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De retinoblastoom eiwitten in tumor suppressie:  
interacterende eiwitten en samenwerkende signaleringsroutes

In een gezond lichaam is er sprake van gereguleerde celdeling. Celdeling is nodig om 
weefsels te vernieuwen of te herstellen wanneer er een beschadiging is opgetreden. Een 
cel ontvangt continu signalen die celdeling stimuleren en tegelijkertijd signalen die 
celdeling remmen. Of en hoe snel een cel deelt wordt bepaald door het totaal van deze 
signalen en door de reactie van de cel op deze signalen. Bij kanker is de natuurlijke 
regulatie van celdeling volledig verstoord. Cellen delen ongecontroleerd en reageren niet 
meer op signalen die normaal gesproken de celdeling remmen en het evenwicht bewaren. 

De celdeling wordt gecontroleerd door twee soorten genen: oncogenen die de 
celdeling stimuleren en tumorsuppressorgenen die de celdeling remmen. Een gen is 
een stukje van het genetisch materiaal van de cel, het DNA, dat codeert voor een eiwit. 
Wanneer er een verandering in een gen optreedt, kan dit er toe leiden dat er een eiwit in 
de cel gevormd wordt dat niet meer normaal functioneert. Om de celdeling volledig te 
verstoren zijn er meerdere veranderingen nodig in oncogenen en tumorsuppressorgenen. 
Dit resulteert erin dat er meerdere eiwitten in de cel aanwezig zijn die niet meer 
functioneren zoals ze dat in de gezonde situatie deden, waardoor de celdeling niet meer 
goed gecontroleerd wordt.

Een belangrijke groep van tumorsuppressorgenen die een essentiële rol spelen 
tijdens het reguleren van celdeling zijn de retinoblastoom genen. Deze coderen voor 
de retinoblastoom eiwitten, pRB, p130 en p107, die ook wel de ‘pocket eiwitten’ 
worden genoemd. Wanneer een cel delingsremmende signalen ontvangt, worden de 
retinoblastoom eiwitten geactiveerd en wordt de celdeling geremd. In bijna alle vormen 
van kanker functioneren de retinoblastoom eiwitten niet meer goed, wat er aan bijdraagt 
dat cellen ongecontroleerd delen.

Om het ontstaan van kanker te bestuderen worden zowel muizen als cellen uit 
muizen gebruikt. In het eerste deel van dit proefschrift zijn cellen uit muizen embryo’s, 
embryonale fibroblast cellen, gebruikt waarin de retinoblastoom eiwitten (gedeeltelijk) zijn 
uitgeschakeld. Wanneer deze cellen in kweek worden gebracht, delen ze ongecontroleerd 
als gevolg van de afwezigheid van de retinoblastoom eiwitten. Ook wanneer in deze 
cellen een grote hoeveelheid RAS eiwit wordt gebracht, blijven de cellen delen. Dit laatste 
is opvallend, aangezien cellen mèt retinoblastoom eiwitten stoppen met delen wanneer 
er veel RAS aanwezig is. RAS is een oncogen, een gen dat het ontstaan van kanker 
bevordert. Door te stoppen met delen beschermt de cel zich tegen de kankerbevorderende 



eigenschappen van RAS. Als de retinoblastoom eiwitten echter zijn uitgeschakeld, kan 
de cel in een reactie op RAS niet meer stoppen met delen. Hieruit concluderen we dat de 
retinoblastoom eiwitten betrokken zijn bij de bescherming tegen het kankerbevorderende 
eiwit RAS. 

Echter, cellen zónder retinoblastoom eiwitten gedragen zich nog niet als 
kankercellen. Dit blijkt wanneer je de cellen kweekt onder een conditie waarbij ze 
niet kunnen hechten aan een ondergrond. Net als normale cellen stoppen in dit geval 
de cellen zonder retinoblastoom eiwitten met delen. De cellen reageren dus nog steeds 
normaal op het weghalen van hechting, een groeiremmend signaal. Kankercellen kunnen 
onder deze condities daarentegen wèl delen. Hoewel dus ten gevolge van het verlies van 
retinoblastoom eiwitten bepaalde beschermingsmechanismen tegen kanker niet meer 
goed werken, is voor de volledige ontwikkeling tot kankercellen méér nodig. In hoofdstuk 
2 en 3 van dit proefschrift worden genetische veranderingen beschreven die samen met 
het verlies van de retinoblastoom genen ervoor zorgen dat cellen zonder hechting kunnen 
delen en dus een stap verder zijn in de ontwikkeling tot kankercellen.

In hoofdstuk 2 laten we zien dat overexpressie (= de aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid) van TBX2 één van deze genetische veranderingen is die ervoor zorgt dat 
cellen zonder retinoblastoom eiwitten kunnen delen in de afwezigheid van een ondergrond 
om aan te hechten. Cellen zonder pRB en p130 (Rb-/-p130-/- fibroblasten), cellen 
zonder pRB en p107 (Rb-/-p107-/- fibroblasten) en cellen zonder pRB en p130 en p107 
(Rb-/-p130-/-p107-/- fibroblasten) kunnen delen in de afwezigheid van hechting wanneer 
zowel TBX2 als RAS tot overexpressie worden gebracht. Wanneer deze cellen met TBX2 
en RAS in muizen worden geïnjecteerd, vormen ze bovendien tumoren. 

TBX2 is een oncogen dat een effect heeft op een grote hoeveelheid andere genen. 
Zo zorgt TBX2 er onder andere voor dat de activiteit van de groeiremmende eiwitroute 
p19ARF/p53/p21CIP1 wordt geremd. In hoofdstuk 2 hebben we getest of het remmen van 
deze route leidt tot hechtingsonafhankelijke groei van cellen zonder retinoblastoom 
eiwitten. Dit blijkt het geval: het remmen van òfwel p19ARF òfwel p53 òfwel p21CIP1 in 
deze cellen zorgt ervoor dat ze kunnen delen in de afwezigheid van hechting. Het feit dat 
het remmen van deze route leidt tot hechtingsonafhankelijke groei kan verklaard worden 
door het effect van deze route op de zogenoemde cycline-afhankelijke-kinases. Deze 
kinases vormen een groep eiwitten die de celdeling juist stimuleren. Door het remmen van 
de p19ARF/p53/p21CIP1 route valt de remming van deze route op de cycline-afhankelijke-
kinases weg en zijn de kinases vrij om de celdeling te stimuleren. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat cellen zonder retinoblastoom 
eiwitten niet delen in de afwezigheid van een ondergrond om aan te hechten. Het tot 
overexpressie brengen van TBX2 òf het remmen van de p19ARF/p53/p21CIP1 route leidt 
tot het stimuleren van de cycline-afhankelijke-kinases. Dit zorgt ervoor dat de celdeling 



geïnduceerd wordt en dat de cellen nu wel kunnen delen in de afwezigheid van hechting. 
Dit wijst erop dat de cellen een stap verder zijn in de ontwikkeling naar kankercellen 
en dat deregulatie van de TBX2/p19ARF/p53/p21CIP1 route in combinatie met verlies van 
de retinoblastoom eiwitten belangrijk is voor het ontstaan van kankercellen. Dit wordt 
bevestigd door het feit dat Rb-/-p130-/- cellen die TBX2 en RAS tot overexpressie brengen, 
tumoren vormen wanneer ze in muizen geïnjecteerd worden.

In hoofdstuk 3 beschrijven we een andere genetische verandering die er toe 
leidt dat cellen zonder retinoblastoom eiwitten kunnen delen in de afwezigheid van 
een ondergrond om aan te hechten. We hebben gevonden dat remming van de p38/
Mapkapk3 signaleringsroute cellen zonder retinoblastoom eiwitten stimuleert tot 
hechtingsonafhankelijke groei. Opvallend genoeg vinden we in hoofdstuk 3 dat TBX2 
een effect heeft op Mapkapk3: in aanwezigheid van TBX2 wordt Mapkapk3 onderdrukt 
(Mapkapk3 wordt ‘uitgezet’). Recente experimenten door anderen laten zien dat 
Mapkapk3 bovendien een effect heeft op p19ARF, een onderdeel van de p19ARF/p53/p21CIP1 
route. Dus wellicht draagt het effect van TBX2 op Mapkapk3 en vervolgens op de p19ARF/
p53/p21CIP1 route bij aan het feit dat TBX2 hechtingsonafhankelijke groei, en dus kanker, 
stimuleert.

Het verlies van de retinoblastoom eiwitten, pRB, p130 en p107, draagt bij aan het ontstaan 
van kanker. Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op de vraag welke van de 
specifieke functies van het pRB eiwit nodig is voor het onderdrukken van kanker. Dit 
eiwit kan met zeer veel verschillende eiwitten een interactie aangaan, o.a. met de E2F 
transcriptiefactoren, maar ook met eiwitten met een zogenoemd LxCxE motief die een 
belangrijke rol spelen bij de structuur van het chromatine (=  het complex van DNA en 
eiwitten). Het effect en de significantie van vele van deze interacties is echter tot nog 
toe onduidelijk. Een complex bestaande uit pRB, een LxCxE-eiwit en een E2F eiwit, 
kan binden aan het DNA. Het LxCxE-eiwit zorgt vervolgens voor een meer ‘gesloten’ 
secundaire structuur van het DNA. Dit heeft tot gevolg dat een gen, dat ligt op de plek 
waarop het complex gebonden is, minder efficiënt kan worden afgelezen voor de vorming 
van een eiwit. Met andere woorden, de pRB-LxCxE interactie zorgt voor langdurige 
remming van de eiwitproductie van bepaalde genen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het effect van het verbreken van de interactie tussen pRB 
en eiwitten met een LxCxE motief op de capaciteit van pRB om de celdeling te remmen. 
Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van een veranderde vorm van pRB, namelijk 
pRBN750F. In tegenstelling tot het onveranderde pRB eiwit (wild-type pRB), kan pRBN750F 
geen interactie aangaan met eiwitten die het LxCxE motief bevatten. Daarentegen is de 
interactie van pRBN750F met de E2F eiwitten intact gebleven.

 Uit de experimenten is gebleken dat in tegenstelling tot cellen met wild-type 



pRB, cellen met pRBN750F niet goed kunnen stoppen met delen wanneer ze behandeld 
worden met γ-straling. Verder is gebleken dat cellen met pRBN750F waarin bovendien p130 
is uitgeschakeld, niet goed kunnen stoppen met delen wanneer er een grote hoeveelheid 
RAS in de cel wordt gebracht. Zoals hierboven beschreven wordt het stoppen met delen 
in reactie op RAS gezien als een beschermingsmechanisme tegen de kankerbevorderende 
eigenschappen van RAS. Samengevat laat hoofdstuk 4 zien dat het verbreken van de 
interactie tussen pRB en eiwitten met een LxCxE motief leidt tot een verminderde 
bescherming tegen signalen die kanker kunnen stimuleren, zoals γ-straling en het RAS 
oncogen.

In hoofdstuk 5 analyseren we het effect van het verbreken van de pRB-LxCxE 
interactie op de vorming van kanker in muizen. Hiertoe hebben we muizen gemaakt 
die alleen het mutante pRBN750F eiwit kunnen maken. Verassend genoeg hebben deze 
RbN750F/N750F muizen een normale levensduur en vinden we geen verhoogde ontwikkeling 
van kanker in deze muizen. Aangezien de familieleden van pRB (p130 en p107) zouden 
kunnen compenseren voor de afwezigheid van de pRB-LxCxE interactie, hebben we in 
de muizen met het pRBN750F eiwit ook p130 of p107 (gedeeltelijk) uitgeschakeld. Deze 
dieren hebben wel een verkorte levensduur, maar ook hier vinden we geen aanwijzingen 
voor een verhoogde ontwikkeling van kanker. Uit het tweede deel van dit proefschrift 
kunnen we concluderen dat het verbreken van de interactie tussen pRB en LxCxE-eiwitten 
bepaalde beschermingsmechanismen tegen kanker uitschakelt. Desalniettemin hebben 
we geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde spontane kankerontwikkeling in 
muizen met een verbroken pRB-LxCxE interactie. Echter, het is zeer goed mogelijk dat 
onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld in combinatie met andere genetische 
veranderingen of na bestraling, muizen met een verbroken pRB-LxCxE interactie wel 
gevoeliger zijn voor kanker. 


