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DLK1 EN DE NOTCH SIGNAALROUTE IN DE LEVER 
In dit proefschrift wordt geprobeerd om de rol van het DLK1 eiwit en het NOTCH2 receptor 
eiwit tijdens de ontwikkeling van de lever te ontrafelen. Deze twee eiwitten malen deel uit 
van een signaalroute die een belangrijke rol speelt tijdens de embryologische ontwikkeling, 
namelijk de Delta-Notch signaalroute, kortweg Notch route.

HOOFDSTUK 1 geeft een overzicht van de evolutionair geconserveerde Notch route, 
met daarbij een speciale focus op het DLK1 eiwit. De Notch route bestaat uit receptor-
eiwitten waar ligand-eiwitten aan kunnen binden. DLK1 is een ligand-eiwit, terwijl het 
NOTCH2 eiwit, dat voornamelijk in hoofdstuk 6 wordt besproken, een receptor- eiwit is. 
Het DLK1 eiwit heeft een bijzondere status in de Notch route, omdat het een afwijkende 
structuur heeft in vergelijking met de andere ligand-eiwitten. Tijdens de embryonale 
ontwikkeling is Dlk1 transcriptie beschreven in verscheidene organen zoals het skelet, 
vetweefsel, spierweefsel, long, lever, alvleesklier, hypofyse en bijnieren, maar na de 
geboorte is het slechts aanwezig in enkele neuro(endocriene) organen. Dit patroon pleit 
voor een belangrijke rol voor DLK1 tijdens de embryonale groei en differentiatie van 
deze organen. Verder is gebleken dat het DLK1 eiwit tot re-expressie komt in enkele 
kindertumoren zoals in het hepatoblastoom, neuroblastoom en het nefroblastoom.  

HOOFDSTUK 2 beschrijft het eiwitexpressie patroon van DLK1 tijdens de embryonale 
muis-ontwikkeling. Welke wij hebben bestudeert met dagelijkse intervallen tussen 
embryonale dag 12 en de geboorte op embryonale dag 19. Het DLK1 eiwit vertoonde hoge 
expressie in de lever, longen, spieren, wervels, alvleesklier, hypofyse en bijnieren, maar 
deze expressie daalde snel in de laat-foetale periode. DLK1 eiwit-expressie was afwezig 
in het hart, de maag, darm en nieren, opperhuid en het centraal zenuwstelsel. DLK1 
eiwit-expressie, dus correleert goed met het gerapporteerde Dlk1 transcriptie patroon, 
waaruit blijkt dat de expressie voornamelijk wordt geregeld op het pre-translationele 
niveau. Op basis van het expressie patroon van het DLK1 eiwit tijdens de ontwikkeling 
en de resultaten van experimenten met vooral de vetcelontwikkeling, lijkt het DLK1 te 
functioneren als een remmende modulator van de Notch route, hetzij door te concurreren 
met de andere ligand-eiwitten of door directe interactie met de NOTCH1 receptor, of beide. 

In verband met de hoge DLK1 expressie  tijdens de embryonale ontwikkeling van de lever 
en de afwezige expressie na de geboorte, terwijl het opnieuw tot expressie komt in de 
kinderlevertumor hepatoblastoom, formuleerden wij de hypothese dat DLK1 betrokken zou 
kunnen zijn bij de pathogenese van het hepatoblastoom. Verder veronderstelden wij dat 
de oplosbare vorm van DLK1 eventueel een extra serum marker voor de diagnosticering 
van het hepatoblastoom op jonge zuigelingen leeftijd zou kunnen zijn, een leeftijdsgroep 
waarin de gevestigde serum marker α-foetoproteïne (AFP)  niet altijd een betrouwbare 
marker is. Dit is te wijten aan fysiologisch serum hoge waarden van AFP in deze 
leeftijdsgroep. 
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In HOOFDSTUK 3 onderzochten we de geschiktheid van DLK1 als een serum 
marker voor het hepatoblastoom bij jonge kinderen. We maten de concentratie van 
zowel DLK1 als AFP in serum van 48 controle en 7 hepatoblastoom patiënten. Wij 
observeerden dat DLK1 serum waarden, net als AFP, dalen met de leeftijd, maar dat 
zelfs bij hele jonge zuigelingen met het hepatoblastoom, de DLK1 serum waarden 
ongeveer 10-maal hoger waren dan bij de controlegroep. Deze bevinding maakt DLK1 
een kandidaat serum marker voor diagnosticering van het hepatoblastoom op de jonge 
zuigelingen leeftijd. 

HOOFDSTUK 4 beschrijft de totstandkoming en karakterisatie van een transgene 
muizen die het DLK1 eiwit in de lever tot overexpressiebrengen (Alfp-Dlk1 muizen). 
Deze muizen hebben, in tegenstelling tot de normale situatie vanaf voor de geboorte 
tot in het volwassen stadium blijvend hoge expressie van het DLK1 eiwit in de lever 
en in de bloedcirculatie. Tegen de verwachting in, leidt dit niet tot afwijkingen in de 
lever en in het bijzonder niet tot spontane tumorvorming. Vanwege het ontbreken 
van zichtbare afwijkigen in deze transgene muizen in combinatie met de wetenschap 
dat DLK1 ook adipogenese remt in een dosis-afhankelijke wijze, waarbij oplosbaar en 
membraan-gebonden DLK1 respectievelijk voornamelijk remmende en stimulerende 
effecten op adipogenese hebben, onderzochten we lipogenese en adipogenese in 
volwassen Alfp-Dlk1 muizen. Samengevat geven de resultaten van deze studie weer 
dat tijdens een laag-vet dieet DLK1 overexpressie leidt tot inhibitie van Notch1 receptor 
expressie, terwijl een hoog-vet dieet leidt tot DLK1-geinduceerde opregulatie van de 
Notch route en van genen die betrokken zijn bij lipogenese in zowel de lever en het 
vetweefsel bij vrouwtjes en alleen in de lever bij mannetjes. Deze bevindingen tonen 
aan dat DLK1 overexpressie, de lipogenese in zowel de lever als in het vetweefsel 
beinvloedt op een sexe- en dieet afhankelijke manier. 
 
Expressie van de Notch route is  reeds onderzocht tijdens de lever-ontwikkeling in 
muizen en toonde vooral expressie van de Notch1 en Notch2 receptoren, met een 
piek-expressie vlak voor de geboorte. Verder zijn er NOTCH2 mutaties beschreven in 
het Alagille syndroom, een ontwikkelingsstoornis met hart-, oog- en nierafwijkingen 
in combinatie met galwegafwijkingen. Transgene muizen met een lever-specifieke 
uitschakeling van de Notch1 receptor vertonen geen duidelijke afwijkingen. Echter, 
transgene muizen met laat-embryonale uitschakeling van de Notch2 receptor tonen 
een gebrek aan neonatale galwegen gepaard gaande met postnatale cholestase en 
cholangiocyt proliferatie. 

HOOFDSTUK 5 geeft een introductie in de normale galweg ontwikkeling en de 
betrokken transcriptiefactoren. Galweg differentiatie en morfogenese afhankelijk 
zijn van een Hhex-Hnf6-Hnf1β transcriptionele cascade, met de Tgfβ route en Foxa 
transcriptiefactoren vooral betrokken bij de galweg morfogenese. De exacte positie van 
de Notch2 receptor in de transcriptionele cascade is niet volledig opgehelderd, maar 
waarschijnlijk reguleert Notch2 zowel de galweg differentiatie als morfogenese.
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In HOOFDSTUK 6 beschrijven wij de karakterisatie van muizen met een vroege 
lever-specifieke uitschakeling van de Notch2 receptor (Notch2-cKO muizen). 
Embryonale Notch2-cKO muizen vertoonden geen enkel teken van galweg differentiatie 
met cytokeratine kleuringen, terwijl de morfologie van de levercellen normaal was. 
Neonatale Notch2-cKO muizen ontwikkelden ernstige geelzucht en in hun levers 
waren geen galwegen zichtbaar, waaruit blijkt dat er een volledige afwezigheid van 
galweg differentiatie heeft plaatsgevonden in muizen waarin het Notch2 eiwit in de 
lever is uitgeschakeld. Ondanks de uitgebreide galstuwing door afwezige galwegen 
met gepaard gaande lever-cel-dood, was de sterfte in de eerste 6 weken postnataal 
slechts ~ 15%. Geheel onverwacht, tradt er een langzaam proces op van secundaire 
galweg vorming met nieuw gevormde (afwijkende) galweg structuren die zich bleken 
te ontwikkelen na postnatale dag 21. Ondanks de uitgebreide leverfibrose op de 
leeftijd van 6 maanden, was in ~ 30% van de Notch2-cKO muizen van die leeftijd de 
geelzucht verdwenen. Nieuw gevormde galweg kanalen varieerden sterk in vorm en 
deden histologisch denken aan een “atypische ductulaire reactie”, die wordt gezien 
na massale lever-cel-dood en langdurige obstructieve galwegstuwing zowel in de 
mens als in de muis. Notch2 en Hnf6 expressie niveaus waren permanent verlaagd 
in Notch2-cKO levers, wat aangeeft dat Hnf6 waarschijnlijk onder Notch2 opereert in 
de in de galweg differentiatie cascade. Andere transcriptiefactoren die betrokken zijn 
bijde galweg differentiatie en -morfogenese (Foxa1, Foxa2, Hhex, Hnf1β, Cebpα en 
Sox9) hadden allemaal aanzienlijk lagere expressie niveaus in Notch2-cKO muizen dan 
de controle muizen in de perinatale periode, maar alle expressie niveaus behalve die 
van Foxa2 normaliseerden of werden zelfs hoger na postnatale dag 21, samenvallend 
met de secundaire vorming van de galwegen. Deze bevindingen tonen aan dat  
uitschakeling van Notch2 in de lever leidt tot galweg agenesie, maar uiteindelijk toch 
leidt tot langzame, secundaire galweg vorming    na postnatale dag 21, welke lijkt op 
een atypische ductulaire reactie. Notch2 uitschakeling had geen invloed op de levercel 
differentiatie. 
 
Omdat DLK1, afhankelijk van geslacht en dieet, lijkt te functioneren als, hetzij een 
remmer danwel een stimulator van Notch signalering (hoofdstuk 4) en omdat de 
Notch route betrokken is bij galwegproliferatie,  hebben wij in HOOFDSTUK 7 de 
effecten van DLK1 overexpressie bekeken in Dlk1/Mdr2-deficient dubbel transgene 
muizen. Deze muizen werden gedurende 4 weken een cholaat dieet gevoerd, waarvan 
bekend is dat deze leidt to galweg stuwing, galweg proliferatie en leverschade in Mdr2-
deficiente muizen. DLK1 overexpressie in Mdr2-deficiënte muizen leidt tot afname 
van de galweg proliferatie en afname van de expressie niveaus van de Notch1 en 
Notch2 receptoren en bijbehorende downstream factoren Hes1 en Sox9, evenals van 
de galweg transcriptiefactor Hhex. Hieruit blijkt dat Notch signalering een centrale rol 
speelt in de postnatale galweg proliferatie en dat in deze context, DLK1 zich gedraagt 
als een remmer van Notch signalering. DLK1 overexpressie alleen had geen invloed op 
de lever-cel proliferatie.
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Conclusie
De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat de NOTCH2 receptor, onderdeel 
van de evolutionair bewaarde Notch signaalroute, onmisbaar is voor galweg 
differentiatie, omdat wij hebben aangetoond dat in transgene muizen de afwezigheid 
van de NOTCH2 receptor in de lever leidt tot galweg agenesie. Een andere 
belangrijke bevinding is het er een laat-postnatale secundaire galwegvorming in deze 
transgene muizen plaatsvindt, waarbij transcriptiefactoren die bij de embryonale 
galwegontwikkelling betrokken zijn, hier gedeeltelijk ook betrokken zijn. Verder is 
gebleken dat de atypische Notch ligand DLK1, die zeer hoog tot expressie komt tijdens 
de embryonale ontwikkeling alsook in enkele kinder tumoren waaronder de levertumor, 
hepatoblastoom, niet betrokken is bij de pathogenese van het hepatoblastoom, maar 
lijkt te functioneren als een regulator van Notch signalering.
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