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In dit proefschrift wordt het nut van natuurlijke componenten onderzocht als  mogelijke 

behandel wijze voor leukemie (oftewel bloedkanker). Met name heeft het onderzoek 

zich gericht op de effecten van dergelijke substanties op MAP kinases (een familie van 

essentiële regulatoren van de cellulaire fysiologie), op geprogrammeerde celdood en op 

differentiatie (het verkrijgen van een gespecialiseerd niet-delend fenotype van de anders 

wat onbestemde en snel profilerende leukemie cellen). Dat er in dit proefschrift gekozen 

is voor het werken met natuurlijke componenten heeft alles te maken met de 

aanwezigheid van het reusachtige Amazone oerwoud in Brazilië (de schrijver van dit 

proefschrift is Braziliaan). Momenteel wordt dit gigantische bos voornamelijk gebruikt 

voor laagwaardige economische activiteiten met een slecht lange termijnperspectief 

zoals houtkap. Het oerwoud herbergt echter ook vele interessante biologisch actieve 

stoffen. Indien in Brazilië een industrie zou ontstaan die zich specialiseert ion het 

ontdekken van mogelijke klinische toepassingen van dergelijke stoffen zou dat een 

belangrijke rol kunnen gaan spelen in de pogingen het oerwoud ook voor latere 

generaties te bewaren. In het onderhavige proefschrift kijken we in dit kader naar 

leukemie. 

Na een introductie over moleculaire aspecten van de leukemische ziekte wordt er in 

hoofdstuk twee gekeken naar de effect van tetrahydroxyquinon. Dit is  een middel dat 

reeds wordt gebruikt voor de behandeling van staar, maar in dit hoofdstuk laat ik zien 

dat het ook celdood van een modelcel voor leukemie veroorzaakt. Het moleculaire 

mechanisme van dit effect werd ontrafeld: iedere cel in ons lichaam heeft de neiging om 

spontaan te sterven maar wordt in actief in level gehouden door zogenaamde “survival” 

signalen. Het bleek tetrathydroxyquinon interfereert met deze laatste signalen en op 

deze wijze de kankercel van haar lust tot leven beroofd. Het gevolg is dat zij zich zelf 

ten gronde richt. 

In hoofdstuk drie wordt een nieuwe methode gebruikt om de werking van mogelijke 

geneesmiddelen te testen. Mijn vriend Sander Diks heeft onlangs zogenaamde peptide 

arrays gesynthetiseerd welke substraten bevat voor alle kinases uit het menselijk 

genoom. Ik heb deze arrays gebruikt om de werking van geneesmiddelen te testen en ik 
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laat in dit hoofdstuk een volledige beschrijving zien van de effecten van violacein op de 

fysiologie van de leukemiecel. Violacien komt uit het oerwoud en wordt gebruikt door 

de indianen om ontstekingsziekten te bestrijden. Het trekt nogal de aandacht vanwege 

haar anti-leukemische werking. In dit hoofdstuk laat ik zien dat violaceine de 

zogenaamde p42/p44 MAP kinase weg aanschakelt wat haar beurt dan weer leidt to 

differentiatie van de cellen en exit uit de celcyclus. 

In hoofdstuk vier en appendix 1 tenslotte wordt bestraald riboflavine onder de loupe 

genomen. Riboflavine wordt gebruikt als een zogenaamde fotosensitizer bij het 

bestrijden van leukemie. De gedachte was altijd dat zonlicht samen met riboflavine 

zuurstofradicalen zou vrijstellen, die dan de tumorcel het leven zuur zouden maken. Het 

blijkt echter dat voorbestraling van riboflavine een product oplevert dat de kankercel 

dood. Het moleculaire mechanisme lijkt een activatie zijn van het zogenaamde Fas/FasL 

geprogrammeerde celdood te zijn. Mogelijk zou dit op termijn betekenen dat patiënten 

die behandelt worden met fotosensitizers makkelijker in de zon kunnen komen. 

Samen laten deze studies dat natuurlijke producten inderdaad een aantrekkelijke kunnen 

zijn voor het ontwerpen van nieuwe therapie voor leukemie. Tevens wordt ook duidelijk 

dat het mogelijk is om het moleculaire mechanisme van werking te achterhalen.




