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Nederlandse Samenvatting

Het Hodgkin lymfoom (HL) wordt gekarakteriseerd door een kleine
hoeveelheid tumor cellen in een infiltraat dat uit verschillende ontstek-
ingscellen bestaat. De tumor cellen overleven in deze vijandige omgev-
ing door immuun onderdrukkende factoren te produceren en specifieke
niet-vijandige cellen aan te trekken. Hoewel er al de nodige studies zijn
gedaan om de onderliggende mechanismen op te helderen, zijn er nog
een groot aantal factoren helemaal niet onderzocht. In deze studie is de
rol van HGF/c-Met signalering, Toll like receptoren (TLRs) en CD1, de
aanwezigheid van invariant natural killer cellen (iNKT) en de function-
aliteit van HLA klasse II, onderzocht.

HGF/c-Met signalering

c-Met overexpressie speelt een rol in het ontstaan van verscheidene tu-
moren door deregulatie van de celcyclus, overleving, celdeling en mi-
gratie. Overexpressie van c-Met in de tumor cellen van het HL werd
eerder gerapporteerd, maar het effect op de tumor cellen was nog niet
onderzocht. In hoofdstuk 2 is de HGF/c-Met signalering in HL onder-
zocht. De bevindingen geven aan dat c-Met tot expressie komt in de
Hodgkin tumor cellen van 55% van de HL gevallen, terwijl de ligand,
HGF, maar in een minderheid van de gevallen tot expressie komt. Dit
suggereert dat activatie van de c-Met signaleringsroute vooral aanke-
lijk is van expressie van HGF door infiltrerende cellen. Een variërend
percentage van achtergrond cellen is inderdaad positief voor HGF, wat
een paracriene activatie ondersteunt. Hoge c-Met expressie is voordelig
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voor de overleving van de pati enten.

De functionaliteit van c-Met signalering is getest in de c-Met en fosfo-
c-Met (p-Met) positieve Hodgkin lymfoom cellijn L428 door gebruik te
maken van de c-Met specifieke kinase remmer SU11274. SU11274 blok-
keert HGF/c-Met signalering effectief met of zonder de toevoeging van
HGF in L428 cellen. Remming van c-Met signalering veroorzaakte een
reductie in celgroei en een inductie van G2/M celcyclus arrest. Inhibitie
van PI3K, MEK1/2 en ERK1/2, drie downstream targets van HGF/c-
Met signalering induceren ook G2/M celcyclus arrest. Gebaseerd op
deze resultaten is het duidelijk dat c-Met een rol speelt in L428 cellen en
mogelijk ook in de pathogenese van HL.

6.3 TLRs

TLRs zijn de eerste vorm van bescherming tegen een microbiële infec-
tie door de herkenning van pathogene geassocieerdemoleculaire patro-
nen, waardoor de aangeboren immuunreactie wordt opgestart en gereg-
uleerd. Afwijkende expressie van TLRs is gevonden in vele tumoren
waaronder B cel lymfomen, maar is nog niet onderzocht in HL. In
hoofdstuk 3 wordt de expressie en functie van TLRs in HL beschreven.
TLR4, TLR7 en TLR9 kwamen tot expressie in HL cellijnen maar TLR2
niet. TLR4 en TLR9 waren positief in de tumor cellen in 47% van de HL
gevallen, en TLR7 werd alleen gevonden in een kleine populatie tumor
cellen in eenminderheid van de gevallen, terwijl TLR2 niet tot expressie
kwam. Om de relevantie van deze TLRs in HL te testen werden ver-
schillende downstream effecten geanalyseerd. Gebaseerd op de inductie
van specifieke cytokines na stimulatie van TLRs bestaat er een associatie
tussen TLRs en Treg en 17 cellen. In HL weefsel werd echter geen as-
sociatie gevonden tussen de expressie van TLR4, TLR7 en TLR9 en de
aanwezigheid van Treg en 17 cellen. Ook een relatie zoals die eerder
gevondenwerd tussen de expressie vanHLAklasse I enHLAklasse II en
de activatie van TLR in lymfoom cellijnen werd niet gevonden inHL. In
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HL cellijnen werd geen productie van IL-1β, IL-6 en IL-10 geïnduceerd
door de ligatie van TLR4, TLR7 en TLR9. Een klein maar significant ef-
fect op de celgroei werd gevondenna ligatie van deTLRs in sommigeHL
cellijnen, met het grootste effect in KMH2 cellen na ligatie van TLR7.
Signaleringsonderzoek liet zien dat ligatie van TLR7 in KMH2 activatie
van JNK1/2 en ERK1/2 veroorzaakte. Concluderend, expressie vanm.n.
TLR4 en TLR7werd gevonden in de tumor cellen van de hel van deHL
patiënten. Echter, activatie van de TLRs in HL cellijnen liet maar een
gering effect zien. Dit duidt op een hypo-reactiviteit van deze TLRs in
HL. Mogelijk is dit een mechanisme waarmee de tumor cellen ontsnap-
pen aan een effectieve immuun reactie (m.n. tegen EBV) en draagt dit
bij aan het induceren van een anerge omgeving die de tumor cellen laat
overleven.

HLA klasse II geassocieerde invariant chain peptide (CLIP), HLA-DM
en HLA-DO Afwezigheid van de membraan expressie van HLA klasse-
II in tumor cellen is een negatieve prognostische factor voor HL patiën-
ten, waarschijnlijk omdat antigeenpresentatie aanT cellen dannietwerk-
zaam is. Het is onbekend of de expressie van HLA klasse-II op de mem-
braan van tumor cellen in de meerderheid van de patiënten function-
eel is of niet. HLA klasse-II kan namelijk geladen zijn met CLIP in
plaats van antigene peptides. In hoofdstuk 4 is de expressie van CLIP,
HLA-DM en HLA-DO in HL onderzocht. Dit zijn eiwitten die de pro-
cessing en functie van HLA klasse-II reguleren. CLIP aankleuring op
de celmembraan van tumor cellen werd gevonden in 48% van de HLA
klasse-II positieveHL gevallen. Dit kan verklaardworden door de afwe-
zigheid vanHLA-DM in deze gevallen, omdat dit zoumoeten resulteren
in een defect in de verwijdering van CLIP uit de HLA klasse-II antigene
bindingsgroeve tijdens normale processing. Overexpressie van HLA-
DO, de natuurlijke remmer van HLA-DM speelde geen rol in de ex-
pressie van CLIP op de celmembraan. Dit gee aan dat niet alleen HLA
klasse-II negatieve gevallen, maar ook de hel van de HLA klasse-II
positieve gevallen geen immunogene peptides presenteren. Dit is mo-
gelijk een andere strategie voor de overleving van de HL tumor cellen.
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CD1d en iNKT cellen

CD1d specifieke T cellen, vooral iNKT cellen, spelen een belangrijke rol
bij de regulatie van immuun reacties en deze cellen hebben een rol in de
pathogenese van verscheidene ziekten. In hoofdstuk 5 hebben we de ex-
pressie van CD1c en CD1d in tumor cellen in HL patiëntenmateriaal en
HL cellijnen, en de aanwezigheid van iNKT cellen inHL patiëntenmate-
riaal onderzocht. CD1cwas negatief in de tumor cellen inHLpatienten-
materiaal en cellijnen. Dit komt overeen met de afwezigheid van CD1c
expressie in follikelcentrum (GC) B cellen. CD1d werd wel gevonden
in de cHL cellijnen en in tumor cellen in 48% van cHL gevallen, ter-
wijl gewone GC B cellen CD1d niet tot expressie brengen. Dit gee aan
dat tumor cellen CD1d expressie verkrijgen tijdens demaligne transfor-
matie. Non Hodgkin lymfomen hadden vaker CD1c expressie en min-
der vaak CD1d expressie. Analyse van HL celsuspensies liet zien dat
vergelijkbare percentages iNKT cellen aanwezig waren als in reactieve
lymlieren. Het is bekend dat de T cellen in de reactieve achtergrond
in HL anerg zijn. Het is daarom goed mogelijk dat ook de iNKT cellen
in cHL anerg of niet functioneel zijn vergeleken met de iNKT cellen
in reactieve lymlieren. Twee verschillende subpopulaties van iNKT
cellen kunnen worden onderscheiden wat betre hun cytokine produc-
tie en cytotoxische activiteit, CD4- (met een 1 type), en CD4+ (met
een2 type). Het percentage CD4+ iNKT cellen was eveneens vergeli-
jkbaar. Gezien de hoge expressie van CCL17 (TARC) in tumor cellen en
de hoge expressie van CCR4 (de receptor voor CCL17) in CD4+ iNKT
cellen, zoumen kunnen speculeren dat CD4+ iNKT cellen zich in de di-
recte nabijheid van de tumor cellen zullen bevinden. T cellen rondom
de tumor cellen zijn mogelijk anerg, en het is mogelijk dat ook de CD4+
iNKT cellen anerg of niet functioneel zijn zodat tumor cellen overleven
en aan een effectieve immuunsurveillance ontsnappen.

By Prof. Dr. Anke van den Berg


