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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Hematopoëse is het proces waarbij de cellen van het bloed worden geproduceerd, 
uitgaande van expansie en differentiatie van primitieve en potente cellen. In elke 
opeenvolgende differentiatiestap worden specifieke kenmerken verkregen terwijl de 
potentie verloren gaat, totdat een terminaal gedifferentieerde toestand is bereikt en 
de cel volledig functioneel is. De functies die gedifferentieerde bloedcellen uitvoeren 
zijn o.a. zuurstoftransport en gasuitwisseling (erytrocyten), coagulatie (bloedplaatjes), 
inflammatoire, allergische en immuunresponsen (leukocyten).

De volwassen cellen missen zelfvernieuwingspotentieel en hebben een korte 
levensduur, zodat de hematopoëse een dynamisch proces moet zijn om de aanwas 
aan volwassen cellen te behouden zonder te leiden tot uitputting van de pool of 
van het potentieel. Om dit te handhaven, moeten zelfvernieuwing, proliferatie- en 
differentiatieprocessen van hematopoëtische stamcellen en de voorloper (progenitor) 
cellen strikt worden gereguleerd. Er zijn extracellulaire niche factoren en intracellulaire 
signaalmoleculen die hematopoëse reguleren. De belangrijkste plaatsen van bloedcel 
productie zijn beenmerg van lange en afgeplatte botten, waarvan het beenmerg een 
groot aantal signaalstoffen bevat, zoals adhesiemoleculen, matrixeiwitten, hormonen 
en cytokines.

Cytokines vormen de belangrijkste klasse van extracellulaire moleculen die 
betrokken zijn bij hematopoëse. Ze werken op verschillende celtypen en worden 
gekenmerkt door specifieke intracellulaire signalering en biologische responsen. 
Aanvankelijk werden ze „koloniestimulerende factoren“ genoemd, vanwege de inductie 
van de vorming van conglomeraten bestaande uit vergelijkbare cellen (d.w.z. ‘kolonies’) 
in halfvast medium. In deze context is de type I cytokine-superfamilie van belang, 
omdat IL-3 en GM-CSF vooral hebben bijgedragen aan de onthulling van de organisatie 
van de differentiatiehiërarchie van de myeloïde tak van hematopoëse. De rollen van 
IL-3 en GM-CSF in differentiatie naar monocyten en granulocyten zijn uitgebreid 
bestudeerd sinds de late helft van de 20e eeuw, hoewel de betrokken celspecifieke 
mechanismen niet volledig zijn opgehelderd.

Deze cytokines zijn morfologisch vergelijkbaar en zetten vergelijkbare intracellulaire 
signaleringsmechanismen aan, die proliferatie van bipotente hematopoëtische 
voorlopercellen induceren, die het potentieel hebben om zowel granulocyten als 
monocyten te vormen. Er werd tot voor kort weinig begrepen over de functionele 
verschillen tussen deze moleculen en algemeen wordt aangenomen dat ze 
vergelijkbare signaaltransductie induceren. Wel is het zo dat IL-3 actiever lijkt te zijn 
op primitieve hematopoëtische cellen in de vroegere stadia van differentiatie, terwijl 
GM-CSF een bredere activiteitsverdeling heeft over de verschillende voorlopercellen.

Het onderzoek naar regulatiemechanismen die betrokken zijn bij door cytokine 
aangestuurde myelopoëse is relevant, enerzijds gezien het belang van deze cellen 
bij hematopoëse en anderzijds vanwge onderzoek gericht op bloedziekten. Dergelijk 
onderzoek kan ons   helpen te begrijpen waarom IL-3 wel wordt geassocieerd met 
acute myeloïde leukemie, terwijl dit voor GM-CSF niet het geval is, en kan het verklaren 
waarom GM-CSF kan worden gebruikt voor het mobiliseren van voorlopercellen in 
perifeer bloed, terwijl dit niet het geval is voor IL-3. Onze gegevens tonen zowel 
overeenkomsten als verschillen aan tussen deze cytokines in hun functies.

De gelijkenis in de eerste stappen van de signalering kan worden verklaard door 
het delen van een gemeenschappelijke β-keten in de receptor, terwijl de functionele 
effecten van IL-3 en GM-CSF wel variëren per cytokine en per hematopoëtische 
populatie, zoals onze gegevens aantonen. Wij laten zien dat hematopoëtische 
stamcellen behandeld met IL-3 voor hun signalering onafhankelijk lijken te zijn van 
Ca2+ en ERK-signalering, terwijl de meer gedifferentieerde tegenhangers op beide 
signaalroutes vertrouwen om kolonievorming te induceren. GM-CSF is voor zijn 
signalering niet afhankelijk van ERK in hematopoëtische stamcellen, terwijl dit voor 
de voorlopercellen wel het geval is.

Interessant genoeg bleek het mogelijk om de verschillen tussen IL-3 en GM-CSF te 
vergroten, door gebruik te maken van ander moleculen die op grote schaal aanwezig 
is in de hematopoëtische omgeving: Wnt-liganden. Wnt-liganden zijn extracellulaire 
moleculen die in toenemende mate worden geassocieerd met hematopoietische 
regulatie. Deze moleculen worden uitgescheiden als lipide-gemodif iceerde 
glycoproteïnen die intracellulaire signalering activeren door aan Frizzled-receptoren 
in het plasmamembraan te binden. De belangrijkste klasse van Wnt-co-receptoren zijn 
de lipoproteïne-receptor-gerelateerde eiwitten 5 en 6 (LPR5/6) met een lage expressie, 
die de activering van β-catenine-afhankelijke signalering op intracellulair niveau 
reguleren. De belangrijkste vertegenwoordiger van Wnt-liganden die gebruik maakt 
van LRP5/6 is Wnt3a en dit ligand evenals de β-catenine-afhankelijke signalering staat 
bekend als canoniek (canonical), wat de meest onderzochte tak van Wnt-signalering is.

Een groot aantal andere intracellulaire routes wordt tevens geactiveerd door 
Wnt-liganden en deze worden niet-canoniek (non-canonical) genoemd wanneer ze 
geen β-catenine-activering gebruiken. De prototypische liganden van niet-canonieke 
Wnt-signalering zijn Wnt5a en Wnt5b, waarvan de functies in de hematopoëse nog 
grotendeels onbekend zijn. De expressie van sommige receptoren zoals Fzd4, Fzd8, 
Ror2 en Ryk (die het doelwit zijn van Wnt5a) verschillen in de primitieve celpopulaties 
(expressie is hoger in LT-HSC’s in vergelijking met ST-HSC’s en voorlopercellen), wat de 
rol van deze liganden in hematopoëse en in primitieve populaties benadrukt. Anderzijds 
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is beschreven dat Wnt5b een rol speelt bij trombopoëse door G-eiwitsignalering te 
activeren, maar er is weinig bekend over andere hematopoietische populaties.

De receptoren voor IL-3, GM-CSF en IL-5 delen een gemeenschappelijke β-keten die 
via interactie met hun liganden intracellulaire signaalpaden kan stimuleren zoals JAK/
STAT, Ras/ERK, PI3K/PKB, PLCγ2 en PKCβ/RACK1 . Wnt-signalering is gekoppeld aan de 
activering van Ras/ERK, PI3K/PKB, PLCγ2 en PKCβ/RACK1 en deze vertegenwoordigen 
allemaal potentiële convergentiepunten in de signaleringsinteracties tussen Wnt5b 
en IL-3/GM-CSF.

Onze gegevens tonen aan dat de aanwezigheid van Wnt-liganden in een omgeving 
met IL-3 en GM-CSF de verschillen tussen deze cytokines versterkt, met name voor 
Wnt5b en zijn rol in myelopoëse. We laten zien dat Wnt5a verrassend weinig effect had 
op myeloïde differentiatie in combinatie met IL-3 of GM-CSF. Wnt5b had daarentegen 
opvallende, maar uiteenlopende effecten op myeloïde differentiatie in combinatie 
met IL-3 en GM-CSF.

Terwijl IL-3-gemedieerde myeloïde differentiatie grotendeels werd onderdrukt 
door Wnt5b, werd GM-CSF-geïnduceerde myeloïde differentiatie juist versterkt door 
Wnt5b. Bovendien versterkte Wnt5b in aanwezigheid van IL-3 de zelfvernieuwing 
van primitieve cellen, terwijl Wnt5b in aanwezigheid van GM-CSF de differentiatie 
versnelde die leidde tot uitputting van de voorlopercellen.

In aanwezigheid van IL-3 zagen we fosforylering van GSK3β, en in kolonies, hogere 
baseline genexpressie van Axin2, een β-catenine-afhankelijk gen, vergeleken met met 
GM-CSF behandelde kolonies. Bovendien werd ook expressie waargenomen van de 
celcyclusmarkers Cdk1 en Cyclin D1, en van de primitieve celmarkers GATA-2 en Ifitm-
1, wat wijst op stimulering van zelfvernieuwing door multipotente voorlopercellen.

In aanwezigheid van GM-CSF hebben we daarentegen een verminderde Axin2-
genexpressie en juist een toename van kolonievorming waargenomen in de eerste 
ronde van de CFU-test, terwijl dit vermogen tot kolonievorming in latere rondes 
afnam, wat wijst op het bevorderen van proliferatie van toegewijde voorlopers. Onze 
veronderstelling is dat primitieve hematopoëtische cellen door Wnt5b kunnen worden 
gestimuleerd om Wnt/β-catenine afhankelijke-signalering te activeren, terwijl dat niet 
geldt voor de meer toegewijde voorlopers.

Het belang van deze bevindingen heeft niet alleen betrekking op de activiteit van 
Wnt5b bij myelopoëse en op de verschillen tussen IL-3 en GM-CSF hierin. Het kan 
ook een rol spelen bij veroudering, omdat beschreven is dat niet-canonieke Wnt-
signalering betrokken is bij hematopoëtische stamcelveroudering. In deze context 
werd bovendien beschreven dat remming van Wnt5-liganden de effecten van 
veroudering kan omkeren. In dit verband hebben we de waargenomen resultaten 
met betrekking tot de effecten van Wnt5b in combinatie met GM-CSF gebruikt om 

het verouderingsproces en de verschuiving naar een meer myeloïde celbeeld (wat 
kenmerkend is voor veroudering), beter te begrijpen.

Gedurende het leven blijken er geleidelijke verschuivingen te ontstaan, waarbij 
de expressieniveaus van Wnt5a in de hematopoëtische stamcellen toenemen. Deze 
geleidelijke veranderingen worden in eerste aanzet al waargenomen op middelbare 
leeftijd, waarbij verhoogde niveaus van Wnt5a, evenals Wnt4, aanwezig waren in 
de primitieve hematopoëtische populatie, zonder dat dit op deze leeftijd duidelijke 
functionele effecten heeft op het bloedbeeld.

Van de toename van Wnt5a-signalering in steeds ouder wordende 
hematopoëtische stamcellen wordt vermoed dat dit tot doel heeft de celcyclus te 
remmen en differentiatie en te remmen, om zo het celpotentieel van de primitieve 
cellen te verhogen. Er zijn aanwijzingen dat Wnt5a β-catenine-onafhankelijke 
signalering veroorzaakt bij de ontwikkeling van een verouderend fenotype. Hierbij 
zijn signalering via Cdc42, actine polymerisatie, Ca2+ signalering en Notch-eiwitten 
betrokken.

Eerdere studies hebben zich gericht op intrinsieke veranderingen in Wnt-
signalering in hematopoëtische stamcellen, maar er is weinig bekend over de invloed 
van Wnt5-signalering op de myeloïde progenitorpopulaties. Progenitorpopulaties 
zijn continu in beweging en zijn onmiddellijk verantwoordelijk voor de vorming van 
volwassen cellen, dus het is van belang om te onderzoeken hoe deze cellen reageren 
op veroudering en veranderingen in niet-canonieke Wnt-signalering. Bovendien is het 
van belang om te onderzoeken of de verschuiving van canonieke naar niet- canonieke 
Wnt-signalering die optreedt met de leeftijd omkeerbaar is met farmacologische 
remming in voorlopers zoals dat wel het geval is voor hematopoëtische stamcellen. 
Onze hypothese was dat er met name een rol zou zijn voor Wnt5b in voorlopers, 
omdat we in onze eigen eerdere studies weinig effecten van Wnt5a waarnamen.

We vonden dat de mRNA-expressie van Wnt5a en Wnt5b met de leeftijd toenam 
in van beenmerg afgeleide hematopoëtische cellen, en dat de expressieverhouding 
van Wnt5a en b ten opzichte van het β-catenine-eiwit afnam met de leeftijd in 
zowel hematopoëtische stamcellen als in voorlopercellen, wat consistent is met 
een verschuiving van canonieke naar niet-canonieke signalering als gevolg van het 
verouderingsproces.

We hebben bovendien geconstateerd dat behandeling met Box5, een Wnt5 
antagonist, een opvallende toename van het vermogen van hematopoëtische 
stamcellen om kolonies te vormen induceerde. Deze opmerkelijke toename 
is waarschijnlijk het gevolg van het instandhouden van het potentieel van de 
hematopoëtische stamcellen of van stimulatie van de celdeling. Dit ondersteunt het 
idee dat toegenomen Wnt5-signalering ook een rol speelt in myeloïde voorlopercellen 
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en bijdraagt aan het verlies aan stamcelpotentieel van deze cellen bij veroudering. 
RNA analyse van verouderde cellen die behandeld zijn met Box5 duidde op remming 
van genen die geassocieerd zijn met myeloïde differentiatie, terwijl signaalroutes 
die geassocieerd zijn met het bevorderen van stamcelpotentieel en verjonging juist 
toenamen.

Deze gegevens suggereren dat het remmen van Wnt5 signalering een nuttige 
therapeutische strategie zou kunnen zijn om het verlies aan hematopoëtisch 
potentieel dat ontstaat met veroudering te kunnen bestrijden. Wen amen echter ook 
waar dat Box5 de expressie van tumorsuppressor genen bevorderde, wat duidelijk 
maakt dat zo’n behandeling niet zonder risico is. Dergelijke stappen kunnen dan ook 
niet worden gezet zonder verdere studies naar de rol van niet-canonieke Wnt-signalen 
bij hematopoëtische stamcelveroudering.

Zoals dit proefschrift mede heeft duidelijk gemaakt, moet het evenwicht tussen de 
intracellulaire signaalroutes die proliferatie en differentiatie regelen, strak gereguleerd 
worden. Als de proliferatie en het potentieel om andere cellen te vormen niet goed 
worden gereguleerd, ontstaan risico’s op de ontwikkeling van kanker. Leukemie 
omvat een reeks diverse kwaadaardige aandoeningen die als gemeenschappelijke 
kenmerk een aanhoudende leukocytose door het beenmerg of het perifeer bloed 
deelt. De oorsprong hiervan is gelegen in getransformeerde cellen met veranderingen 
in genetische en epigenetische kenmerken, resulterend in een overgang naar een 
preleukemische en leukemische status.

Afwijkende Wnt-expressie en -signalering is gerelateerd aan de ontwikkeling en 
het onderhouden van hematopoietische maligniteiten. Veranderingen in β-catenine-
afhankelijke signalering worden gewoonlijk waargenomen bij dit proces; bovendien 
zijn voor het bloed ook veranderingen in Wnt / Ca2+-signalering beschreven.

Samengevat tonen onze huidige studies enkele mogelijke rollen voor Wnt5b aan bij 
myelopoëse, en bij hematopoïetische veroudering. Een dieper inzicht in de moleculaire 
mechanismen waarmee Wnt-signalering deze veranderingen in het bloed veroorzaakt 
zal mogelijk de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van innovatieve (combinatie) 
therapieën in de toekomst.
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