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Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Kanker ontstaat door 

een ongecontroleerde celgroei die veroorzaakt wordt door mutaties in het DNA. Door 

deze mutaties worden eiwitten die groei stimuleren meer aangemaakt en actiever, 

terwijl eiwitten die groei normaalgesproken onderdrukken, worden geremd. Hierdoor 

ontstaat een disbalans, waardoor cellen ongeremd kunnen delen en er een tumor 

kan vormen, groeien en uitzaaien. Notch signalering is een communicatie 

mechanisme tussen twee cellen dat celgroei, cel differentiatie en celdood reguleert 

tijdens de ontwikkeling en in bijna alle volwassen weefsels. Cellen in deze organen 

dienen continu vernieuwd te worden en hebben dus celgroei signalen nodig voor het 

correct uitvoeren van hun functie.   

 

Notch is een receptor eiwit dat aan het cel oppervlak zit. Om actief te worden, moet 

de Notch receptor binden aan een ligand eiwit op een naastgelegen cel. Vervolgens 

wordt de Notch receptor door enzymen in meerdere fragmenten geknipt. Dit zorgt 

ervoor dat het actieve deel van de Notch receptor vrijkomt van het cel oppervlak en 

via het cytoplasma van de cel zich verplaatst naar de celkern, waar het celgroei 

aanzet. Recent onderzoek wijst echter uit dat Notch activiteit ook wordt beïnvloed 

door de locatie van de (actieve) Notch receptor fragmenten in de cel. Deze 

fragmenten van de Notch receptor worden in de cel getransporteerd in kleine 

blaasjes, zogenaamde “vesicles”. Afhankelijk van het soort vesicle, waarin de Notch 

fragmenten zich bevinden, is Notch actief of inactief. Dit zal uiteindelijk bepalend zijn 

voor het gedrag van de cel en welke verandering deze ondergaat.  

 

Kankeronderzoek wijst uit dat de Notch signaal route vaak ontregeld en actief is in 

kankercellen en dus de groei van deze kanker cellen stimuleert. Hoge activiteit van 

Notch komt in verschillende soorten kanker voor, onder andere in: leukemie, 

borstkanker en longkanker. Het merendeel van de beschreven mutaties in de Notch 

signaal route komen voor in een specifiek soort leukemie van de T-cellen. In andere 

soorten kanker komen mutaties in het Notch eiwit sporadisch voor, hoewel Notch wel 

heel actief is. Waarom de activiteit van de Notch signaal route zo hoog is in veel 



Nederlandse samenvatting 
 

219 
 

soorten kanker is nog onduidelijk. Doordat veel tumoren hoge Notch activiteit laten 

zien, en deze activiteit afhankelijk is van de enzymen die Notch knippen, zijn 

remmers van deze enzymen getest als potentiële anti-kanker behandelingen. 

Hoewel deze Notch remmers effectief zijn in het bestrijden van kankercellen, laten 

ze ook nadelige effecten zien in normale weefsels. Dit komt doordat Notch remmers 

niet alleen Notch activiteit blokkeren in kankercellen, maar ook in de normale 

weefsels. Hierdoor worden Notch remmers (tot op heden) niet gebruikt in de 

behandeling van kankerpatiënten.  

 

Het doel van dit promotie onderzoek was het bestuderen van activiteit van het 

Notch eiwit in kanker en normale cellen en het vinden van de verschillen tussen 

beiden. Deze verschillen zouden we kunnen benutten om nieuwe 

kankerbehandelingen te ontwikkelen die meer specifiek tumor cellen aanpakken 

zonder de normale weefsels aan te tasten. Deze kankerbehandelingen zouden dus 

effectiever kunnen zijn in het bestrijden van de kankercellen met minder schadelijke 

bijwerkingen.  

  

In hoofdstuk II van dit proefschrift geven we een overzicht van de actuele kennis op 

het gebied van Notch activiteit in de fruitvlieg (waarin de Notch signaal route 

oorspronkelijk is ontdekt en waarin veel van de huidige kennis over Notch activiteit 

is verkregen) en in zoogdieren. In deze review vatten we samen waarom de regulatie 

van Notch activiteit door andere eiwitten in vesicles belangrijk is in de Notch signaal 

route. Afhankelijk van het soort vesicle waarin Notch zich bevindt, kan Notch activiteit 

worden geactiveerd of geremd. Er zijn aanwijzingen dat deze manier van Notch 

activatie meer wordt gebruikt door kankercellen ten opzichte van normale cellen. Er 

is echter meer onderzoek nodig om deze hypothese te bewijzen en hiervoor een 

gerichte therapeutische aanpak te ontwikkelen. In de toekomst zouden met meer 

kennis geneesmiddelen, die de activatie van Notch in vesicles verstoren, mogelijk 

Notch activiteit nog specifieker kunnen remmen in kankercellen.  
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In hoofdstuk III van dit proefschrift beschrijven we een studie gedaan op leukemie 

cellen, die hoge Notch activiteit vertonen, met chloroquine (in combinatie met Notch 

remmers). Chloroquine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt in het voorkomen en 

behandelen van malaria, maar wordt ook in steeds meer in klinische studies getest 

in de behandeling van verschillende soorten kanker. Chloroquine verstoort namelijk 

het transport via vesicles in de cel. We laten zien dat de combinatie van chloroquine 

en Notch remmers zorgt voor een afname van groei en een toename van celdood 

van de leukemie cellen, doordat chloroquine DNA schade veroorzaakt, die de 

leukemie cellen niet meer kunnen repareren. Daarnaast zorgt chloroquine ervoor dat 

het actieve Notch deel ophoopt in vesicles in de cel, maar niet meer actief is. 

Tenslotte laten we zien dat door het combineren van chloroquine met Notch remmers 

een lagere dosis van Notch remmers nodig is om hetzelfde anti-leukemie effect te 

krijgen ten opzichte van een behandeling met alleen Notch remmers. In theorie zou 

dit de bijwerkingen van deze Notch remmers in de behandeling leukemiepatiënten 

sterk kunnen verminderen.        

 

In hoofdstuk IV van dit proefschrift hebben we Dmt1, een eiwit dat verschillende 

metalen waaronder ijzer transporteert, geïdentificeerd als een nieuwe regulator van 

Notch activiteit. Dmt1 kan in vier verschillende vormen in de cel voorkomen: Dmt1a-

, Dmt1a+, Dmt1b- en Dmt1b+. We laten zien dat het remmen van de Dmt1- vormen 

Notch activiteit remt, terwijl het remmen van de Dmt1+ vormen Notch activiteit juist 

stimuleert. Als alle vormen van Dmt1 inactief zijn in een cel wordt Notch ook inactief. 

Hoewel het mechanisme hierachter nog niet helemaal duidelijk is, laten we zien dat 

verlies van Dmt1 leidt tot een verstoord transport van vesicles en dat dit 

hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk is voor de inactiviteit van de Notch signaal 

route.    

  

In hoofdstuk V van dit proefschrift geven we een samenvatting van onze 

bevindingen en bediscussiëren we de eventuele mechanismen die Notch, 

chloroquine en Dmt1 samenbrengen. Daarnaast veronderstellen we hoe deze 
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nieuwe kennis toegepast kan worden in de behandelingen van kankerpatiënten en 

welke uitdagingen we nog dienen te overbruggen met toekomstig kankeronderzoek 

om te komen tot meer kanker specifieke behandelingen, die effectiever zijn met 

minder bijwerkingen. 

 




