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Nederlandse samenvatting

Om het bloed te verversen worden er elke dag miljarden witte bloedcellen, rode 
bloedcellen en bloedplaatjes aangemaakt. Het proces dat resulteert in de aanmaak van 
deze verschillende typen bloedcellen wordt hematopoëse genoemd. Hematopoëse vindt 
plaats in het beenmerg en wordt nauwkeurig gereguleerd om er voor te zorgen dat de 
juiste hoeveelheid van het juiste type bloedcel wordt geproduceerd. Het fundament van 
de hematopoëse wordt gevormd door hematopoëtische stamcellen die aan de basis staan 
van alle bloedcellen. Een hematopoëtische stamcel heeft de unieke eigenschap dat na een 
celdeling één dochtercel een exacte kopie is van zichzelf, terwijl de andere dochtercel zich 
ontwikkelt in een snel delende blastcel die vervolgens kan uitrijpen naar een functionele 
bloedcel (Figuur 1, hoofdstuk 1). Dit proces van bloedstamcel tot uitgerijpte bloedcel 
wordt ook wel differentiatie genoemd. Differentiatie van blastcellen kan resulteren in 
rode bloedcellen en bloedplaatjes (myeloïde differentiatie) of witte bloedcellen (lymfoïde 
differentiatie). Tijdens deze differentiatie en vele celdelingen die daarmee gepaard gaan 
kunnen fouten in het DNA ontstaan, ook wel mutaties genoemd. Er zijn in elke cel allerlei 
mechanismen actief om ervoor te zorgen dat deze mutaties worden hersteld en als dit niet 
lukt, een proces te activeren dat leidt tot gereguleerde celdood. Dit voorkomt dat deze 
“foute” cellen overleven en celdeling ondergaan. Toch ontglipt er zo nu en dan een “foute” 
cel aan dit geavanceerde controle systeem en kunnen mutaties in het DNA doorgegeven 
worden aan dochtercellen. Het overgrote deel van deze mutaties heeft geen effect op de 
eigenschappen van de cel, maar sommige van deze mutaties in het DNA veranderen de 
eigenschappen van de cel wel. 

In acute myeloïde leukemie (AML) is er sprake van een opeenstapeling van 
verschillende mutaties in de hematopoëtische stamcel, wat uiteindelijk leidt tot een 
transformatie naar een leukemische stamcel. Bij een deling van deze leukemische 
stamcellen ontstaat één dochter cel, welke net als bij normale stamcellen een exacte kopie 
van zichzelf is, terwijl de andere dochtercel een leukemische blastcel wordt met myeloïde 
eigenschappen. Anders dan gezonde blastcellen, kunnen deze snel delende leukemische 
blastcellen niet uitrijpen naar functionele myeloïde bloedcellen. Hierdoor ontstaat een 
tekort aan functionele bloedcellen en een ophoping van leukemische blastcellen in het 
beenmerg. Door geavanceerde DNA sequencing technieken weten we inmiddels vrij exact 
welke mutaties bijdragen aan het ontstaan van AML. Ook weten we steeds beter in welke 
volgorde mutaties plaatsvinden. Mutaties die vaak als eerste plaatsvinden noemen we 
"founder" mutaties en daaropvolgende mutaties noemen we "driver" mutaties. Beiden zijn 
nodig voor het ontwikkelen van leukemie (Figuur 2, hoofdstuk 1). Recente studies tonen 
een tweede vorm van complexiteit aan, waarbij een AML patiënt niet één type leukemische 
stamcellen bezit, maar vaak meerdere verschillende leukemische stamcellen, elk met 
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andere mutaties. Deze verschillende type leukemische stamcellen en hun bijbehorende 
dochtercellen worden ook wel subklonen genoemd. Subklonen hebben vaak eenzelfde 
eerste founder mutatie maar verschillen in de daaropvolgende driver mutaties (Figuur 3, 
hoofdstuk 1). 

De huidige behandeling van AML bestaat vaak uit meerdere kuren chemotherapie 
gevolgd door een hematopoëtische stamceltransplantatie. Het merendeel van de patiënten 
bereikt door deze behandelstrategie complete remissie, waarbij er geen tekenen meer zijn 
dat er nog leukemiecellen in het bloed zitten. Echter, meer dan de helft van de patiënten 
krijgt binnen 5 jaar opnieuw leukemie waarbij eenzelfde behandeling vaak moeilijker is, 
onder meer door het ontwikkelen van resistentie tegen de chemotherapie. Het terugkeren 
van de leukemie komt doordat er bij de eerste behandeling leukemische stamcellen 
achtergebleven zijn. Deze stamcellen zijn ongevoelig voor chemotherapie, doordat ze, in 
tegenstelling tot leukemische blastcellen, niet snel delend zijn. 

In dit proefschrift zijn wij op zoek gegaan naar manieren om deze leukemische 
stamcellen te kunnen onderscheiden van gezonde stamcellen. Deze kennis kunnen we 
wellicht gebruiken om medicijnen te ontwikkelen die de leukemische stamcellen aanpakt 
zonder daarbij de gezonde (stam)cellen aan te tasten. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift 
hebben we specifiek gekeken naar eiwitten die veel aanwezig zijn op de buitenkant van 
de cel omdat deze goed bereikbaar zijn voor doelgerichte therapie zoals immunotherapie. 
In deze studie hebben we 50 eiwitten geïdentificeerd alleen of meer aanwezig zijn op 
leukemische stamcellen vergeleken met gezonde stamcellen. Met deze eiwitten kunnen we 
verschillende AML subklonen binnen één patiënt identificeren en isoleren. Hierdoor zijn 
we voor het eerst in staat de verschillende eigenschappen van AML subklonen binnen één 
patiënt te onderzoeken. Uitgebreide DNA analyses, inclusief epigenetica en gen expressie 
profielen, laten zien dat AML subklonen erg van elkaar kunnen verschillen in het reguleren 
van gen expressie. Dit heeft als gevolg dat AML subklonen ook verschillende celbiologische 
eigenschappen hebben en daardoor anders reageren op verschillende behandelingen. Als 
we de kwetsbaarheden van individuele AML subklonen kunnen identificeren kunnen we 
hier onze behandelstrategieën op afstemmen. Het uiteindelijke doel omvat het doelgericht 
doden van alle aanwezig AML subklonen en bijbehorende leukemische stamcellen om 
daarmee de kans van het opnieuw ontwikkelen van leukemie zo klein mogelijk te maken.

Leukemische stamcellen zijn, net als gezonde hematopoëtische stamcellen, 
afhankelijk van de beenmerg omgeving om te kunnen overleven. In leukemie onderzoek 
wordt daarom geprobeerd de beenmerg omgeving zo goed mogelijk na te bootsen. Sommige 
modellen maken gebruik van proefdieren zoals de muis waarin, door het aanbrengen 
specifieke mutaties, een muizen leukemie kan ontstaan die vervolgens bestudeert kan 
worden. Alternatieve modellen zijn xenograft modellen, waarbij humane leukemie cellen 
in een immuun-deficiënte muis worden geïnjecteerd. Hierdoor wordt humane leukemie 
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geïnitieerd vanuit het muizen beenmerg. Op deze manier is het mogelijk om humane cellen 
in een complex systeem te bestuderen en behandelen. Het nadeel van dit xenograft model is 
dat sommige belangrijke eiwitten ontbreken die normaal aanwezig zijn in humaan beenmerg. 
Recente ontwikkelingen in het xenograft model maken gebruik van kleine “scaffolds” (kleine 
partikels gemaakt van ceramisch materiaal), welke gecoat worden met humane beenmerg 
stamcellen. Deze scaffolds worden onderhuids geïmplanteerd in de muis. In 6 weken tijd 
ontwikkelt dit zich tot een humane beenmerg omgeving door de vorming van humaan 
beenmerg en bot. Onderzoek heeft aangetoond dat de stamcel eigenschappen van de 
leukemie beter behouden blijven in deze humane omgeving dan in het muizen beenmerg. 
Toch zijn er nog steeds leukemie typen waarbij niet alle eigenschappen behouden blijven 
omdat er andere belangrijke factoren ontbreken in dit humane beenmerg scaffold model. 
Hoofdstuk 2 bestudeerd twee eiwitten die niet tot expressie komen in dit model. Deze 
eiwitten, interleukine 3 en trombopoëtine, zijn belangrijk zijn voor het behoud van sommige 
eigenschappen van leukemische stamcellen. Middels genetische manipulatie hebben wij 
de beenmerg stamcellen, die uiteindelijk de humane beenmerg omgeving vormen, zodanig 
aangepast dat ze nu wel deze eiwitten produceren. Analyses van de leukemische cellen 
in dit genetisch gemodificeerde model laten zien dat sommige eigenschappen van de 
leukemische stamcel beter behouden zijn, al kunnen (te) hoge lokale concentraties van deze 
eiwitten ook leiden tot verlies van enkele stamcel eigenschappen. In dit hoofdstuk laten we 
zien dat middels relatief simpele genetische modificaties in humane beenmerg stamcellen, 
interacties van leukemische cellen met de humane beenmerg omgeving bestudeerd kunnen 
worden. Deze strategie biedt de mogelijkheid om de functies van specifieke eiwitten 
betrokken bij de ontwikkeling van leukemie te bestuderen in een fysiologisch relevante 
omgeving.

In hoofdstuk 4 wordt specifiek gekeken naar de functie van het eiwit interleukin-1 
receptor accessory protein (IL1RAP). IL1RAP is één van de eiwitten die we geïdentificeerd 
hebben in hoofdstuk 3 en is alleen aanwezig op bepaalde typen leukemische stamcellen, 
maar helemaal niet op gezonde stamcellen. IL1RAP is een receptoreiwit op de buitenkant 
van de cel en belangrijk voor de communicatie van de cel met zijn omgeving. Wanneer een 
specifiek eiwit, in dit geval interleukine-1 (IL1), aan de receptor bindt resulteert dit in een 
signaal naar de celkern waarop verschillende processen in gang gezet worden. IL1 wordt met 
name veel geproduceerd wanneer er sprake is van een ontsteking. De interactie van IL1 met 
IL1RAP kan werken als een positieve feedback, waardoor meer ontstekingsfactoren worden 
geproduceerd wat leidt tot een sterkere ontstekingsreactie. In dit hoofdstuk tonen wij aan 
dat in leukemische stamcellen er verschillende genen betrokken bij ontstekingsreacties 
geactiveerd worden wanneer de IL1RAP receptor wordt geactiveerd. Opvallend genoeg lijken 
de leukemische (stam)cellen hier geen last van te hebben terwijl gezonde hematopoëse 
wel lijdt onder deze versterkte ontstekingsreacties. Dit suggereert dat de aanwezigheid van 
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IL1RAP bijdraagt aan het creëren van een ontstekingsreactie in het beenmerg. Dit heeft een 
negatief effect op gezonde hematopoetische cellen maar niet op AML cellen.

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de resultaten uit hoofdstukken 2, 3 en 4 
bediscussieerd in de context van recent gepubliceerd onderzoek. Toekomstige studies 
gericht op grotere groepen patiënten zullen ons meer inzicht geven in de eigenschappen 
van verschillende AML subklonen. Verder draagt het verbeteren van onze modellen en 
het nauwkeurig bestuderen van leukemie-specifieke eiwitten bij aan een beter begrip 
van de ziekte. Wetenschappelijk kennis staat aan de basis van een patiënt-specifieke 
behandelstrategie met minimale bijwerkingen.
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