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Nederlandse	Samenvatting

Mitose	ingaan	en	uitgaan:	het	aan-	en	uitgaan	van	cycline-Cdk-Cks	activiteit	
Al het leven bestaat uit cellen. Sommige levensvormen bestaan slechts uit één 
enkele cel terwijl andere, zoals wijzelf, zijn opgebouwd uit biljoenen cellen (ongeveer 
50.000.000.000.000). Het is dus heel opmerkelijk dat wij wel als één cel zijn begonnen. 
Deze cel heeft zich vermenigvuldigd door middel van celdelingen. Celdelingen zijn 
dus van essentieel belang voor het vormen van een meercellig organisme, zoals een 
mens, walvis, vlinder of boom etc. Behalve voor de ontwikkeling van een organisme, 
zijn celdelingen ook nodig om cellen van ons lichaam, zoals in de huid en in de 
darmen, constant te vervangen door nieuwe cellen om slijtage aan deze organen 
tegen te gaan. In het kort gezegd is het proces van celdeling dus essentieel voor alles 
wat leeft.

Cellen kunnen zichzelf verdubbelen door een specifiek cel-cyclus programma 
te volgen. Voor de verschillende stappen in dit cel-cyclus programma heeft de cel 
specifieke eiwitten nodig. De eiwitten die nodig zijn om dit programma te regelen 
staan in het genoom van de cel beschreven. Dit genoom, ofwel het genetisch 
materiaal, bestaat uit het zogeheten DNA wat een lange code vormt waarin alle 
eiwitten die een cel kan maken staan beschreven. De code voor een bepaald eiwit 
heet een gen, en er zijn wel meer dan 20.000 genen bekend in het genoom van de 
mens. In het genoom staan dus eiwitten beschreven die ervoor zorgen dat een cel kan 
delen, maar er staan ook eiwitten in beschreven die ervoor zorgen dat de cel energie 
kan produceren. Verder staan er ook eiwitten in beschreven die er juist voor zorgen 
dat de code in het DNA afgelezen kan worden en dat de eiwitten die in die code staan 
beschreven dan ook echt gemaakt kunnen worden. Ook zijn er eiwitten die ervoor 
zorgen dat opgelopen schade aan het DNA gerepareerd wordt, zodat de DNA-code 
niet verloren gaat. Kortom, de eiwitten die een cel kan maken vormen de machines in 
de cel die alles regelen. De beschrijving hoe deze eiwitten gemaakt moeten worden 
staat gecodeerd in het DNA, ofwel het genoom. Als een cel gaat delen is het dus van 
essentieel belang dat al de informatie in het genoom ook aanwezig is in de nieuwe cel 
die dan gevormd wordt.

Het cel-cyclus programma van de cel houdt hier rekening mee en zorgt ervoor 
dat het hele genoom precies eenmaal gekopieerd wordt, in de zogeheten S-fase. Het 
DNA wordt daarna heel erg compact opgerold, zodat er afzonderlijke ‘chromosomen’ 
zichtbaar worden (46 chromosomen in mensen) die samen het hele genoom bevatten. 
Deze DNA-pakketjes zijn makkelijker te verdelen over de twee nieuwe cellen dan hele 
lange slierten van DNA. Zo’n chromosoom bevat dus niet alleen het originele DNA, 
maar ook de kopie die gemaakt is in S-fase en deze twee zitten nog aan elkaar vast 
met specifieke cohesie-eiwitten. In M-fase van de cel-cyclus, ofwel mitose, worden alle 
chromosomen in de cel vastgebonden aan draden (microtubuli) van de chromosoom-
verdelings-machine (mitotische spoel). Hierna kunnen de twee genomen gescheiden 
worden, door het originele DNA en de kopie van elkaar te scheiden. Dit gebeurt door 
de cohesie-eiwitten die de twee kopieën bij elkaar hielden kapot te knippen, waarna 
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de twee losse genomen getransporteerd kunnen worden naar de tegenovergestelde 
kanten van de cel. Vervolgens snoert de cel zich in, precies tussen de twee genomen, 
zodat er twee cellen gevormd worden die elk 1 genoom bevatten (zie figuur 1 in 
chapter	 1). Uiteindelijk snoeren deze cellen compleet af waardoor er nu twee 
dochtercellen gevormd zijn uit een moedercel.

Belangrijk is dat het losmaken en verdelen van de twee genomen alleen gebeurt 
wanneer alle chromosomen goed zijn aangehecht aan microtubuli van de mitotische 
spoel. Als dit niet zou gebeuren, dan zouden een of meerdere chromosomen niet goed 
verdeeld kunnen worden over de twee nieuwe cellen, waardoor de dochtercellen dus 
te veel of te weinig informatie zouden hebben om de normale functies van de cel uit 
te kunnen voeren. Daarom beschikt de cel over signalerings-eiwitten die bekijken of 
alle chromosomen goed zijn aangehecht. Deze eiwitten vormen samen het zogeheten 
spindle checkpoint (SAC) en zorgen ervoor dat de chromosomen pas gescheiden 
en verdeeld worden als ze eerst allemaal goed vast zaten aan microtubuli van de 
mitotische spoel (zie figuur 1 in chapter	1, SAC ON, SAC OFF).

Het cel-cyclus programma is dus opgedeeld in een S-fase en een M-fase. Tussen 
deze fases zitten nog de zogeheten G1-fase en G2-fase, waarin de cellen groeien, 
schade repareren en voorbereidingen treffen voor de volgende fase (zie figuur 1 in 
chapter	1). Zoals eerder hierboven al was uitgelegd, hebben cellen specifieke eiwitten 
nodig die het cel-cyclus programma regelen, waarvan de zogeheten cycline-Cdk 
complexen de hoofdregelaars zijn. Cdk is een eiwit met een specifieke activiteit, ofwel 
een enzym, het kan met deze activiteit bepaalde eiwitten veranderen waardoor de 
functie van deze eiwitten verandert. Cdk kan dit niet in z’n eentje doen maar moet 
hiervoor binden aan een ander eiwit; een cycline. Samen vormen ze een cycline-Cdk 
complex en kunnen nu veranderingen aanbrengen in bepaalde eiwitten waardoor de 
cel S-fase in gaat of juist M-fase in gaat. Op het juiste moment in de cel-cyclus wordt de 
juiste cycline aangemaakt die vervolgens Cdk bindt zodat de gevormde cycline-Cdk 
complexen S-fase of M-fase kunnen initiëren. Cycline A wordt als eerste gemaakt en de 
cycline A-Cdk complexen gaan vervolgens een aantal eiwitten veranderen waardoor 
de cel S-fase in kan en het DNA verdubbeld kan worden. Vervolgens wordt cycline B1 
gemaakt en de cycline B1-Cdk1 complexen zorgen voor veranderingen aan een hele 
andere groep eiwitten, die ervoor zorgen dat het DNA compact opgerold wordt in de 
vorm van chromosomen en dat de transportmachinerie van de cel veranderd wordt in 
de mitosische spoel, die de chromosomen bindt met haar microtubuli.

Opmerkelijk is het, dat de cycline B1-Cdk1 complexen die de cel maakt niet meteen 
actief zijn. Eerst worden er inactieve cycline B1-Cdk1 complexen gemaakt in de cel. 
Wanneer er genoeg van deze complexen gemaakt zijn kunnen ze plots geactiveerd 
worden, waarna de targets van cycline B1-Cdk1 veranderd kunnen worden en de cel 
M-fase in gaat. Deze vertraging in het actief worden van cycline B1-Cdk1 complexen 
is nu al 20 jaar bekend, maar wanneer de plotse activering van deze complexen plaats 
vindt in cellen en wanneer de activering compleet is was onbekend. Daarom hebben 
we een methode ontwikkeld om de activering van de cycline B1-Cdk1 complexen in 
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cellen te kunnen meten (beschreven in chapter	2). Deze analyse liet zien dat activering 
van de cycline B1-Cdk1 complexen vlak voor M-fase begint, wat logisch is omdat de 
activiteit van cycline B1-Cdk1 nodig is om M-fase in te gaan. Maar, interessant genoeg 
vonden we dat de activering van cycline B1-Cdk1 complexen zelfs nog door ging als 
de cellen al in M-fase waren (chapter	2). Waarom zou dit zijn? Als de activiteit van 
cycline B1-Cdk1 complexen alleen nodig zou zijn om M-fase in te gaan, waarom zou 
er dan nog meer activiteit bij moeten komen als de cellen al in M-fase zijn? Om deze 
vraag te beantwoorden hebben we cellen M-fase in laten gaan met minder cycline 
B1-Cdk1 complexen dan normaal. Op deze manier waren er nog wel genoeg actieve 
complexen aanwezig om M-fase in te gaan, maar de extra activiteit die normale 
cellen er nog bij kregen in M-fase was niet meer haalbaar in deze cellen. We zagen 
dat deze cellen dan ook duidelijk problemen hadden in M-fase. Normaal gesproken 
gaan cellen M-fase weer uit als alle chromosomen goed zijn aangehecht, zodat de 
genomen gescheiden kunnen worden en er twee cellen gevormd kunnen worden. Wij 
vonden dat cellen met minder cycline B1-Cdk1 activiteit in M-fase, vertraagd waren 
in het verlaten van M-fase (chapter	2). De activiteit van cycline B1-Cdk1 complexen 
lijkt dus stapsgewijs toe te nemen in cellen en wij denken dat dit ervoor zorgt dat 
opeenvolgende gebeurtenissen goed gecoördineerd worden; zodat de cellen eerst 
M-fase in gaan en vervolgens weer goed M-fase uit komen.

Door M-fase in te gaan en vervolgens weer uit te gaan kunnen er grote veranderingen 
in de cel plaatsvinden, zoals het scheiden en verdelen van de chromosomen en het 
vormen van twee cellen. Desalniettemin is het proces van M-fase ingaan en M-fase 
uitgaan in veel opzichten vergelijkbaar. Het proces van M-fase uitgaan is namelijk 
praktisch het omgekeerde van M-fase ingaan. Bijvoorbeeld, de chromosomen, die 
gevormd zijn tijdens het ingaan van M-fase, moeten uiteindelijk weer terugveranderd 
worden naar de lange DNA slierten van het genoom zoals die ook aanwezig waren 
voordat de cel M-fase in ging. Ook de mitotische spoel was gevormd tijdens het ingaan 
van M-fase en ook deze chromosoom-verdelings-machine moet weer terugveranderd 
worden naar de gewone transportmachinerie van de cel, zoals die aanwezig was 
voordat de cel M-fase inging. Als de veranderingen die gemaakt zijn om M-fase in 
te gaan uiteindelijk niet terugveranderd worden, dan blijft de cel dus in M-fase en 
kunnen er niet twee functionele cellen gemaakt worden. De veranderingen die de cel 
maakte om M-fase in te gaan waren bewerkstelligd door cycline B1-Cdk1 activiteit 
en het is dus niet verwonderlijk dat de cel deze cycline B1-Cdk1 activiteit weer moet 
verliezen om de veranderde eiwitten weer in hun oude staat terug te kunnen brengen. 
Met andere woorden, om M-fase in te gaan moet cycline B1-Cdk1 actief worden, 
maar om M-fase weer uit te kunnen en twee functionele cellen te maken moet cycline 
B1-Cdk1 juist weer inactief worden.

Om cycline B1-Cdk1 activiteit kwijt te raken zorgt de cel ervoor dat cycline B1 
afgebroken wordt, hierdoor verliest de Cdk zijn activiteit en kunnen de cellen M-fase 
uit. Op het juiste moment in M-fase, als alle chromosomen goed zijn aangehecht aan 
microtubuli, wordt er een specifieke eiwit-staart aan cycline B1 geplakt. Deze staart 
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bestaat uit het zogeheten ‘ubiquitine’ en is een signaal voor de cel om cycline B1 af te 
breken. De ubiquitine-staart wordt aan cycline B1 geplakt door een heel groot eiwit-
complex; de Anaphase-Promoting Complex of ook wel Cyclosome genoemd (APC/C). 
Het spindle checkpoint zorgt ervoor dat de APC/C niet actief kan zijn gedurende de 
tijd die nodig is om alle chromosomen goed aan te hechten aan microtubuli. Als aan 
deze eis is voldaan gaat het spindle checkpoint uit, waarna de APC/C in staat is om 
een ubiquitine-staart op cycline B1 te plakken. Hierdoor wordt cycline B1 afgebroken, 
de Cdk inactief en gaat de cel M-fase uit en delen.

In chapter	5 laten we zien dat cycline B1-Cdk1 activiteit in M-fase ook nodig is om 
de APC/C te veranderen. Hierdoor wordt de APC/C actiever, waardoor het nog beter 
ubiquitine-staarten op eiwitten kan plakken die afgebroken dienen te worden. Dit laat 
dus ook zien dat cycline B1-Cdk1 activiteit ervoor zorgt dat de APC/C extra efficient 
ubiquitine-staarten op cycline B1 zelf zet, waardoor cycline B1 wordt afgebroken en de 
Cdk geïnactiveerd. Met andere woorden zorgt cycline B1-Cdk1 activiteit er niet alleen 
voor dat cellen M-fase ingaan, maar ook dat cycline B1-Cdk1 activiteit weer efficient 
kan verdwijnen zodat de cel ook weer goed M-fase uit kan gaan. Dit verklaart ook 
onze observatie dat cellen die M-fase ingingen met minder cycline B1-Cdk1 activiteit, 
moeite hadden om M-fase uit te gaan (chapter	2).

Ook in cellen van organismen die al veel langer bestaan dan mensen, was de rol 
van cycline B1-Cdk1 in z’n eigen inactivering al gevonden, wat aangeeft dat dit proces 
bewaard is gebleven gedurende de evolutie, waarschijnlijk omdat het belangrijk is om 
de inactivatie van cycline B1-Cdk1 op deze manier te regelen. Door studies met zulke 
‘simpelere’ organismen was ook een klein eiwitje ontdekt waarvan gedacht wordt dat 
het cycline B1-Cdk1 meehelpt in het activeren van de APC/C in M-fase, zodat cycline 
B1-Cdk1 weer geïnactiveerd wordt en de cel M-fase uit gaat. Dit eiwitje heet Cks en 
is onderdeel van cycline-Cdk complexen. Cks werkt als een soort magneetje, omdat 
het graag bindt aan eiwitten die al een beetje veranderd zijn door de cycline-Cdk 
complexen (zie figuur 3 in chapter	1). Doordat Cks graag aan zulke veranderde eiwitten 
bindt, kan de cycline-Cdk die aan Cks vastzit nog meer veranderingen aanbrengen 
aan die eiwitten (optie 1), of simpelweg langer aan deze eiwitten blijven plakken (optie 
2). Dit zijn dus twee mogelijkheden waarmee Cks z’n gebonden cycline B1-Cdk1 zou 
kunnen helpen om de APC/C te activeren, of om cycline B1 afbraak op een andere 
manier te bevorderen. In chapter	5 laten wij zien dat het niet alleen de mogelijkheid 
is om veel veranderingen aan de APC/C te maken (optie 1), maar dat het ook de hele 
sterke binding van cycline B1-Cdk1 aan de APC/C is, via Cks, die ervoor zorgt dat 
cycline B1 efficient afgebroken kan worden (optie 2). Waarschijnlijk kan de APC/C veel 
makkelijker ubiquitine-staarten op cycline B1 plakken als het cycline B1-Cdk1 complex 
heel stevig vast zit op de APC/C (zie figuur 4 in chapter	1).

Zoals eerder uitgelegd regelt het spindle checkpoint wanneer de APC/C actief 
kan zijn richting cycline B1. Het is daarom opmerkelijk dat een andere cycline (cycline 
A) al wel vroeg afgebroken wordt in M-fase, terwijl cycline B1 afbraak op datzelfde 
moment nog steeds geremd is door het spindle checkpoint, omdat de chromosomen 
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nog niet goed vastzitten aan microtubuli. Afbraak van cycline A is ook nodig om haar 
gebonden Cdk inactief te maken zodat de cel M-fase uit kan. In chapter	3	 laten wij 
zien dat cycline A afbraak dezelfde APC/C activiteit nodig heeft als cycline B1 afbraak. 
Maar, hoe kan het dan dat het spindle checkpoint de APC/C inactief houdt richting 
cycline B1, maar niet richting cycline A? Een mogelijke verklaring hiervoor komt uit 
onze observatie dat cycline A heel sterk aan een activator van de APC/C bindt (Cdc20), 
iets wat we niet voor cycline B1 vonden (chapter	3,	4	en	5). Sterke binding aan een 
APC/C activator kan er misschien voor zorgen dat de APC/C complexen waar cycline 
A aan bindt niet geremd kunnen worden door het spindle checkpoint. Ook is voor de 
afbraak van cycline A het kleine Cks eiwitje nodig, wat cycline A-Cdk complexen naar 
de APC/C kan brengen (chapter	3). Wij denken dus dat een belangrijke rol voor Cks in 
celdeling is weggelegd om cycline-Cdk complexen naar de APC/C te brengen en ze 
daar te houden, zodat de APC/C gemakkelijk ubiquitine-staarten op deze cyclines kan 
plakken, wat ervoor zorgt dat deze cyclines worden afgebroken, de cel M-fase uitgaat 
en kan delen. Cycline A kan al meteen een ubiquitine-staart krijgen omdat het z’n 
eigen APC/C activator meeneemt, terwijl cycline B1 moet wachten totdat het spindle 
checkpoint uitgaat (uitgelegd in chapter	4).

In chapter	6 hebben we gekeken hoe de APC/C eigenlijk aan al die ubiquitine komt 
om ubiquitine-staarten mee te maken. Door alle potentiële ubiquitine-leveranciers 
in de cel, ook wel E2-enzymen genoemd, een voor een uit te schakelen kwamen 
we erachter dat de APC/C gebruik maakt van een combinatie van E2-enzymen. In 
ieder geval zijn de E2 enzymen genaamd UbcH10 en UBE2S belangrijk voor APC/C 
activiteit en dus om goed M-fase uit te gaan en te kunnen delen.

Het is langzaamaan duidelijk aan het worden dat cycline B1-Cdk1 complexen 
stapsgewijs actief worden als de cel M-fase ingaat, en weer stapsgewijs inactief 
worden als de cel M-fase uit gaat. In chapter	7 bespreken we de aanwijzingen die 
wij en anderen hebben, die laten zien dat de robuuste regulatie van de activering en 
inactivering van cycline B1-Cdk1 complexen ervoor zorgt dat cellen M-fase in gaan en 
ook weer goed uit komen, met twee functionele cellen als resultaat.

Celdeling is ook een belangrijke target in anti-kanker therapieën. Kanker is een 
aandoening waarin een cel in het lichaam ontregeld raakt, door afwijkingen die zijn 
opgetreden in het DNA. Hierdoor gaat deze, en de hieruit voortgekomen cellen, 
te vaak delen. Dit kan leiden tot de groei van gezwellen (tumoren) die het individu 
kunnen schaden. Chemo-therapeutica zoals paclitaxel en vinca alkaloids grijpen aan 
op de celdeling door ervoor te zorgen dat er in M-fase geen goede verbindingen 
tussen de chromosomen en microtubuli kunnen ontstaan. Hierdoor blijft het spindle 
checkpoint constant aan staan en de APC/C geremd richting cycline B1. Hierdoor 
wordt cycline B1 niet goed afgebroken en kan de cel niet goed M-fase uit. Op een 
redelijk onbekende manier heeft dit vaak celdood tot gevolg en dus het verdwijnen 
van de delende kankercellen. Toch kan het best zijn dat tijdens zo’n behandeling 
bepaalde kankercellen toch M-fase uit gaan zonder dood te gaan, waardoor ze 
mogelijk resistent zijn tegen deze behandeling. Wellicht dat het verstoren van de 
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functie van Cks, UbcH10 en UBE2S, alleen of in combinatie met deze bestaande 
therapieën, het arrest in M-fase kunnen versterken. Toekomstige experimenten 
zullen moeten uitwijzen of deze hypothese juist is, of het remmen van deze factoren 
effectiever tot celdood leidt en wat nu precies de trigger is die de cellen de dood in 
jaagt tijdens zulke behandelingen.


