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OncOgen-geïnduceerde senescence:   
van in vitro gereedschap tOt in vivo tumOr suppressie
Slechts een paar soorten cellen in een volwassen (menselijk) lichaam bezitten het 
vermogen zich voort te planten (te delen), zoals epitheliale stamcellen (bijvoorbeeld 
huidcellen en cellen die de wand van het maag-darm kanaal bekleden), bloed 
stamcellen, mannelijke geslachtsstamcellen en (stam)cellen in sommige beschadigde 
weefsels die gerepareerd moeten worden. De deling van elke cel wordt heel 
nauwkeurig gereguleerd. Dit is erg belangrijk, want ongecontroleerde celdeling kan 
leiden tot kanker en dit leidt vaak tot het overlijden van een organisme. 
Veranderingen in het erfelijke materiaal (mutaties in het DNA) die ervoor zorgen dat 
‘groeigenen’ (oncogenen) overactief worden of dat groeiremmers (tumorsuppressor 
genen) niet meer werken kunnen leiden tot deze ongecontroleerde celdeling. 
Mutaties in het DNA kunnen worden veroorzaakt door chemicaliën, straling, 
virusinfecties of kunnen spontaan ontstaan. Gelukkig zijn er in het menselijk lichaam 
en in de cellen verschillende mechanismes om de groei van deze kankercellen tegen 
te gaan. Het immuunsysteem kan kankercellen herkennen en deze opruimen. 
Kankercellen hebben ook veel ‘voeding’ nodig: zodra een tumor van een bepaalde 
grootte geen eigen bloedvaten heeft zullen de cellen het niet overleven. Verder 
hebben de cellen ingebouwde beschermingsmechanismen die geprogrammeerde 
celdood (apoptose) of permanente celdeling stop (senescence) kunnen induceren. 
Deze processen kunnen worden geactiveerd door signalen vanuit de cel zelf of 
vanuit de omgeving van de cel. Om een getransformeerde kankercel te worden 
moeten er dus verschillende processen worden omzeild; hiervoor zijn meerdere 
stappen nodig die elk één of meerdere specifieke mutaties in oncogenen en 
tumorsuppressor genen vereisen.      
Senescence is oorspronkelijk beschreven voor normale (primaire) cellen die lang in 
een petrischaaltje (in vitro) in kweek werden gehouden. Senescence kan worden 
geïnduceerd door de suboptimale kweekcondities of doordat de beschermende 
eindjes van de chromosomen (telomeren) te kort worden. Andere vormen van stress 
kunnen ervoor zorgen dat deze permanente celdelingstop vroegtijdig wordt 
geïnitieerd. Senescence wordt bijvoorbeeld geïnduceerd als bepaalde geactiveerde 
oncogenen, zoals RASV12 of BRAFE600, tot expressie komen in primaire cellen. Dit 
proces wordt oncogen-geïnduceerde senescence genoemd. Om te bepalen of een 
cel senescent is kan er naar verschillende markers worden gekeken, zoals inductie 
van SA-β-GAL activiteit (een enzym), een toename van foci (SAHF) in de celkern, en 
verhoogde expressie van tumorsuppressor genen. Hoewel er lang werd gedacht dat 
senescence een in vitro artefact was, is het door een aantal groepen wel gebruikt als 
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modelsysteem, omdat verschillende bekende tumorsuppressor genen, zoals p53 en 
RB, niet alleen belangrijk zijn voor de inductie van senescence maar ook voor het 
onderdrukken van kanker.        
In dit proefschrift hebben we voornamelijk BRAFE600-geinduceerde senescence 
bestudeerd. BRAF is een oncogen dat vaak is gemuteerd in kanker van de 
pigmentcellen (melanoom). In hoofdstuk 1 beschrijven we dat BRAF mutaties niet 
alleen in kwaadaardige tumoren, maar ook in goedaardige tumoren kunnen worden 
gevonden. We hebben de actuele kennis samengevat en introduceren een model 
voor de rol van BRAF in senescence en kanker.      
In hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat menselijke moedervlekcellen in een 
celdelingstop zijn dat veel lijkt op senescence. Moedervlekken (nevi) zijn 
goedaardige tumoren die zijn ontstaan uit pigmentcellen (melanocyten) en deze 
blijven vaak jarenlang aanwezig zonder te groeien. De moedervlekcellen hebben 
meestal een mutatie in BRAF of RAS, maar hun telomeren zijn niet aantoonbaar 
verkort. Verder vertonen moedervlekcellen een lage celdelingsactiviteit en hebben 
ze verhoogde expressie van het (melanoom) tumorsuppressoreiwit p16INK4A en een 
verhoogde SA-β-GAL activiteit. Dit gebeurt ook in vitro: expressie van BRAFE600 
induceert oncogen-geïnduceerde senescence in normale melanocyten en 
bindweefselcellen (fibroblasten). Dit hoofdstuk is de eerste publicatie die beschrijft 
dat oncogen-geïnduceerde senescence in menselijke cellen kan functioneren als een 
tumorsuppressiemechanisme.        
In  hoofdstuk 3 hebben we de rol van PTEN in senescence onderzocht. PTEN is een 
bekend melanoom tumorsuppressorgen, dat gewoonlijk de functie heeft om een 
groei- en overlevingssignaal dat via de PI3K route gegeven wordt, te remmen. Deze 
PI3K route is vaak overactief in kankercellen, door verlies van de remmer (PTEN) of 
door activatie van stimulatoren (bijvoorbeeld PI3K of AKT). Wij hebben gevonden 
dat activatie van de PI3K route ervoor zorgt dat normale cellen niet meer in 
senescence gaan. Dit suggereert dat deregulatie van de PI3K route een rol speelt bij 
het uitgroeien van de kankercellen, doordat de oncogen-geïnduceerde senescence 
wordt omzeild. Dit hebben we verder onderzocht door naar verschillende 
melanomen te kijken die vlak naast een moedervlek liggen. Door een genetische 
analyse uit te voeren op de moedervlekken en de ernaast gelegen melanoomcellen 
konden we de meeste tumoren genetisch aan elkaar relateren. Op basis hiervan 
concluderen we dat er sprake is van een moedervlek-naar-melanoom 
ontwikkelingsmodel. We hebben aangetoond dat de PI3K route geactiveerd is in 
meer dan de helft van de onderzochte melanomen, maar niet in de aangrenzende 
moedervlekken. We concluderen dat door activatie van de PI3K route oncogen-
geïnduceerde senescence kan worden omzeild en dat dit voor moedervlek-naar-
melanoom ontwikkeling zorgt.        
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In hoofdstuk 4 hebben we de rol van een ander weloverwogen idee in ons oncogen-
geïnduceerde senescence celsysteem bestudeerd. Verschillende virale oncogenen 
kunnen ervoor zorgen dat cellen senescence omzeilen en vervolgens transformeren. 
De bekendste is SV40 LT, een viraal antigen dat twee belangrijke 
tumorsuppressorgenen (namelijk p53 en RB) inactiveert en met deze functie 
senescence omzeilt. We hebben gevonden dat SV40 LT (of remming van de p53 en 
RB routes op een andere manier) er niet voor kan zorgen dat BRAFE600-geïnduceerde 
senescence wordt omzeild, maar dat zijn kleine broertje SV40 st dit wel zeer efficiënt 
kan. Hoewel we er nog niet achter zijn hoe SV40 st dit precies doet, kunnen we dit 
eiwit wel gebruiken als gereedschap om andere factoren te vinden die betrokken zijn 
bij BRAFE600-afhankelijke tumoren.      
In hoofdstuk 5 hebben we het RASV12-geïnduceerde senescence celsysteem gebruikt 
om nieuwe oncogenen te screenen. Uit een ‘genoombibliotheek’ (met daarin 
ongeveer 25.000 genen) hebben we LRF geïdentificeerd als een nieuw potentieel 
oncogen. Het RASV12-geïnduceerde senescence celsysteem hebben we verder 
gebruikt om te onderzoeken via welke routes LRF senescence kan omzeilen. We 
hebben gevonden dat LRF de activiteit kan verhogen van E2F, een transcriptiefactor 
die ervoor zorgt dat genen die betrokken zijn bij de celcyclus geactiveerd worden. 
Eén van deze genen is Cycline E, en de activatie van dit gen is essentieel voor 
omzeiling van oncogen-geïnduceerde senescence door LRF.  
In hoofdstuk 6 bespreken we de resultaten die behaald zijn door middel van het 
gebruik van het senescence celsysteem als gereedschap om genen te vinden die 
betrokken zijn bij veroudering en de ontwikkeling van kanker. Hoe ouder organismen 
worden, hoe meer senescent cellen worden gevonden in deze organismen. Maar het 
is nog niet duidelijk of deze senescent cellen ook een rol spelen bij het 
verouderingsproces. De talrijke experimenten met het senescence celsysteem in 
vitro hebben ons al veel inzicht verschaft over de inductie en het onderhoud van 
senescence. In verschillende goedaardige tumoren in mensen en modelorganismen 
zijn cellen gevonden die oncogen-geïnduceerde senescence hebben ondergaan. 
Deze modellen kunnen worden gebruikt om te onderzoeken of de bevindingen die 
we hebben gedaan met in vitro experimenten ook gelden voor in vivo processen. 
Samenvattend, in dit proefschrift hebben we aangetoond dat oncogen-
geïnduceerde senescence een belangrijke rol speelt bij het onderdrukken van kanker 
in het menselijk lichaam. We hebben met het oncogen-geïnduceerde senescence 
celsysteem laten zien dat kanker-geassociëerde genen een cruciale rol spelen bij 
oncogen-geïnduceerde senescence. Verder hebben we het oncogen-geïnduceerde 
senescence celsysteem gebruikt om uit te werken welke mechanismes belangrijk zijn 
voor de inductie en het onderhoud van senescence. Hopelijk kan een toegenomen 
inzicht in deze processen uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van medicijnen 
tegen kanker.


