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Cohesinopathieën zijn genetisch bepaalde aandoeningen, die veroorzaakt worden door 

een defect in het proces dat verantwoordelijk is voor het bijeen blijven van de twee 

zuster-chromatiden tijdens en na de verdubbeling van een chromosoom. Dit proces, 

aangeduid met ‘cohesie’, is van belang bij de celdeling en zorgt ervoor dat wanneer het 

DNA is verdubbeld, de ontstane zuster-chromatiden bij elkaar blijven, tot het stadium dat 

de cel zich gaat delen en de zuster-chromatiden van elkaar moeten scheiden om gelijk 

verdeeld te worden over beide dochtercellen. Een aantal eiwitten verenigd in het 

zogenoemde ‘cohesine complex’, samen met een aantal andere eiwitten die dit complex 

reguleren, spelen een essentiële rol in dit proces. Tijdens het verdubbelen van het DNA in 

de S fase van de celcyclus wordt de cohesie tussen de zuster-chromatiden bij de 

replicatievork tot stand gebracht doordat het cohesine complex geactiveerd wordt. In gist 

gebeurt deze stap door een eiwit genaamd Eco1. Bij de mens bestaan echter twee 

eiwitten die aan Eco1 verwant zijn: ESCO1 en ESCO2. Mutaties die de werkzaamheid van 

het ESCO2 eiwit aantasten, veroorzaken de cohesinopathie Roberts syndroom (RBS). Een 

tweede cohesinopathie, Cornelia de Lange syndroom (CdLS), wordt veroorzaakt door een 

genetisch defect in SMC1 of SMC3, eiwitten die deel uit maken van het cohesine complex, 

of in NIPBL, een eiwit dat zorg draagt voor binding van het cohesine complex aan het DNA. 

Normale cohesie tussen zuster-chromatiden is nodig voor het goed verlopen van DNA 

schadeherstel en is van belang bij het voorkomen van chromosomale instabiliteit en 

wellicht ook kanker. Dit wordt afgeleid uit het feit dat inactivering van het cohesieproces 

leidt tot een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde DNA beschadigende stoffen en dat er 

defecten in zuster-chromatidecohesie zijn gevonden bij bepaalde soorten kanker.  

 In dit proefschrift wordt de betekenis van de cohesie tussen zuster-chromatiden en 

de rol hiervan bij erfelijke aandoeningen en carcinogenese verder onderzocht. Na een 

algemene inleiding (Hoofdstuk 1), beschrijven we een nieuw syndroom in Hoofdstuk 2: 

Warsaw breakage syndroom (WABS). WABS blijkt veroorzaakt door mutaties in het voor 

cohesie belangrijke DNA helicase DDX11 en is het derde voorbeeld van een 

cohesinopathie bij de mens, naast RBS en CdLS. De waarneming dat WABS en RBS cellen 

overgevoelig zijn voor de DNA cross-linkende stof mitomycine C, zou kunnen leiden tot 

een diagnostische overlap met Fanconi anemie, een chromosomaal instabiliteitsyndroom 

dat eveneens een cellulaire overgevoeligheid voor mitomycine C laat zien. Deze mogelijke 

diagnostische overlap is nader beschreven in Hoofdstuk 3. De conclusie is dat misdiagnose 

kan worden vermeden als bij het cytogenetisch onderzoek cohesiedefecten en 

chromosoombreuken zorgvuldig worden gekwantificeerd.  

 Om de consequenties van een ESCO2 defect voor het functioneren van de cel beter 

in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt van RBS cellen (defect in ESCO2), waarin 

we een functioneel actief ESCO2 eiwit (gefuseerd met het groen fluorescente GFP eiwit) 

tot expressie hebben gebracht om het RBS defect te corrigeren (Hoofdstuk 4). Door deze 
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gecorrigeerde RBS cellen te vergelijken met ongecorrigeerde RBS cellen, konden we 

aantonen dat ESCO2 betrokken is bij het herstel van schade veroorzaakt door DNA 

beschadigende stoffen die met name in de S fase van de celcyclus hun toxische werking 

uitoefenen. In overeenstemming hiermee vonden we dat de concentratie van het ESCO2 

eiwit tijdens de S fase het hoogste niveau bereikt. Fluctuaties in de ESCO2 concentratie 

tijdens de celcyclus blijken voornamelijk te worden geregeld via afbraak door het 

proteasoom. Bij ESCO2-deficiënte cellen werden geen afwijkingen gevonden in het proces 

van DNA schadeherstel via homologe recombinatie, afgemeten aan het vermogen van de 

cellen om Rad51 foci te vormen en om cross-over tussen zuster-chromatiden (SCEs) uit te 

voeren.  

 Hoofdstuk 5 beschrijft een eerste verkennend onderzoek naar de functie van het 

aan ESCO2 verwante eiwit ESCO1. Hiervoor maakten we gebruik van een fusie-eiwit van 

ESCO1 met mCherry, een eiwit met een rood fluorescerende eigenschap. Door in RBS 

cellen die reeds GFP-ESCO2 tot expressie brengen (zie hierboven, Hoofdstuk 4) tevens het 

mCherry-ESCO1 eiwit tot expressie te brengen kon het gedrag van deze beide eiwitten 

tegelijkertijd worden gevolgd. Zo vonden we een aantal duidelijke verschillen tussen 

ESCO1 en ESCO2. Terwijl de ESCO2 expressie sterk fluctueerde tijdens de celcyclus, bleef 

ESCO1 gedurende de gehele celcyclus vrijwel onveranderd aanwezig; in het geval van 

ESCO1 was er geen sprake van regulatie via afbraak door het proteasoom. Verder was er 

een opvallend verschil in lokalisatie van de eiwitten in de kern: terwijl ESCO2 sterk was 

opgehoopt in de nucleoli was ESCO1 meer diffuus verdeeld over de celkern; bovendien 

bleek ESCO1, in tegenstelling tot ESCO2, zeer sterk geassocieerd met de chromosomen 

tijdens de pro-metafase tot en met telofase van de celcyclus. Omdat in de literatuur 

gesuggereerd is, dat ESCO1 en ESCO2 geen overlappende functies zouden hebben, was 

het verrassend om te zien dat mCherry-gelabeld ESCO1 in staat bleek om het 

cohesiedefect in de ESCO2 deficiënte RBS cellen deels te corrigeren, vermoedelijk mede 

doordat het eiwit in deze setting tot overexpressie komt. Niettemin lijkt er wel degelijk 

sprake van enige functionele overlap tussen ESCO1 en ESCO2.   

 Vanwege de veronderstelde rol van zuster-chromatidecohesie bij de preventie van 

chromosomale instabiliteit en carcinogenese, hebben we het vóórkomen van 

cohesiedefecten bij kankercellen nader onderzocht (Hoofdstuk 6). In twee van de twaalf 

(17%) onderzochte colon carcinoma cellijnen werden cohesiedefecten gevonden. In 17 

cellijnen van plaveiselcelcarcinomen uit het hoofd-halsgebied vonden we een nog veel 

hoger percentage met cohesiedefecten (35%). In een van deze cellijnen ontdekten we 

mutaties in het PDS5A gen, als gevolg waarvan dit cohesine-bindende eiwit volledig 

ontbrak in deze cellijn. In twee andere cellijnen (afkomstig van verschillende 

plaveiselcelcarcinomen uit dezelfde patiënt) was het cohesiedefect geassocieerd met een 

verlaagd niveau van het cohesie-eiwit CHTF18. Hoewel in de overige cellijnen met 
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cohesiedefecten de moleculaire basis nog niet kon worden achterhaald, suggereren deze 

gegevens dat deficiënties in zuster-chromatidecohesie een bijdrage zouden kunnen 

leveren aan het ontstaan van bepaalde vormen van kanker.  

 In het laatste Hoofdstuk (7) worden een aantal resultaten uit dit proefschrift nog 

eens besproken en mogelijke toepassingen daarvan voor de behandeling van kanker 

aangedragen. Samenvattend beschrijft dit proefschrift de betrokkenheid van cohesie 

tussen zuster-chromatiden bij erfelijke en verworven ziektebeelden: cohesinopathieën en 

kanker. Het geeft nieuwe diagnostische inzichten voor wat betreft de cohesinopathieën en 

brengt ons dichterbij het begrijpen van het fenomeen van zuster-chromatidecohesie in de 

menselijke cel.  
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