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Chapter 8

Nederlandse Samenvatting
Cellen zijn fundamentele bouwstenen van het leven. Hun functionele 
eigenschappen heeft de evolutie van complexe organismen, zoals de mens, 
door de tijd heen mogelijk gemaakt. In dit proefschrift hebben we specifiek de 
cellen van het afweersysteem, de zogenaamde immuun-cellen, onderzocht. 
Deze immuun-cellen, ook wel witte bloedcellen genoemd, ondergaan 
allerlei interacties, niet alleen met elkaar maar ook met hun omgeving, 
om ziekteverwekkers (pathogenen) op korte termijn te neutraliseren. 
Ook zijn ze betrokken bij de vorming van het immunologisch geheugen, 
om de gastheer ook op langere termijn te kunnen beschermen. Echter, de 
levensduur van deze immuun-cellen is beperkt en hierdoor moeten deze 
cellen voortdurend vernieuwd worden tijdens een proces dat hematopoiese 
wordt genoemd. Tijdens dit proces differentiëren voorlopercellen, gevormd 
uit hematopoietische stamcellen, stapsgewijs uit in rijpe immuun-cellen. 

Een belangrijke vraag die in de medische wetenschap speelt is hoe de 
voorlopercellen weten in welke richting ze moet differentiëren en/of wanneer 
ze zich moet gaan delen. Om deze processen nauwkeurig te reguleren zijn 
tijdens de evolutie bepaalde signaleringsroutes ontstaan. Dit zijn netwerken 
van bepaalde receptoren en intracellulaire eiwitten die signalen uit de 
omgeving van de cel kunnen waarnemen en tegelijkertijd in de cel kunnen 
omzetten in signalen die leiden tot veranderingen in genexpressie. Mutaties 
in bepaalde componenten van deze signaleringsroutes kunnen leiden tot in-
activatie of juist over-activatie van de route, waardoor ziektes zoals kanker 
kunnen ontstaan.

Tijdens de in dit proefschrift beschreven onderzoek hebben wij naar één 
specifieke signaleringsroute gekeken, namelijk de Notch-signaleringsroute. 
Ondanks de relatief eenvoudige opbouw van deze route heeft Notch een 
groot aantal verschillende functies in veel verschillende celtypes. Wij hebben 
specifiek gekeken naar hoe Notch de ontwikkeling en functie van bepaalde 
klassen immuun-cellen reguleert. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar 
de rol van Notch tijdens de normale ontwikkeling van deze cellen, maar ook 
naar de rol van Notch in leukemische cellen, een situatie waarbij de normale 
cel ontwikkeling verstoord is. De focus van ons onderzoek was voornamelijk 
op het ontrafelen van de (moleculaire) mechanismen die door Notch wordt 
gebruikt om de zijn veelvoud aan functies te kunnen volbrengen. 

Notch reguleert de differentiatie en levensduur van T helper cellen
T helper (Th)1, Th2 en Th17 cellen zijn immuun-cellen die verschillende 
functies hebben in de afweer tegen verschillende klassen van pathogenen. 
Zo zijn Th1 cellen belangrijk bij de afweer tegen intracellulaire pathogenen, 
terwijl Th2 cellen betrokken zijn bij de afweer tegen extracellulaire pathogenen 
en Th17 cellen tegen schimmels. Ondanks dat al deze verschillende Th cel-
subtypes totaal verschillende functies in het immuunsysteem volbrengen, 
ontstaan ze wel allemaal uit een-en-dezelfde voorlopercel, namelijk de naïeve 
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CD4+ T cel. Het is al bekend dat de Notch signaleringsroute een belangrijke 
rol speelt bij de differentiatie van deze drie Th cel groepen uit naïeve T cellen, 
maar hoe eenzelfde signaleringsroute in staat is de verschillende richtingen 
van Th cel differentiatie te sturen is echter nog niet tot in (het moleculaire) 
detail bekend. 

In hoofdstuk 7 bevestigen wij dat activatie van Notch door haar ligand 
Delta-like 4 (Dll4) de differentiatie van Th1 cellen kan reguleren. Onze 
data laat zien dat Notch hiervoor een alternatieve route gebruikt dan al 
beschreven IL-12/Stat4 en T-bet pathways, omdat Th1 cel differentiatie 
door Notch onafhankelijk van deze factoren is. Verder laten we zien dat 
Th1 cel differentiatie afhankelijk is van zowel Notch1 als ook Notch2 en het 
signaleringseiwit RBPJ, welke onderdeel uitmaakt van de canonical Notch 
signaleringsroute. Deze data suggereert dat Notch bepaalde transcriptionele 
mechanismen gebruikt om Th1 differentiatie te reguleren. Vroeg na 
stimulatie van de Notch signaleringsroute door Dll4 blijkt dat de expressie 
van bijvoorbeeld IFNγ en de IFNγ-receptor sterk omhoog gaat, en dat deze 
IFNγ en de IFNγ-receptor genen geconserveerde DNA-binding sites voor 
RBPJ in hun regulatoire regio’s hebben. Het lijkt er dus sterk op dat deze 
genen directe targetgenen van Notch signalering zijn. Verder is optimale 
inductie van IFNγ in Th1 cellen na Dll4 stimulatie afhankelijk van autocriene 
signalering via de IFNγ receptor. Dit alles bij elkaar lijkt een model te 
ondersteunen waarbij Notch (A) Th1 cel differentiatie induceert door direct 
de IFNγ en IFNγ-receptor genexpressie te reguleren, en (B) een autocriene 
feedback mechanisme via de IFNγ receptor mogelijk maakt. 

Verder hebben wij gevonden dat Notch activatie door Dll4 naast Th1 cellen 
ook de andere Th cel types kan induceren (hoofdstuk 7). Notch doet dit door 
de genen voor bepaalde cytokine-receptoren te activeren, welke specifiek bij 
de differentiatie van de verschillende Th cel types betrokken zijn. Hierdoor 
maakt Notch CD4+ T cellen meer gevoelig voor deze differentiatie-sturende 
cytokines. Onze data laat dus zien dat Notch eigenlijk meer als een soort 
van algemene versterker voor Th cel differentiatie functioneert, terwijl juist 
de richting van differentiatie in Th1, Th2 of Th17 cellen door de aanwezige 
cytokines in de omgeving van de naïeve CD4+ T cellen wordt bepaald. 
Hiermee hebben wij een mogelijke verklaring geleverd hoe de ogenschijnlijk 
simpele Notch signaleringsroute de differentiatie van al de verschillende Th 
cel types specifiek kan bevorderen, en zo de afweer direct kan toespitsen op 
de aard van infectie.  

Om een effectieve afweer tegen pathogenen mogelijk te maken moeten 
specifieke CD4+ Th cellen zich tijdens een infectie sterk vermeerderen 
(expanderen). Uiteindelijk is de sterkte van de cellulaire afweer een som 
die afhankelijk is van de mate van expansie enerzijds en het overleven 
van deze geëxpandeerde Th cellen anderzijds. Beide processen moeten 
nauwkeurig worden gereguleerd om te voorkomen dat lichaamseigen cellen 
onbedoeld worden aangevallen, met overmatig weefselschade als gevolg. 
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Hoe aanhoudende T cel responses gecontroleerd kunnen worden is tot op 
moleculair niveau nog niet geheel duidelijk, maar in hoofdstuk 6 beschrijven 
wij dat Notch hierbij een belangrijke rol blijkt te spelen. Door tijdens T cel 
activatie niet alleen de T cel receptor te activeren, of alleen klassieke co-
stimulatie toe te passen, maar daarbij ook de Notch signaleringsroute te 
activeren kunnen we grotere getallen van deze geactiveerde CD4+ T cellen 
genereren. Het is echter zo dat Notch nauwelijks invloed heeft op proliferatie 
van CD4+ Th cellen, maar dat het geactiveerde CD4+ T cellen beschermt 
tegen de geprogrammeerde celdood (apoptose genoemd) die normaal 
plaats vindt na de clonale expansie van deze cellen. Notch beschermt tegen 
zowel intrinsieke en extrinsieke apoptose, en ook hier lijken transcriptionele 
mechanismen ten grondslag te liggen. De conclusie van de studie in hoofdstuk 
6 is dan ook dat Notch de sterkte van een CD4+ Th cel respons reguleert door 
de levensduur van deze cellen te verlengen.

De sterkte van het Notch signaal bepaalt differentiatie van T cellen of 
groep 2 innate lymphoide cellen
Innate lymfoide cellen (ILCs) zijn onlangs als een nieuwe klasse van immuun-
cellen in de literatuur beschreven. Deze ILCs staan dichtbij CD4+ T cellen 
(qua functie en ontwikkeling), maar verschillen onder meer in het feit dat ze 
geen specifieke receptoren tot expressie brengen om antigenen te herkennen. 
Recent onderzoek heeft laten zien dat de er verschillende ILC groepen 
bestaan, die qua functie, cytokine productie en ontwikkeling de parallel aan 
verschillende Th cel groepen geplaatst kunnen worden. Een van de factoren 
die een erg belangrijke rol in de ontwikkeling van deze verschillende ILCs 
blijkt te spelen is Notch. 

ILC2s zijn belangrijk voor afweer van multi-cellulaire parasieten, maar zijn 
ook betrokken bij het ontstaan van zo genoemde type 2 immuun ziektes. In 
hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht hoe humane ILC2s gevormd worden, en 
welke factoren hierbij een rol spelen. Daarnaast hebben wij een ILC2-populatie 
in de thymus van jonge donoren geïdentificeerd, iets wat opmerkelijk 
is aangezien nooit eerder ILC2s in steriele organen zoals de thymus zijn 
beschreven. De aanwezigheid van ILC2s in de thymus zou kunnen wijzen 
op de lokale ontwikkeling van deze cellen. Het blijkt inderdaad mogelijk 
om thymale lineage-CD34+CD1a- voorlopercellen (dus cellen die nog geen 
enkele stap in de richting van T cel ontwikkeling hebben gemaakt) in vitro 
onder invloed van Notch te differentiëren in ILC2s. Deze differentiatie kan 
niet alleen bereikt worden door stimulatie met het Notch-ligand Dll1, maar 
ook door overexpressie van de actieve versie van Notch1, namelijk NICD1. 
Verder laten we in dit hoofdstuk zien dat overexpressie van NICD1 zelfs de 
differentiatie van lineage-CD34+CD1a- voorlopercellen (dus cellen die al tot 
op zekere hoogte al een stap richting T cel ontwikkeling hebben gemaakt) 
kan sturen in de richting van ILC2s. 

Notch is bekend als een noodzakelijke factor voor de ontwikkeling van T 
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cellen. Onze data roept dan ook de vraag op, hoe Notch de differentiatie 
van een-en-dezelfde voorlopercel tot zowel T cellen als ILCs kan reguleren. 
Wij laten zien dat deze beslissingen gemaakt kan worden als gevolg van de 
sterkte van het Notch signaal waaraan de cellen bloot staan (hoofdstuk 2). 
Door de sterkte van het signaal aan te passen kan Notch veranderen van 
een factor die de vorming van T cellen reguleert (lage signaal sterkte) tot 
een factor die ILC2s vorming stimuleert (hoge signaal sterkte). De resultaten 
van deze studie leidt tot het verder begrijpen van het mechanisme dat ten 
grondslag ligt aan de vorming van T cellen en ILC2s, en laten een centrale 
rol van Notch hierin zien.

Indicaties voor het bestaan van ILC2-achtige leukemieën
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven wordt de ontwikkeling van humane ILCs 
door sterke Notch signalen gestimuleerd. Notch staat echter ook bekend 
als een belangrijke oncogeen, en dan voornamelijk in T-ALLs (T-cel acute 
lymfoblastische leukemie). Hieruit hebben wij de hypothese opgesteld 
dat sterke Notch signalering, als gevolg van oncogene mutaties in de 
signaleringsroute, ILC2-achtige leukemieën (ILC2-LL) kan veroorzaken: een 
klasse van leukemieën die tot heden nog niet beschreven en gekarakteriseerd 
is. 

Wij demonstreren inderdaad dat verschillende oncogene versies van NOTCH1 
ook ILC2 differentiatie vanuit thymale voorlopercellen kunnen induceren 
(hoofdstuk 3). Door bioinformatische analyses van meerdere genexpressie 
databases hebben wij verschillende T-ALL geïdentificeerd die mogelijk als 
ILC2-LL geclassificeerd zouden kunnen worden. Tot ons verbazing konden 
wij niet alleen ILC2 achtige genexpressie signaturen in bepaalde T-ALL 
patiënten onderscheiden, maar ook in verschillende AML (acute myeolide 
leukemia) groepen, en dan in het bijzonder in een groep van ‘atypische’ 
AML patiënten, waarin het gen voor de myoloide transcriptie factor CEBPA 
epigenetisch verstoord is. Deze patiënten hebben ook activerende mutaties 
in NOTCH1, welke normaal gesproken nauwelijks te vinden zijn in AMLs. In 
conclusie hebben wij indicaties voor het bestaan van ILC2-LL en suggereert 
onze data dat oncogene activatie van Notch een belangrijke functie bij het 
ontstaan van dit type leukemieën zou kunnen spelen.

T cel ontwikkeling en T cel leukemie zijn onafhankelijk van Notch 
dimerisatie in de mens
Het feit dat NOTCH1 het meest belangrijke oncogen in T-ALL is maakt Notch 
een aantrekkelijk doel voor therapie. Helaas heeft het algemeen remmen 
van Notch signaleringsroute drastische bijwerkingen, omdat Notch een 
veelvoud aan fysiologische functies in veel celtypes in ons lichaam reguleert. 
In dit kader gezien was het veel belovend dat een serie van biochemische 
studies onlangs een mechanisme heeft geïdentificeerd dat biochemische 
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separatie van de verschillende Notch functies mogelijk maakt. Sommigen 
targetgenen worden namelijk geactiveerd door dimerisatie van Notch-
transcriptie-complexen (NTC) op zo genoemde sequence-paired-sites (SPS) 
in het DNA. Deze dimerisatie controleert in muizen T cel ontwikkeling, 
maar ook het ontstaan en voortdurend groeien van T-ALLs. Daarom zouden 
medicijnen die deze dimerisatie van NTC voorkomen specifiek de oncogene 
functies van Notch kunnen remmen, zonder ongewenste bijeffecten op de 
fysiologische functies. Hierdoor zou een efficiëntere therapie voor T-ALL 
met minder bijwerkingen ontwikkeld kunnen worden. Over de rol van NTC 
dimerisatie in de mens is echter nog niks bekend. Daarom hebben wij in 
hoofdstuk 4 de rol van NOTCH1 dimerisatie in humane T cel ontwikkeling 
en T-ALLs bestudeerd. We laten zien dat dimerisatie deels noodzakelijk is 
voor Notch-geïnduceerde ILC2 differentiatie, een functie die tot heden niet 
bekend was, maar dat de T cel ontwikkeling niet hiervan afhankelijk was. 
We laten verder zien dat dit verschil tussen muis en mens verklaard kan 
worden door verschillen in de architectuur van de pre-T cel receptor-alfa 
(pTα)-enhancer. Tot slot demonstreren wij dat ongebreidelde groei van T-
ALL cel lijnen ook onafhankelijk van dimerisatie is. Gebaseerd op deze data 
concluderen wij echter dat het mechanisme van dimerisatie geconserveerd is 
tussen muis en mens, maar dat in de mens medicijnen die gericht zijn tegen 
deze dimerisatie waarschijnlijk niet het gewenste therapeutisch effect in T-
ALL zullen hebben.

In conclusie voegen onze studies uit dit proefschrift nieuwe kennis toe aan 
ons begrip van hoe Notch tijdens de differentiatie van T cellen en ILC2, 
en hun leukemische tegenhangers functioneert. In het bijzonder hebben 
wij (moleculaire) mechanismen geïdentificeerd die Notch de mogelijkheid 
geeft zijn verschillende – en soms tegenovergestelde – functies in het 
immuunsysteem uit te oefenen. Gezien de betrokkenheid van Notch in 
verschillende ziektes en de uitgebreide fysiologische functies van deze 
signaleringsroute heeft onze data belangrijke biomedische implicaties. 
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