

ophopen en lopen de belangrijke genen die normale celgroei moeten garanderen 

gevaar om defect te raken, met als gevolg een verhoogd risico op het ontstaan van 

kanker. Deze situatie is van toepassing op patiënten die lijden aan een ‘genetisch 

instabiliteitssyndroom’, zoals Fanconi anemie (FA). 

FA is een zeldzame, recessief overervende, genetische ziekte met diverse 

klinische symptomen, waaronder aangeboren afwijkingen, beenmergfalen 

(aplastische anemie) en verhoogd risico op maligniteiten. Dertien verschillende 

genen kunnen – wanneer ze getroffen worden door mutaties – FA veroorzaken. 

Hierbij hoort ook het bekende borstkanker-predispositiegen BRCA2. De eiwitten, die 

door deze 13 genen worden gecodeerd, functioneren in een biochemische route, het 

‘FA/BRCA pad’, dat zorg draagt voor het intact houden van de genetische informatie. 

Een defect in dit pad is niet lethaal, maar heeft wel ernstige consequenties. Cellen 

met een defect in het FA/BRCA pad zijn genetisch instabiel en neigen daardoor tot 

ontwikkeling van kanker. Bovendien zijn dergelijke cellen extreem gevoelig voor 

stoffen die DNA cross-link schade kunnen veroorzaken, zoals de chemotherapeutica 

cisplatinum en mitomycine C (MMC).  

Het doel van deze studie was twee-voudig. Allereerst is getracht de kennis 

van het FA/BRCA pad uit te breiden door op zoek te gaan naar nieuwe genen, die 

deel uitmaken van dit pad (hoofdstukken 2-3). Daarnaast is onderzocht of en in 



hoeverre defecten in het FA/BRCA pad voorkomen bij sporadische gevallen van 

kanker (hoofdstukken 4-8). 

Hoofdstuk 2 beschrijft een uitgebreide genetische analyse van 80 FA patiënten, 

primair gebaseerd op mutatiedetectie en aangevuld met een functionele analyse van 

de gevonden missense mutaties. Die analyse was nodig om onderscheid te maken 

tussen ongeclassificeerde varianten en echte ziekteverwekkende mutaties. Van de 

80 patiënten konden 73 eenduidig worden geclassificeerd als behorend tot een van 

de bekende subtypes. In totaal zijn 92 mutaties gevonden, waarvan er 56 nog niet 

eerder waren gerapporteerd. Alle bekende subtypes werden aangetroffen, behalve 

D2, J, L en M.  Vier patiënten konden niet aan één van de bekende subtypes worden 

toegerekend; deze patiënten zouden nieuwe subtypes kunnen vertegenwoordigen. 

Eén van deze patiënten had een defect downstream van de FANCD2 

monoubiquitinering, terwijl de overige 3 patiënten upstream van deze stap defect 

waren. De conclusie van deze studie was, dat mutatie detectie in combinatie met 

functionele testen een geschikte methode is om het moleculaire defect bij de 

overgrote meerderheid van FA patiënten te achterhalen. De patiënten die door deze 

methode niet konden worden geclassificeerd, vertegenwoordigen waarschijnlijk 

nieuwe genetische subtypes van de ziekte, waarvoor het onderliggende gendefect 

nog moet worden gevonden. Zoals beschreven in hoofdstuk 3, is dit gelukt voor één 

van de patiënten, bij wie een defect in PALB2 kon worden vastgesteld. Dit eiwit was 

al bekend als een partner eiwit van BRCA2 dat zorg draagt voor stabilisatie en 

correcte lokalisatie van BRCA2 in de cel. Patiënten behorend tot dit nieuwe 

genetische subtype, FA-N, lijden aan een relatief ernstige vorm van FA, waarbij 

sprake is van AML en solide tumoren op de vroege kinderleeftijd, hetgeen ook wordt 

waargenomen bij patiënten in de D1 groep, die een defect hebben in BRCA2. Uit het 

werk van anderen is bekend, dat draagsters van een mutatie in PALB2/FANCN een 

verhoogd risico hebben op het krijgen van borstkanker. In hoofdstuk 4 is getracht 

grote genetische deleties in het PALB2 gen, zoals die gevonden is in de FA-N patient 

welke beschreven is in hoodstuk 3, te onderzoeken op prevalentie in familiaire 

borstkanker gevallen. Geen enkel geval van de 734 geanalyseerd patiënten bleek 

zulke mutaties te hebben wat suggereert dat dergelijke gen afwijkingen geen 

verklaring bieden voor de erfelijke vorm van borstkanker. 

Het extreem hoge risico voor FA patiënten om maligniteiten te ontwikkelen 

zoals AML en plaveiselcel carcinomen, leidde tot de hypothese dat een defect in het 



FA/BRCA pad wellicht ook een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van dit type 

maligniteiten in de algemene populatie. Hiervan bleek in een aantal gevallen sprake 

te zijn. In hoofdstuk 5 wordt een cellijn afgeleid uit een sporadische AML beschreven 

met een defect in het FA/BRCA pad. Dit defect berustte op een deficiëntie van het 

FANCF eiwit. Deze deficiënte was terug te voeren op downregulatie van het FANCF 

gen als gevolg van promoter methylering. Naast inactivering van genen door 

schrijffouten in de genetische code, kan inactivering ook optreden door het ‘op slot 

zetten’ van een gen middels methylering van de deoxycytidines in de promoter 

sequentie. Een dergelijke vorm van gen-inactivering wordt in tumorcellen veelvuldig 

aangetroffen en kan dus in bepaalde gevallen ook leiden tot uitschakeling van het 

FANCF gen. De cellen waarin dit fenomeen werd aangetroffen waren als gevolg 

hiervan hypergevoelig voor MMC, zoals ook bij cellen met een mutatie in een FA gen 

wordt waargenomen. Zoals mocht worden verwacht, kon deze gevoeligheid worden 

gecorrigeerd door introductie van een plasmide dat het normale FANCF eiwit tot 

expressie bracht. Uitbreiding van dit onderzoek leidde tot de ontdekking, beschreven 

in hoofdstuk 6, dat inactivering door promoter methylering ook bij andere FA genen 

wordt waargenomen in sporadische leukemieen. Zo werd FANCC methylering 

gevonden in 1 AML en 3 ALL gevallen, en 1 geval van FANCL methylering in een 

ALL. In al deze gevallen was er sprake van hypergevoeligheid voor MMC. De 

mogelijk voorspellende rol van FANCF promoter methylering in hoofd-hals- tumor 

patiënten op behandeling die cisplatin bevat is onderzocht in hoodstuk 7. In een 

groep van 22 patiënten met een dergelijke aandoening, waarvan de helft een goed 

response heeft gegeven op de behandeling, bleek geen enkele FANCF promoter 

methylering te hebben in tegenstelling tot eerdere studies. Een mogelijke verklaring 

kan liggen in de gebruikte methylerings detectie methode die gevoelig is voor het 

opleveren van vals-positieve resultaten. 

Het onderzoek werd uitgebreid naar 25 cellijnen afgeleid van solide tumoren, 

die bij FA patiënten veelvuldig voorkomen: plaveiselcel carcinomen in de mondholte 

en de vulva/cervix. Een verrassend groot aantal (16/25; 65%) bleek hypergevoelig te 

zijn voor MMC. Echter, in slechts een minderheid kon deze gevoeligheid 

gecorreleerd worden met een FA/BRCA defect, en wel in het downstream gedeelte 

van het FA/BRCA pad. In twee gevallen kon het eiwit BRCA2 niet gedetecteerd 

worden, terwijl in drie gevallen het eiwit BRCA1 leek te ontbreken. Het moleculaire 

defect dat aan deze afwijkingen ten grondslag ligt kon echter niet worden 



achterhaald. Bij alle 16 MMC-gevoelige tumorcellijnen werd een normale FANCD2 

monoubiquitinering vastgesteld, zodat er geen sprake was van een defect upstream 

in het FA/BRCA pad. Bij elf van de gevoelige cellijnen kon het (downstream) defect 

niet worden opgehelderd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hier sprake is 

van een defect in nieuwe componenten van het FA/BRCA pad. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het werk gepresenteerd in dit proefschrift 

heeft bijgedragen tot het identificeren van een nieuw gen (FANCN), dat participeert in 

het FA/BRCA pad van genoomprotectie, terwijl aanwijzingen zijn verkregen voor het 

bestaan van nog niet geïdentificeerde FA genen. Het vinden van die genen zal ons 

inzicht in het FA/BRCA pad kunnen verdiepen. Bovendien kunnen die genen nieuwe 

aanknopingspunten bieden voor betere diagnostiek en behandeling van 

kankerpatiënten. 


