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SAMENVATTING 

In dit project heb ik onderzocht hoe resistentie ontstaat tegen PARP inhibitie 

(PARPi) in muis BRCA1-deficiënte borsttumoren die gestoord zijn in de 

reparatie van DNA via homologe recombinatie (HR). Het algemene doel was om 

inzicht te krijgen in mechanismen die de effectiviteit van PARP inhibitie 

verminderen en daarmee nieuwe therapeutische strategieën te ontdekken die 

de huidige strategieën zouden kunnen verbeteren. Momenteel is olaparib de 

enige PARP remmer die is goedgekeurd door zowel de EMA als de FDA voor 

de behandeling van BRCA-gemuteerde eierstokkanker. In muismodellen voor 

BRCA1- of BRCA2-geassocieerde borstkanker is aangetoond dat deze tumoren 

zeer gevoelig zijn voor olaparib. Ondanks de aanvankelijk goede respons 

werden de tumoren niet uitgeroeid en ontwikkelden zij uiteindelijk resistentie 

tegen olaparib. Dit biedt een bruikbaar preklinisch model om mechanismen van 

PARPi resistentie te onderzoeken. Als onderzoeksinstrument heb ik vooral 

verlies-van-functie shRNA screens gebruikt in cellijnen die ontstaan zijn uit 

BRCA1-deficiente borsttumoren in het muismodel. Mijn doel was om genen te 

identificeren die resistentie veroorzaken wanneer deze uitgeschakeld zijn. Ik 

was specifiek geïnteresseerd in genen die eiwitten coderen die een rol spelen in 

de respons op DNA schade.  

 

In hoofdstuk 1 bespreken we potentiele mechanismen van PARPi resistentie in 

BRCA1/2-gemuteerde tumoren. Tot nu toe zijn slechts enkele mechanismen 

van PARPi resistentie ontdekt in preklinische modellen of in de kliniek. Een van 

die mechanismen is het resultaat van mutaties die het open reading frame van 

BRCA1 kunnen herstellen, resulterend in ingekorte, maar HR-competente  

BRCA isoformen. Om nieuwe mechanismen van resistentie te ontdekken heb ik 

tijdens mijn PhD-project gebruik gemaakt van een muismodel voor borstkanker 

met een grote intragene deletie in BRCA1 die genetische reversie onmogelijk 

maakt. In ons lab is eerder gevonden  dat olaparib een substraat is van P-gp 

(MDR1a/b), en dat verhoogde expressie van muis Mdr1a/b bijdraagt aan 

olaparib resistentie in BRCA1/2-deficiente borsttumoren.. Desalniettemin, 

verhoogde expressie van P-gp of van andere drug transporters is nog niet 

bevestigd als resistentie mechanisme in patiënten. Verder kan verlies van 
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53BP1 HR herstellen en olaparib resistentie veroorzaken in BRCA1-deficiente 

muis borsttumoren. Aangezien deze mechanismen niet alle gevallen van 

resistentie kunnen verklaren blijft het onbekend welke andere mechanismen 

optreden die het gebrek aan gevoeligheid verklaren.  

 

In hoofdstuk 2 beschrijven we dat verlies van REV7 (ook bekend als MAD2L2) 

in muis en humane cellen  leidt tot gedeeltelijke herstel van HR in BRCA1-

deficiente cellen en, als gevolg daarvan, PARPi resistentie. REV7 wordt 

gerekruteerd naar DSBs op een manier die afhankelijk is van de H2AX-MDC1-

RNF8-RNF168-53BP1 chromatine route, en lijkt HR te blokkeren en end joining 

te stimuleren. We hebben ontdekt dat REV7 de CTIP-afhankelijke end-resectie 

tegengaat en zo NHEJ stimuleert tijdens immunoglobuline class-switch 

recombinatie in B-cellen. Onze bevindingen tonen aan dat REV7 een cruciale 

functie heeft in de keuze van de route voor DSB reparatie in BRCA1-deficiente 

cellen. We laten ook zien dat de resistentie die veroorzaakt wordt door verlies 

van REV7 ongedaan gemaakt kan worden door remming van ATM kinase.  

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we dat de ATP-afhankelijke motor DNA helicase B 

(ook bekend als HDHB of HELB) wordt gerekruteerd naar geresecteerde DNA 

einden. HELB werkt daarbij samen met RPA om EXO1- en BLM-DNA2-

afhankelijke end-resectie tegen te gaan in humane en muis cellen. HELB werkt 

onafhankelijk van 53BP1/RIF1 en wordt geëxporteerd uit de nucleus op een 

CDK2-afhankelijke manier vlakbij de G1/S transitie om end-resectie over lange 

afstand mogelijk te maken. Consistent met de nieuwe rol van HELB als 

antagonist van resectie, leidt verlies van HELB ook tot gedeeltelijk herstel van 

HR en resistentie tegen PARP remming in BRCA1-deficiente tumorcellen, wat 

ongedaan gemaakt kan worden door remming van de ATM kinase. Onze 

resultaten laten zien dat HELB DNA eind resectie  van DSBs remt en dat dit 

proces gereguleerd is in de cel cyclus. 

 

In hoofdstuk 4 laten we zien dat verlies van de activiteit van 5’-3’ 

Exoribonuclease 2 (XRN2) resulteerde in cisplatina resistentie  van de cellijn, 

geisoleerd uit de Brca1;p53-deficiente muizen mammatumoren. Cisplatina had 
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echter geen effect op de vermenigvuldigingssnelheid van de cellen. Wij laten 

ook zien dat verlies van XRN2 tevens leidde tot resistentie van de Brca1;p53-

deficiente cellen tegen een PARP remmer, zowel in vitro als in vivo. 

In hoofdstuk 5 bespreken we de verkrgen resutaten en de potentiele 

toekomstige implicaties van het werk dat in deze thesis is gepresenteerd. 

Bovendien formuleren we resterende en nieuwe vragen. Die zijn met name 

gerelateerd aan het verder verkennen van het preciese mechanisme van de 

end-resectie van DSBs en het vertalen van onze bevindingen naar de kliniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


