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(voorr de leek)

Voorr vele ziekten, waaronder kanker, geldt dat de gevoeligheid voor
hett krijgen ervan verschilt van persoon tot persoon. Sommige personen
krijgenn een bepaalde ziekte wel, terwijl anderen deze niet of op een veel
lateree leeftijd krijgen. Bovendien kan de ernst van de aandoening ook nog
tussenn personen variëren. Deze verschillen in gevoeligheid voor het krijgen
vann een ziekte worden zowel bepaald door leefgewoonten (bijv. het
eetpatroonn van een persoon) als door erfelijke factoren (de genen) (Hoofdstuk
1).. Met het onderzoek beschreven in dit proefschrift proberen wij bij te dragen
aann de vraag: "Waarom een bepaalde persoon wel dikke darmkanker krijgt en
eenn andere persoon niet".
Dikkee darmkanker is één van de meest voorkomende kankers in West
Europa.. In Nederland alleen al sterven meer dan 4000 mensen per jaar aan
darmkanker.. In 10% van de gevallen is bekend dat erfelijke factoren hiervoor
verantwoordelijkk zijn. Dit noemen we de erfelijke of familiaire vormen van
kanker.. In de overige 90% is geen direct aanwijsbare erfelijke component
bekend.. Dit noemen we de sporadische vormen van kanker. Ondanks dat er
geenn direct waarneembare erfelijke factoren aanwezig zijn, worden deze
vormenn toch door een groot aantal erfelijke factoren, die elk een relatief klein
effectt hebben, beïnvloed. Deze factoren noemen we de gevoeligheidsgenen
(Hoofdstukk 1). Het is belangrijk om deze gevoeligheidsgenen op te sporen,
zodatt een beter inzicht in het ontstaan van dikke darmkanker kan worden
verkregenn en vervolgens nieuwe therapieën ontwikkeld kunnen worden.
Eenn muizenmodel is zeer geschikt om gevoeligheidsgenen te
identificeren,, omdat de muis tumoren kan ontwikkelen vergelijkbaar met die in
dee mens en het muis genoom in hoge mate lijkt op het genoom van de mens.
Bovendienn kunnen zowel de omgevingsfactoren als ook de genetische
samenstellingg van muizen experimenteel gecontroleerd worden. Grote
verschillenn in gevoeligheid voor kanker worden waargenomen wanneer men
inteeltt muizenstammen met elkaar vergelijkt. Omdat alle inteelt
muizenstammenn onder identieke leefomstandigheden gehouden worden,
moetenn de verschillen in gevoeligheid veroorzaakt worden door variatie in de
gevoeligheidsgenen,, welke doorgegeven worden via de kiembaan.
Omm de gevoeligheid voor dikke darmkanker te bestuderen, zijn in dit
proefschriftt recombinant congene muizen stammen (RCS) gebruikt. Dit model
bestaatt uit 20 inteelt stammen die elk een willekeurige 12.5% genen dragen
vann de voor dikke darmkanker gevoelige muizenstam STS (donorstam) en
87.5%% genen dragen van de ongevoelige stam BALB/c (achtergrondstam). De
200 RCS verschillen onderling in dikke darmkankergevoeligheid. Door een
gevoeligee RCS te kruisen met de ongevoelige stam BALB/c zal de 12.5%
genenn van de gevoelige stam STS 'verdeeld' worden over de nakomelingen,
bijv.. nakomeling A heeft gevoeligheidsgen N wel geërfd, terwijl nakomeling B
genn N niet heeft geërfd. Door van alle nakomelingen te bepalen welke
erfelijkee factoren ze van de gevoelige of ongevoelige stam geërfd hebben en
daarnaastt hun gevoeligheid voor het ontstaan van dikke darmtumoren (aantal
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tumoren)) vast te stellen, kan bepaald worden welke gebieden van het
genoomm geassocieerd zijn met de gevoeligheid voor dikke darmkanker. Op
dezee manier zijn naast de 5 al bekende dikke darmkankergevoeligheidsgebiedenn Scd-Sccö
(voor Susceptibility to colon cancer) nog 9 nieuwe
gevoeligheidsgebiedenn gevonden, Scc6-Scc9 (Hoofdsruk 2) en Scc11-Scc15
(Hoofdstukk 3). Deze gebieden noemen we loci en bevatten meerdere genen.
Dee volgende stap is uit te vinden welk gen in dit gebied verantwoordelijk is
voorr de dikke darmkankergevoeligheid.
Hett is opvallend dat de meeste Sec loei op zichzelf geen direct effect
hebben,, maar onderling samenwerken (genetische interactie). Het effect van
zo'nn gevoeligheidsgen is afhankelijk van het gevoeligheidsgen waarmee het
eenn interactie aangaat, en andersom. De hoge frequentie van genetische
interactiess suggereert dat er mogelijk complexe netwerken van
gevoeligheidsgenenn bestaan.
Wanneerr wij de chromosoom locatie van de Sec loei vergeleken met
diee van longkankergevoeligheidsloci (Slue loei, voor Susceptibility to lung
cancer),, blijken de twee type kankergevoeligheidsgenen vlak bij elkaar te
liggenn (Hoofdstuk 3). Dit zou kunnen betekenen dat er identieke
gevoeligheidsgenenn bestaan die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van
verschillendee typen kanker. De identificatie van Sec genen en/of Sluc genen
zall dit moeten bewijzen, maar als deze hypothese waar blijkt te zijn, zal er
veell over de algemene werking van kankergevoeligheid bekend worden.
Wijj hebben een kandidaatgen gevonden voor Scc1: het protein
tyrosinee receptor type-J (Ptprj) gen (Hoofdstuk 4). De rol van dit enzym
(PTPRJ)(PTPRJ) bij de mens is ook bestudeerd in dikke darmtumoren (hoofdstuk 4).
Hett blijkt dat
% van de darmtumoren één van de twee PTPRJ kopieën
verliest.. Dit is eveneens het geval voor de geteste long- en borsttumoren. Een
tumorr lijkt PTPRJ dus liever kwijt dan rijk te zijn. Verlies van PTPRJ in een
tumorcell zal dus een groeivoordeel op moeten leveren. Deze resultaten
wordenn ondersteund door studies waaruit blijkt dat PTPRJ in een normale cel
dee celgroei onder controle houdt door een groeiremmende functie uit te
oefenen. .
Wijj hebben verder onderzoek gedaan naar het verlies van PTPRJ in de
menss door te onderzoeken welke andere veranderingen er in het DNA van
eenn goedaardige (adenoom) en kwaadaardige (carcinoom) tumor optreden
naastt verlies van PTPRJ (Hoofdstuk 5). Dit onderzoek laat zien dat verlies
vann PTPRJ wordt gevolgd door het verlies van de lange arm van
chromosoomm 18 (18q) in progressieve adenomen (stadium voordat een tumor
eenn carcinoom wordt). Dit kan betekenen dat verlies van PTPRJ in combinatie
mett verlies van chromosoom 18q de ontwikkeling van kwaadaardige tumoren
versnelt. .
Ditt proefschrift beschrijft niet alleen de detectie van 9 nieuwe dikke
darmkankergevoeligheidsloci,, maar ook de identificatie van het eerste dikke
darmkankergevoeligheidsgenn Scd als Ptprj. We laten zien dat dit gen ook
betrokkenn is bij kanker in de mens en hier een interactie aangaat met verlies
vann chromosoom 18q om een kwaadaardige tumor te vormen. Verder laten
wee zien dat het mogelijk is dat dit gevoeligheidsgen (en andere genen)
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betrokkenn kan zijn bij andere typen kankers. In de toekomst zal de precieze
roll van PTPRJ in het ontstaan van (dikke darm) kanker verder bestudeerd
moetenn worden.
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