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SAMENVATTING

Het erg lage aantal tumor cellen in een omgeving van immuun cellen is misschien wel
het meest intrigerende kenmerk van het Hodgkin lymfoom (HL). Dit fenomeen wordt
gevonden in beide subtypes: klassiek HL (cHL) en nodulair lymfocyt predominant HL
(NLPHL). De tumorcellen spelen zelf een belangrijke rol in de samenstelling en function-
aliteit van hun omgeving, om een voor hunzelf zo gunstig mogelijk milieu te creëren. De
karakterisering van de omgeving zal meer inzicht geven in de pathogenese van HL. Dit
proefschrift is toegewijd aan de studie van de omgeving in cHL en NLPHL. We hebben
eerst een vergelijking gemaakt van de aparte subtypes met reactieve lymfeklier, voor
zoveel mogelijk verschillende T-cel subpopulaties. Vervolgens hebben we de cellen in
de directe omgeving van de tumorcellen vergeleken met de cellen die verder weg la-
gen. In hoofdstuk 2 hebben we een review uitgevoerd van de huidige kennis op het
gebied van de omgeving in HL gericht op de interacties tussen de omgeving en de tu-
morcellen. We hebben de overleving signalen beschreven zoals NF-κB en JAK/STAT
geactiveerd door signalen van de immuun cellen in de omgeving via liganden zoals
CD30L en CD40L en interleukines zoals IL-3 en IL-7. Activatie van deze signalen helpt
bij de overleving en celdeling van HRS cellen. Vervolgens beschrijven we hoe HRS cellen
hun omgeving samenstellen door het aantrekken van immuun cellen via de productie
van chemokines zoals CCL17, CCL22 en CCL5, die T-cellen, mestcellen en macrofagen
aantrekken. In het laatste deel bespreken we de interacties die bijdragen aan het ontsnap-
pen aan de immuun reactie. Voorbeelden van dergelijke interacties zijn PD-L1 en FASL
die de HRS cellen tot expressie brengen en die zorgen voor apoptose en uitputting van
T-cellen. Verder hebben HRS cellen vaak expressie van HLA klasse I en/of II verloren,
waardoor er geen antigeen presentatie naar immuun cellen plaats kan vinden. Daar-
naast zorgt de aanwezigheid van regulatoire T-cellen (Treg) voor het onderdrukken van
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Samenvatting

de immuun reactie. In zijn geheel leggen we in dit hoofdstuk uit hoe de interacties
tussen de omgeving en de HRS cellen een belangrijke component zijn in het karakter
van cHL en daarom van belang zijn in de pathogenese van cHL. In hoofdstuk 3 hebben
we gekeken naar de samenstelling van de omgeving in cHL. We hebben gezocht naar
de verschillen tussen EBV- en EBV+ cHL en ook de verschillen tussen de cellen in en
buiten de tumor cel gebieden geanalyseerd. We vonden meer CD25+FoxP3+CD4+ en
CD25+GITR+CD4+ Tregs en GranzymeB+CD8+ en TIA+CD8+ cellen in cHL vergeleken
met reactieve lymfklier (RLN). De percentages van NK cellen en CTLs waren lager in
EBV- als in EBV+ cHL. We gebruikten de expressie van CD26 om cellen te kunnen
verdelen in het gebied waar de tumor cellen liggen (CD26-) en het gebied daarbuiten
(CD26+). CD69+CD4+ T-cellen en Tregs vonden we vooral in de tumor cel gebieden,
terwijl CD25+CD8+ cellen voornamelijk buiten de tumor cel gebieden werden gevon-
den. De Tregs spelen waarschijnlijk een rol bij het onderdrukken van de immuun reactie
tegen de tumor cellen, terwijl de geactiveerde CD8+ cellen te ver van de tumor cellen
afzitten om een reactie te kunnen starten. In hoofdstuk 4 hebben we de samenstelling
van de omgeving in NLPHL bestudeerd, zoals we dat ook in het vorige hoofdstuk voor
cHL gedaan hebben. We vonden minder B-cellen en NK cellen, en meer CD4+ T-cellen
in NLPHL als in RLN. TFH cellen en CCR7-CD45RA-CD4+ effector memory T-cellen
zijn verhoogd in aantallen in NLPHL vergeleken met RLN. We hebben opnieuw CD26
gebruikt om naar de cellen binnen het tumor cel gebied te kijken. We laten zien dat de
percentages CD69+CD4+ en CD69+CD8+ T-cellen verhoogd zijn binnen de tumor cel
gebieden, terwijl CD25+Tregs en CD25+CD8+ T-cellen verhoogd zijn buiten de tumor
cel gebieden. De flowcytometrie resultaten zijn gedeeltelijk gecontroleerd met immuno-
histochemie. Hiermee laten we zien dat CD4+ en CD8+ gelijk verdeeld zijn in en buiten
de tumor cel gebieden, CD69+ cellen vooral in het tumor gebied liggen, en CD25+ en
CD26+ buiten de tumor cel gebieden liggen. In hoofdstuk 5 hebben we nog wat beter
gekeken naar de locatie en het type van TFH cellen in NLPHL in weefsel, om te laten zien
wat voor cellen CD57+ cellen zijn. Onze studie liet hoge aantallen PD-1+BCL6+ cellen in
de gebieden rondom de LP cellen zien, die gedeeltelijk CD57 tot expressie brachten. Met
name de cellen die de tumor cellen direct omringen zijn TFH cellen, en deze cellen spelen
mogelijk een belangrijke rol in de bescherming of overleving in NLPHL. We kunnen con-
cluderen dat de verschillen tussen cHL en NLPHL vooral zitten in de Tregs rondom de
tumor cellen in cHL en de TFH cellen in NLPHL, terwijl de overeenkomsten zijn de aan-
wezigheid van CD69+ T-cellen in de omgeving van de tumor cellen en de CD25+CD8+
cellen buiten de tumor cel gebieden.
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