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Nederlandse samenvatting
Chronische lymfatische leukemie (CLL) en mantel cel lymfoom (MCL) zijn 2 vormen 
van kleincellige lymfomen / leukemie waarvoor geen effectieve behandelprotocollen 
bestaan. De keuzes voor de behandeling variëren van afwachten of monochemotherapie 
bij de slapende vorm van CLL tot polychemotherapie gecombineerd met moleculaire 
therapie gevolgd door allogene stam celtransplantatie in jonge patiënten met MCL. Veel 
van deze therapieën hebben echter beperkingen vanwege de ernstige bijverschijnselen 
en beperkte mogelijkheden om onderscheid te maken tussen gezonde cellen en 
kankercellen, dit is extra belangrijk aangezien beide tumoren vooral oudere mensen 
treffen, die maar een beperkte mogelijkheid hebben om te herstellen van dergelijke 
therapieën.

Onderzoek aan signaal transductie cascades en de belangrijkste eiwitten hierin kan 
bijdragen tot ons begrip van verschillende kankers, de identificatie van mogelijke 
moleculaire doelen voor farmacologische remmers of activatoren, en kan leiden tot 
nieuwe behandelingstrategieën en moleculaire therapieën.

MicroRNAs (miRNAs) zijn een betrekkelijk nieuwe groep van in de cel aanwezige 
moleculaire regulatoren, die een belangrijke rol spelen in de pathogenese van kanker 
door de expressie van zowel oncogenen als tumor suppressor genen te regelen.

Dit proefschrift richt zich op signaal transductie en miRNAs in deze 2 lymfomen.

Deel 1: Kinases
In dit deel onderzochten we de rol van kinases in CLL en MCL. Signalering via de B 
cel receptor en CD40L zijn de meest belangrijke signaal transductie paden in B cellen 
en B cel maligniteiten. In deze 2 signaleringen vormen de mitogen-activated protein 
kinases (MAPK) een uitgebreid bestudeerde groep van eiwit kinases (beschreven in 
hoofdstuk 1).

De pepchip array is een methode om alle actieve kinases in cellen in kaart te 
brengen door te kijken naar de fosforylatie van specifieke substraat peptides. Deze 
methode is erg geschikt om een vergelijking te maken van het hele kinoom van 2 
verschillende groepen monsters. Aangezien de meeste kinase remmers een breed, 
niet specifiek, remmend effect hebben, kan de pepchip array gebruikt worden om de 
mechanismen van remmers te bepalen door de kinase activiteit van ongeremde en 
geremde celpopulaties te vergelijken. Op deze manier hebben we de kinase activiteit 
van ZAP-70+ CLL cellen en ZAP-70- CLL cellen vergeleken (hoofdstuk 2). We hebben 
gevonden dat er een hogere kinase activiteit is voor Syk in ZAP-70+ gevallen. Deze 
bevindingen werden met behulp van conventionele methoden gevalideerd. Remming 
van Syk heeft apoptose tot gevolg van CLL cellijnen en leukemische cellen van CLL 
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patiënten en zou dus een target voor therapie in CLL kunnen zijn. Syk is een tyrosine 
kinase dat een belangrijke rol speelt in het starten van signalering via de B cel receptor. 
Syk is nodig voor de overleving van B cel lymfoom cellen en is al als mogelijke therapie 
target beschreven bij het diffuus grootcellig B cel lymfoom, het Burkitt lymfoom en het 
folliculair lymfoom.

MAPK signaal transductie is erg belangrijk voor de proliferatie van cellen en de 
voortgang van cellen door de cel cyclus, waardoor het een belangrijke target voor de 
behandeling van vele types kanker geworden is. In hoofdstuk 2 hebben we gevonden 
dat de kinase activiteiten van JNK en S6K hoger waren in ZAP-70+ dan in ZAP-70- 
CLL. In CLL cellijnen had remming van JNK met SP600125 een G2/M cel cyclus arrest, 
en remming van S6K met de mTor remmer Rapamycine een G0/G1 arrest tot gevolg.

In hoofdstuk 3 identificeren we Raf-1 als een belangrijk anti-apoptotisch en cel cyclus 
regulerend kinase, dat een rol speelt in de activatie van de p-ERK en p-BAD signalering. 
Door specifieke remmers te gebruiken hebben we laten zien dat Raf-1 belangrijk is voor 
de voortgang door de cel cyclus in de G0/G1 overgang door de regulatie van cycline 
D3 en cycline E. Met Annexine V kleuring vonden we dat de Raf-1 remmer GW5074 
kan leiden tot apoptose van CLL cellen, beide in cellijnen en patiënten materiaal. Raf-1 
remming is dus een mogelijk target voor therapie in CLL.

In de vergelijking met normale B cellen (uit de tonsil) hebben we in MCL cellen JNK 
als een belangrijke MAP kinase geïdentificeerd (hoofdstuk 4). Remming van JNK 
met SP600125 resulteerde na 1 dag in een G2-M arrest, maar ook in een opvallende 
toename van endoreduplicatie op dag 2 en 3, die we konden valideren met behulp van 
karyotypering. G2-M arrest was geassocieerd met een verlaging van EGR1 expressie. 
SP600125 induceerde polyploide cellen, een proces dat geremd kon worden met de 
BCL-2 remmer YC 137. Deze resultaten laten zien dat JNK actief aanwezig moet 
zijn voor proliferatie en het instandhouden van de diploiditeit in MCL, en verder dat 
het blokkeren van dit MAP kinase leidt tot sterke deregulatie van de cel cyclus en 
endoreduplicatie. Onze data geven een mogelijkheid om de vorming en het gedrag 
van polyploide MCL cellen te bestuderen.

Deel 2: miRNA 
In dit deel hebben we de miRNA expressie in CLL en normale B celpopulaties 
geanalyseerd. Recente studies hebben laten zien dat miRNAs een belangrijke rol 
spelen in de normale B cel differentiatie en een effect hebben op de prognose van 
CLL, maar er is enige mate van tegenstrijdigheid als gevolg van de verschillende 
methodes die gebruikt zijn om de miRNA expressie niveaus te meten. We beschrijven 
in hoofdstuk 5 de verschillende miRNA studie methodes en de recente miRNA studies 
in CLL. 
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In hoofdstuk 6 hebben we de expressie van 15 miRNAs in 33 lymfklieren en 37 bloed 
monsters van CLL patiënten geanalyseerd. De patronen voor miRNA expressie 
waren vergelijkbaar in bloed en lymfklier monsters. Drie miRNAs (miR-16, miR-21, 
en miR-150) lieten een hoge expressie zien in alle monsters. In tegenstelling tot 
andere publicaties konden we geen correlatie vinden tussen miRNA expressie en 
de ZAP-70/VH mutatie status, mogelijk het gevolg van het gebruik van verschillende 
analyse methoden. Onze RNA in situ hybridisatie experimenten lieten een sterke 
homogene kleuring zien voor miR-150 in de kleine niet geactiveerde tumor cellen, 
maar een erg zwakke kleuring in de proliferatie centra waarin juist meer proliferatie 
en activatie plaatsvindt, een hallmark voor CLL. BIC/miR-155 was in tegenstelling 
alleen te vinden in individuele cellen, waaronder de prolymfocyten, in de proliferatie 
centra. Dit tegengestelde patroon reflecteert waarschijnlijk de verschillende functies 
en targets van miR-150 en miR-155.

In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat sommige miRNAs differentieel tot expressie 
komen in 3 verschillende B celpopulaties (naïeve B cellen, kiemcentrum B cellen 
en geheugen/memory B cellen). Naïeve en memory B cellen hadden vergelijkbare 
expressie patronen, die afweken van de kiemcentrum B cellen. Deze resultaten 
werden met RNA in situ hybridisatie gevalideerd. MiR-150 was de meest specifieke 
marker om onderscheid te maken tussen kiemcentrum en niet kiemcentrum B cellen. 
Door de precursor van miR-150 te transfecteren konden we laten zien dat c-Myb en 
Foxp1 inderdaad targets zijn voor miR-150 en we vonden dat miR-150 een belangrijke 
rol speelt in celproliferatie door de expressie van survivin te reguleren.

                                                   Translated by Lydia Visser and Philip Kluin
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