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SaMeNVattING

Joost Kluiver



Hodgkin lymfoom (HL) (ook wel de ziekte van Hodgkin) is een vorm van lymfeklier 
kanker die wordt gekenmerkt door een minderheid aan tumorcellen gelegen in een 

reactief infiltraat. Hodgkin lymfoom kan worden opgedeeld in klassieke variant (cHL) en 
een nodulair lymfocytrijke vorm (NLPHL). Op basis van de aanwezigheid van klonale ge-
muteerde herschikkingen van de immunoglobuline genen werd aangetoond dat de tumor-
cellen van HL, ook wel Hodgkin en Reed-Sternberg (HRS) cellen genoemd, afkomstig 
zijn van kiemcentrum B-cellen. Hoe de maligne transformatie van een kiemcentrum B-cel 
tot een HRS cel precies verloopt, is echter grotendeels onbekend. Om een beter inzicht te 
krijgen in dit proces hebben we het genexpressie profiel van HRS cellen bestudeerd en dat 
vergeleken met normale kiemcentrum B-cellen en met dendritische cellen (DC). Van DC is 
bekend dat zij wat betreft de expressie van verscheidene genen overeenkomsten hebben met 
HRS cellen. In het tweede deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar de expressie 
van het BIC gen, een gen dat we eerder hadden geïdentificeerd bij de bestudering van het 
genexpressie profiel van HRS cellen. Het bijzonder van het BIC gen is dat het transcript niet 
codeert voor een eiwit maar zeer waarschijnlijk enkel dient voor het vormen van microRNA 
(miRNA) miR-155. miRNAs zijn korte RNA fragmenten van ongeveer 22 nucleotiden die 
worden gevormd uit langere RNA transcripten die ook wel primaire miRNAs (pri-miR-
NAs) worden genoemd. Het BIC transcript is dus een voorbeeld van een pri-miRNA. De 
functie van miRNAs bestaat uit het inhiberen van de translatie van specifieke target genen. 
Zowel de expressie van BIC (het primaire miRNA transcript, pri-miR-155) als de expressie 
van miR-155 is in detail bestudeerd in normale en maligne lymfoïde weefsels.

In hoofdstuk 2 werden de genexpressie profielen van cHL cellijnen en een NLPHL cellijn 
vergeleken met het genexpressie profiel van normale kiemcentrum B-cellen. Hieruit bleek 
dat slechts 7 genen een hoger expressie niveau hadden in alle HL cellijnen en 14 genen al-
leen in de cHL cellijnen. In tegenstelling, meer dan 100 genen, waaronder veel B-cel en 
HLA genen, kwamen consistent verlaagd of zelfs helemaal niet tot expressie in HL. Dit 
zogenaamde “verlies van B-cel fenotype” was het sterkst aanwezig in cHL cellijnen en in 
mindere mate in de NLPHL cellijn. Vervolgens hebben we aangetoond dat 7-18% van de 
genen met een verhoogd of verlaagd expressie niveau een abnormaal DNA kopie aantal 
heeft. Voor deze genen werd een duidelijke correlatie gevonden tussen enerzijds verhoogde 
expressie en een toename in het aantal DNA kopieën en anderzijds verminderde expressie 
en een verlaagd aantal DNA kopieën. Opmerkelijk, van de weinige genen met een con-
sistent verhoogd expressie niveau in cHL waren er 2, IRAK1 en FSCN1, die ook een ver-
hoogd aantal DNA kopieën hadden. 

Van DC is bekend dat zij een overlap in hun genexpressie programma hebben met dat van 
HRS cellen. Om dit beter te bestuderen werden 17 genen geselecteerd met een hoog ex-
pressie niveau in DC (hoofdstuk 3). Voor 13 van de 17 genen werd aangetoond dat deze 
ook een hoog expressie niveau hadden in HRS cellen. Verscheidene van deze genen kwa-
men lager tot expressie in de veronderstelde HRS voorloper cel, de kiemcentrum B-cel. 
CFL1 en GSN kwamen beide hoog tot expressie in DC terwijl CFL1 alleen een hoog ex-
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pressie niveau liet zien in HRS cellen. Gebaseerd op de mogelijke rol van CFL1 en GSN 
in apoptose kan worden gespeculeerd dat de hoge expressie van CFL1 en de lage expressie 
van GSN HRS cellen een additioneel mechanisme biedt waarmee ze aan apoptose kunnen 
ontsnappen. Deze studie draagt bij aan de algemene gedachte dat HRS cellen hun B-cel 
identiteit hebben verloren en een gen expressie programma hebben verworven dat overlap 
heeft met dat van DC.

In hoofdstuk 5 en 6 wordt de bestudering van de expressie van het eerder geïdentificeerd 
BIC gen in normale en maligne lymfoïde weefsels beschreven. Hoge expressie van BIC en 
miR-155 werd waargenomen in HL, mediastinale B-cel lymfomen (PMBL) en diffuus 
grootcellige B-cel lymfomen (DLBCL) terwijl in vele andere NHL, waaronder Burkitt 
lymfomen (BL), geen of lage expressie van BIC en miR-155 werd aangetoond. Het is reeds 
bekend dat cHL, PMBL en DLBCL een grote overlap hebben in hun expressie profiel van 
eiwit coderende genen.

Hoofdstuk 7 beschrijft in detail de moleculaire route die de expressie van BIC en miR-155 
in B-cellen reguleert. Wij vonden dat de expressie van BIC kan worden geïnduceerd door 
de B-cel receptor (BcR) te stimuleren. Tevens werd aangetoond dat PKC en NF-κB sterk 
betrokken zijn bij het tot expressie komen van BIC. Voor deze studie werd gebruik gemaakt 
van de Ramos BL cellijn, een veel gebruikt model voor BcR studies. Vreemd genoeg leidde 
de inductie van BIC expressie in Ramos cellen niet tot toename van miR-155 moleculen. 
Andere BL cellijnen lieten dezelfde discrepantie zien, terwijl in normale B-cellen, HL cel-
lijnen en de HEK293 cellijn wel toename van miR-155 kon worden waargenomen na in-
ductie van BIC expressie. Dit suggereert zeer sterk dat de expressie van miR-155 niet alleen 
wordt bepaald door het BIC expressie niveau, maar ook door de mate van BIC naar miR-
155 omzetting. Deze omzetting van BIC naar miR-155 lijkt te zijn geblokkeerd in BL. Hoe 
dit proces wordt gereguleerd is vooralsnog onbekend. 

Een overzicht betreffende de rol van miRNAs in normale hematopoiese en hematopoi-
etische maligniteiten wordt gegeven in hoofdstuk 8. Voor verscheidene miRNAs werd aan-
getoond dat ze een belangrijke rol spelen in onder andere B-cel differentiatie, granulopoiese 
en erythropoiese. Voor andere miRNAs heeft men laten zien dat ze kunnen functioneren 
als tumor suppressor genen, zoals miR-15 en miR-16, of oncogenen zoals miR-155 en het 
miR-17-92 cluster. 

Samenvattend, tonen deze studies aan dat HRS cellen veel van hun B-cel identiteit heb-
ben verloren en tegelijkertijd overlap met het gen expressie profiel van dendritische cellen 
hebben verkregen. De miRNA studies hebben aangetoond dat miR-155 expressie sterk ver-
schilt tussen diverse B-cel lymfomen. De expressie van miR-155 kan worden gereguleerd 
via de BcR en wordt niet alleen bepaald op transcriptie niveau maar ook door de mate van 
BIC naar miR-155 omzetting. Welke rol miR-155 heeft in de pathogenese van HL en an-
dere B-cel maligniteiten, zal moeten worden bepaald in toekomstige studies waarin wordt 
gekeken naar de genen die worden gereguleerd door miR-155. 
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