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Nederlandse samenvatting

Dagelijks vindt er een constante vorming plaats in het menselijk lichaam van een bil-

joen bloedcellen via het proces dat hematopoëse wordt genoemd. Deze bloedcellen

kunnen grofweg in drie types worden verdeeld: rode bloedcellen, witte bloedcellen

en bloedplaatjes. De rode bloedcellen zorgen voor de aanvoer van zuurstof naar de

weefsels en afvoer van koolstofdioxide. De bloedplaatjes zijn betrokken bij stolling

van bloed en de witte bloedcellen hebben een belangrijke rol in de afweer. Deze

cellen ontstaan in het beenmerg enworden in een stapsgewijs proces gevormd uit he-

matopoëtische stamcellen. Deze stamcellen hebben twee belangrijke eigenschappen:

de mogelijkheid tot zelfvernieuwing en uitrijping (di�erentiatie). Zelfvernieuwing

houdt in dat wanneer stamcellen delen er (een) stamcel(len) gevormd worden.

Op deze manier wordt gewaarborgd dat er gedurende het leven een stamcelpool

aanwezig is waardoor er altijd volwassen bloedcellen gevormd kunnen worden.

Di�erentiatie is het proces waarbij een stamcel stapsgewijs uitrijpt tot een volledig

functionerende volwassen bloedcel. Gedurende het leven kunnen verandering in

het DNA optreden waardoor stukjes DNA niet normaal functioneren en foute in-

formatie gaan afgeven. Indien dit op meerdere plekken in het genoom optreedt dan

kan dit het normale proces van zelfvernieuwing en uitrijping verstoren waardoor

een stamcel transformeert in een leukemische stamcel. Dit proces wordt ook wel

leukemogenese genoemd. Deze leukemie cellen gaan het beenmerg overwoekeren

en de normale bloedcel vorming onderdrukken. Patiënten presenteren zich dan

met klachten van moeheid (gebrek aan rode bloedcellen), bloedingen (gebrek aan

bloedplaatjes) en infecties (geen volledig functionerende witte bloedcellen). Er

zijn meerdere (sub)types van leukemie en in dit proefschri� hebben we vooral

acute myeloïde leukemie (AML) bestudeerd. In dit type leukemie kunnen bepaalde

witte bloedcellen (myeloïde cellen) niet meer volledig uitrijpen. Als gevolg van

de opgetreden mutaties worden meerdere cellulaire processen ontregeld, zoals cel-

deling maar ook apoptose. Apoptose, o�ewel geprogrammeerde celdood, is een

gereguleerd en gecontroleerd proces gedurende weefselvorming en homeostase.

Het celaantal kan zo bijvoorbeeld worden gereguleerd door het aanzetten tot apop-

tose in situaties waarbij cellen niet langer meer nodig zijn of gevaarlijk zijn voor

het weefsel. In dit proefschri� hebben we in detail enkele signaleringsroutes die

overleving en apoptose aansturen bestudeerd. NF-κB is een transcriptiefactor (een
eiwit die de genexpressie reguleert), die betrokken is bij de overleving van AML

(stam)cellen. Sinds 15 jaar is het bekend dat NF-κB een verhoogde activiteit hee�



thesis 26 augustus 2015 23:00 Page 142 �
�	

�
�	 �
�	

�
�	

142

in cellen van een groot percentage van AML patiënten. In Hoofdstuk 2 hebben

we beschreven welke moleculaire mechanismen kunnen leiden tot constitutieve

activatie van de transcriptiefactor NF-κB in AML stamcellen. Constitutieve acti-
vatie is een voortdurende, basale activatie die onafhankelijk kan zijn van receptor

stimulatie. In de laatste tien jaar, hebben meerdere studies aangetoond dat een

chromosomale translocatie of mutatie direct kan leiden tot verhoogde NF-κB ac-
tiviteit. Daarnaast kunnen cytokines (extracellulaire moleculen die verscheidene

cellulaire processen aansturen) die NF-κB positief reguleren verhoogd tot expressie
komen. Ook kunnen intracellulaire eiwitten, die actief zijn binnen de signaalroute,

verhoogd tot expressie komen. Dit kan leiden tot verhoging van de activiteit van

NF-κB. Tevens is verhoogde proteasoom expressie en activiteit gezien in AML
cellen. Het proteasoom is een complex dat zorgt voor de afbraak van eiwitten in een

cel waaronder Iκ-Bα, een negatieve regulator van NF-κB . Verhoogde activiteit van
het proteasoom kan op die manier zorgen voor de blijvende activatie van NF-κB.
De afgelopen jaren zijn meerdere behandelstrategieën voorgesteld die speci�ek

gericht zijn op de onderdrukking van NF-κB via deze verschillende moleculaire
mechanismen (Hoofdstuk 2). Twee van deze strategieën hebben wij verder in detail

bestudeerd: proteasoom inhibitie (Hoofdstuk 3 en 5) en de inhibitie van TAK1, een

signaleringsmolecuul (Hoofdstuk 6). De proteasoomremmer bortezomib wordt op

dit moment al succesvol gebruikt in de kliniek voor de behandeling van multiple

myeloom patiënten. Wij hebben onderzocht of de AML stamcellen gevoelig zijn

voor de celdodende werking van bortezomib of de combinatie van bortezomib

met TRAIL. TRAIL is een natuurlijk eiwit dat speci�ek kankercellen kan aanzetten

tot apoptose terwijl gezonde cellen daar minder gevoelig voor zijn. TRAIL kan

celdood induceren door binding aan de ‘dood’-receptoren 4 en 5. We hebben laten

zien dat de AML stamcellen minder gevoelig zijn voor bortezomib dan de meer

gedi�erentieerde AML cellen. In deze studies hebben we gebruikt gemaakt van

de marker CD34, een marker die aanwezig is op AML stamcellen en afwezig is

op meer gedi�erentieerde AML cellen. Toevoeging van TRAIL resulteerde niet

in hogere cytotoxiciteit bij AML CD34+ cellen afkomstig van patiënten. Dit in
tegenstelling tot gegevens met AML cellijnen die wij en anderen eerder hebben

bestudeerd. Ongevoeligheid voor bortezomib kan veroorzaakt worden door een

voortdurende activiteit van NF-κB en een verhoogde aanwezigheid van het anti-
apoptotisch eiwit MCL-1. Daarop toonden we aan dat de gevoeligheid vergroot

kan worden door de combinatie te gebruiken van bortezomib en een remmer van

MCL-1. Meer onderzoek is echter nodig om te beoordelen of een combinatie van

bortezomib met NF-κB of MCL-1 remmers ook verbeterde cytotoxiciteit hee� in
AML stamcellen en uiteindelijk AML cellen kan doden.

Het beenmergmicromilieu bestaat uit allerlei niet-hematopoëtische cellen aan-

wezig in het beenmerg, en hee� interacties met hematopoëtische cellen via direct

en indirect contact. Indirect contact kan plaatsvinden door de uitscheiding van

cytokines. De verscheidene cytokines zijn niet alleen van belang voor de celdeling

en overleving van maligne cellen, maar spelen ook een rol bij de resistentie tegen

chemotherapeutica. OPG is een cytokine dat wordt uitgescheiden door beenmerg

osteoblasten (cellen die betrokken zijn bij de bot opbouw) en kan binden aan TRAIL.
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De binding van OPG aan TRAIL voorkomt dat TRAIL aan de ‘dood’-receptoren

bindt en voorkomt daarmee het proces van apoptose activatie. Hierom wordt OPG

ook wel een ‘decoy’-receptor genoemd en kan er op deze manier TRAIL-resistentie

ontstaan. Om resistentie te voorkomen zijn in het verleden TRAIL-varianten ont-

wikkeld die een hogere a�niteit hebben voor de ‘dood’-receptoren. Er is echter

nog niet in detail uitgezocht of deze varianten ook een lagere a�niteit hebben

voor OPG. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de eerder ontworpen ‘dood’-

receptor-varianten een lagere a�niteit hebben voor OPG waardoor een mogelijke

OPG-gemedieerde TRAIL resistentie voorkomen kan worden. We hebben aange-

toond dat een DR5-speci�eke variant (D269H/E195R) een signi�cant verminderde

a�niteit hee� voor OPG dan het natuurlijke TRAIL. Naast het feit dat deze variant

een verhoogde activiteit had in de afwezigheid vanOPG, behield het zijn activiteit in

de aanwezigheid van stromale cellen die OPG secreteren. Deze gegevens suggereren

dat deze variant een nieuwe mogelijkheid aanbied om de e�ectiviteit van TRAIL te

verhogen in het lichaam.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of de tweede generatie proteasoom rem-

mers car�lzomib en oprozomib een verhoogde cytotoxiciteit hebben in AML cellen

afkomstig van patiënten ten opzichte van de eerste generatie proteasoomremmer

bortezomib. Behandeling van AML CD34+ cellen met deze proteasoom inhibitor
in lange-termijn kweken toonde aan dat car�lzomib een verhoogde e�ectiviteit

hee� vergeleken met bortezomib of oprozomib. Tegelijkertijd konden we ook een

vermindering in het aantal quiescent (niet delend) AML CD34+CD38− cellen waar-
nemen. De verbeterde e�ectiviteit is waarschijnlijk te danken aan een verschil in

mechanisme van deze proteasoom inhibitors. Car�lzomib bindt namelijk blijvend

aan het proteasoom in tegenstelling tot bortezomib. Dit leidt waarschijnlijk tot de

verhoogde cytotoxiciteit in de stamcelverrijkte fractie vanAML cellen afkomstig van

patiënten. Normale beenmergcellen waren minder gevoelig dan AML cellen voor

behandeling met car�lzomib, wat suggereert dat er een therapeutisch window is

waarbij AML cellen gevoelig zijn terwijl normale beenmergcellen relatief ongevoelig

zijn. Met genexpressie studies hebben we verder aangetoond dat zowel verschil-

lende proteasoom subunits als de activiteit van het proteasoom verhoogd is in AML

CD34+ cellen. Dit zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de versterkte werking in
AML cellen ten opzichte van normale beenmergcellen. Echter, ook na behandeling

met car�lzomib zagen we verhoogde expressie van MCL-1, vergelijkbaar met het

e�ect na toevoeging van bortezomib (Hoofdstuk 3). Gemeenschappelijke remming

van car�lzomib met de MCL-1 inhibitor obatoclax verhoogde de e�ectiviteit van

car�lzomib signi�cant. Deze data suggereren dat de combinatie van car�lzomib

met MCL-1 inhibitors mogelijk e�ectief is voor het bestrijden van leukemische

stamcellen.

Enkele jaren geleden hebben we een studie uitgevoerd waarbij we op genoom

breed niveau verschillen in genexpressie hebben bekeken tussen AMLCD34+ cellen
en normale beenmergcellen. Met behulp van deze data hebben we nu speci�ek

gekeken naar verschillen in expressie van apoptosis geassocieerde genen. In Hoofd-

stuk 6 hebben we bestudeerd of er inderdaad een verandering is in expressie van

apoptosis geassocieerde genen en welke genen frequent hoger tot expressie kwa-
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men. We hebben aangetoond dat meerdere apoptosis geassocieerde genen (n = 89)
verschillend tot expressie komen in de stamcel verrijkte fractie van AML cellen ten

opzichte van de van normale beenmergcellen. Dit suggereert dat er een verschil

is in de afhankelijkheid ten aanzien van apoptose van AML cellen t.o.v. normale

beenmergcellen. Een van de genen die signi�cant hoger tot expressie komt in AML

cellen is TAK1. TAK1 komt zowel hoger tot expressie op RNA als eiwit niveau.

Vanwege het feit dat TAK1 betrokken is bij de activatie van NF-κB, onderzochten
we of het speci�ek remmen van TAK1 van invloed is op de overleving van AML

cellen en dus mogelijk een nieuwe therapeutische optie is. Remming van TAK1

met behulp van chemische sto�en of met behulp van genetische onderdrukking

van de gentranslatie veroorzaakte in AML cellijnen als AML CD34+ cellen een
grote mate van celdood. Genetische remming van gentranslatie resulteerde ook

in verminderde ontwikkeling van AML in vivo en verbeterde de overleving van

muizen in twee verschillende humane muismodellen. Normale beenmergcellen

zijn echter minder gevoelig voor de remming van TAK1 in vitro, wat mogelijk een

therapeutisch window suggereert. Verder toonden we aan dat remming van NF-κB
een belangrijk onderdeel is van dit proces. Ten eerste toonden we aan dat remming

van TAK1 de activatie van NF-κB blokkeert. Bovendien zagen we dat overexpressie
van actief NF-κB (NF-κB dat niet geremd wordt door TAK1) gedeeltelijk voorkomt
dat AML cellen in apoptose gaan na blokkade van TAK1. Daarom concludeerden

we dat TAK1, via zijn connectie met NF-κB, een mogelijk nieuw target is voor de
behandeling van AML patiënten.

In dit proefschri� hebben we laten zien dat de NF-κB signaalroute essentieel
is voor de overleving van AML cellen en dat deze route op meerdere manieren

onderdrukt kanworden. Het is echter nodig omnogmeer in detail deze signaalroute

te bestuderen in AML cellen. Dit zal leiden tot een beter begrip van het mechanisme

van verschillendemedicijnen die aangrijpen opdeze routewat uiteindelijk zal zorgen

voor verbetering in de klinische toepassing van deze medicijnen.


