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Nederlandse samenvatting
Introductie

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie in de Westerse 
wereld. De incidentie neemt toe met de leeftijd; de gemiddelde leeftijd waarop de ziekte 
zich presenteert is 65 jaar. CLL wordt in Nederland jaarlijks bij 600 tot 700 patiënten 
vastgesteld.

De ziekte wordt gekenmerkt door de accumulatie van maligne B lymfocyten (een 
bepaald type witte bloedcel) in de bloedbaan, het beenmerg en de lymfklieren. Ook de 
lever en de milt zijn vaak geïnfiltreerd.

Het beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. Ongeveer 30% van de 
patiënten heeft een zeer mild ziektebeloop; bij hen beïnvloedt CLL de levensverwachting 
niet. Vijftien procent van de patiënten daarentegen overlijdt binnen 2 à 3 jaar na het 
stellen van de diagnose aan de ziekte of aan complicaties van de behandeling. De 
meerderheid van de patiënten ondervindt de eerste 5 tot 10 jaar nauwelijks symptomen, 
maar krijgt uiteindelijk toch te maken met progressieve ziekte en problemen ten gevolge 
van de behandeling.

Teneinde de levensverwachting van patiënten al bij het stellen van de diagnose in te 
kunnen schatten, zijn er sinds de jaren ’70 verschillende stadiërings-systemen ontwikkeld. 
Het bekendst zijn de systemen van Rai en Binet. Beide maken gebruik van klinische 
parameters en worden tot op de dag van vandaag gebruikt. Een probleem is echter dat 
een aanzienlijk deel van de patiënten die op grond van deze systemen ingedeeld worden 
in de groep met het laagste risico (en die dus een goede levensverwachting zouden 
hebben), uiteindelijk toch snel progressieve ziekte blijkt te hebben. Omdat de ziekte 
tegenwoordig steeds vaker gediagnosticeerd wordt bij jonge mensen zonder klachten, is 
het van groot belang een goede risicoschatting te kunnen maken. 

In de loop der jaren zijn verschillende moleculaire en genetische eigenschappen van 
de CLL cellen geïdentificeerd die een nauwkeuriger voorspelling van het ziektebeloop 
mogelijk maken, zoals de mutatiestatus van de zware ketens van de immuunglobulines 
(IgVH; patiënten met ongemuteerde IgVH hebben een duidelijk slechtere prognose), 
expressie van de eiwitten CD38 en ZAP-70, en genetische afwijkingen, vooral van genen 
die betrokken zijn bij de p53 respons (zie verder). Overigens worden deze kenmerken 
vandaag de dag (nog) niet gebruikt bij de indicatiestelling tot behandeling.

Hoewel een deel van de patiënten relatief symptoomloos zal blijven, ontstaat er 
bij het grootste deel van de patiënten vroeg of laat de noodzaak om behandeling te 
starten. Met de huidige behandelingsmogelijkheden (waarin chemotherapie veelal 
gecombineerd wordt met monoklonale (anti-CD20) antistoffen), is het bij verreweg het 
grootste deel van de patiënten mogelijk de ziekte onder controle te krijgen. Het is echter 
niet mogelijk de ziekte geheel te elimineren en vroeg of laat zal deze dus terugkeren. Na 
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herhaalde behandelingen met chemotherapie zal zich dan uiteindelijk resistentie tegen 
deze middelen ontwikkelen. Als deze situatie ontstaat, is de prognose slecht.

Oorzaken van resistentie in CLL

Chemotherapie werkt veelal door middel van het aanbrengen van schade aan 
onderdelen van de cel (bijvoorbeeld het genetische materiaal) of door te interfereren 
in de processen noodzakelijk voor de overleving van de cel. Als reactie op deze aanval 
wordt het eiwit p53 geactiveerd. Activatie van p53 resulteert (onder andere) in een 
cascade van interacties tussen verschillende eiwitten, welke uiteindelijk leidt tot celdood. 
Dit kan beschouwd worden als een veiligheidsmechanisme, waarbij het organisme 
beschermd wordt tegen ongecontroleerd gedrag van beschadigde cellen. Deze vorm 
van geprogrammeerde celdood wordt aangeduid met de term apoptose. De oorzaak 
van resistentie tegen chemotherapie is vaak te vinden in een verstoring in de balans 
tussen celdood-bevorderende (pro-apoptotische) en -beschermende (anti-apoptotische) 
eiwitten. Grofweg zijn de mechanismes die hieraan bijdragen te verdelen in twee 
groepen: (1) interacties tussen CLL cellen en het micromilieu en (2) verworven genetische 
afwijkingen, vooral die afwijkingen die de functie van het eiwit p53 treffen.

CLL cellen die zich in het beenmerg of in de lymfklieren bevinden zijn, in vergelijking met 
CLL cellen die in de bloedbaan circuleren, minder gevoelig voor apoptose. De gedachte 
is dat interacties tussen CLL cellen en andere celtypes in het micromilieu resulteren in 
anti-apoptotische signalering in de CLL cellen en bovendien celdeling induceren. In het 
micromilieu van de lymfklieren lijken interacties van CLL cellen met (geactiveerde) T 
lymfocyten (een ander type witte bloedcel) een belangrijke rol te spelen. Er is veel in 
vitro onderzoek gedaan naar de invloed van de binding van CD40-ligand (CD154), 
een eiwit dat tot expressie komt op geactiveerde T lymfocyten, en CD40 op CLL cellen. 
Inderdaad blijkt deze binding ervoor te zorgen dat CLL cellen minder gevoelig worden 
voor chemotherapie, (onder andere) doordat na binding bepaalde anti-apoptotische 
eiwitten verhoogd tot expressie komen in CLL cellen (Mcl-1, A1/Bfl-1 en Bcl-xL). Resistentie 
tegen chemotherapie vindt dus waarschijnlijk zijn oorsprong in deze niches; bovendien 
fungeren deze locaties als een reservoir van waaruit de ziekte onderhouden wordt.

Afwijkingen in het genetische materiaal kunnen in de CLL cellen van een groot deel 
van de patiënten worden aangetroffen. Omdat de meeste vormen van chemotherapie 
werken via p53, houden vooral afwijkingen die dit eiwit beïnvloeden verband met een 
slechte prognose. Dit betreft afwijkingen van chromosoom 17, omdat op dit chromosoom 
het gen dat codeert voor p53 gelegen is, en afwijkingen van chromosoom 11. Op 
dit chromosoom ligt het gen dat codeert voor ATM (Ataxia Teleangiectasia Mutated), 
dat ook een belangrijke rol speelt in de p53 respons. Afwijkingen van deze specifieke 
chromosomen worden op het tijdstip van diagnose slechts in een heel klein percentage 
van de patiënten aangetroffen. Onder invloed van behandeling met chemotherapie kan 
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er echter een selectie van klonen plaatsvinden die deze afwijkingen dragen. Bij patiënten 
die meerdere lijnen van behandeling hebben ondergaan en bij wie resistentie is ontstaan, 
worden dergelijke afwijkingen dan ook veel vaker gevonden. 

Samenvatting van de hoofdstukken

Dit proefschrift gaat over resistentie tegen chemotherapie in CLL. In het eerste gedeelte 
worden interacties tussen CLL cellen en hun omgeving (het micromilieu) onderzocht. In 
het tweede gedeelte wordt onderzocht op welke manieren celdood geïnduceerd kan 
worden als resistentie (vooral ten gevolge van p53 dysfunctie) eenmaal is ontstaan.

In het micromilieu van de lymfklieren lijken interacties tussen CLL cellen en geactiveerde 
T lymfocyten een belangrijke rol te spelen. T lymfocyten kunnen onderverdeeld worden in 
CD4+ en CD8+ T lymfocyten, en vervolgens verder weer in naïeve, geheugen en effector 
T lymfocyten. Zowel CD4+ als CD8+ T lymfocyten worden in verhoogde aantallen 
gevonden in patiënten met CLL. De oorzaak van deze toename is niet bekend. 

In hoofdstuk 2 hebben wij de relatie tussen CLL cellen en het T celcompartiment 
onderzocht. Wij hebben eerder gevonden dat in patiënten met CLL de expansie van het 
CD8+ T celcompartiment vooral berust op een toename van effector CD8+ T lymfocyten 
gericht tegen het cytomegalovirus (CMV). Wij hebben nu gevonden dat bij patiënten met 
CLL, naast CD8+, ook de aantallen CD4+ effector T lymfocyten verhoogd zijn. Deze 
veranderingen werden bovendien ook gevonden bij patiënten met een indolente variant 
van lymfklierkanker (lymfoom), maar niet bij patiënten met agressievere lymfomen. 
Daarnaast hebben we gevonden dat het eiwit PD-1, waarschijnlijk onder invloed van 
de (maligne) B lymfocyten, verlaagd tot expressie komt op deze T lymfocyten. Deze 
verlaagde expressie houdt mogelijk verband met de toegenomen aantallen van de T 
lymfocyten. Deze data onderstrepen de wederkerigheid van interacties van CLL cellen 
met hun omgeving.

In hoofdstuk 3 hebben wij de interacties met het micromilieu verder onderzocht. In 
dit hoofdstuk wordt bestudeerd of deze interacties wellicht een rol spelen in het verschil 
in ziektebeloop en prognose tussen patiënten met (IgVH) gemuteerde en ongemuteerde 
CLL. Om de situatie in de lymfklieren zo goed mogelijk te imiteren, is stimulatie met 
CD40-ligand hier gecombineerd met CpG. CpG motieven komen voor in viraal en 
bacterieel DNA. We hebben gevonden dat CD40 stimulatie in zowel gemuteerde als 
ongemuteerde CLL cellen leidt tot signalering via het NF-kB pad en inductie van de anti-
apoptotische eiwitten A1/Bfl-1 en Bcl-xL. Gecombineerde stimulatie met CD40-ligand 
en CpG bracht een onderscheid aan het licht tussen de twee verschillende subgroepen. 
In gemuteerde CLL cellen namen de NF-kB activiteit en de hoeveelheid van het anti-
apoptotische eiwit Bcl-xL af en dientengevolge werden de cellen weer gevoelig voor 
chemotherapie. Dit werd niet gezien in ongemuteerde CLL cellen (deze bleven resistent 
tegen chemotherapie). Bovendien werd in deze ongemuteerde CLL cellen celdeling 
geïnduceerd. Hoge expressie van eiwitten uit de NF-kB cascade en Bcl-xL werden 
gevonden in lymfklieren van CLL patiënten, hetgeen de in vitro data ondersteunt. Deze 
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data brengen een onderscheid tussen gemuteerde en ongemuteerde CLL aan het licht, 
dat het verschil in biologisch gedrag en prognose tussen de twee subgroepen mogelijk 
deels kan verklaren. 

In hoofdstuk 4 hebben we de rol van interacties tussen CD31 en CD38 in de 
pathogenese van CLL onderzocht. Interacties tussen CD38 (dat in wisselende mate tot 
expressie komt op CLL cellen) en CD31 op ‘nurse-like cells’ (NLCs) in de lymfklieren, 
worden gedacht te resulteren in anti-apoptotische signalering en celdeling in CLL. Deze 
interacties zouden de relatief slechte prognose van CLL met hoge CD38 expressie kunnen 
verklaren. Wij vonden echter geen aanwijzingen voor anti-apoptotische signalering noch 
celdeling van CLL cellen na stimulatie met CD31. Ook vonden wij geen invloed van 
CD31 stimulatie van CLL cellen op de expressie van genen betrokken bij apoptose. De 
vraag is dus of deze interacties werkelijk bijdragen aan de pathogenese van CLL. 

Het tweede deel van het proefschrift richt zich op therapeutische mogelijkheden om 
resistentie ten gevolge van p53 dysfunctie te omzeilen. 

Omdat het middel cisplatin (CDDP) effectief is gebleken in de behandeling van 
patiënten met een recidief lymfoom, hebben we eerst de effectiviteit van dit middel 
onderzocht in chemotherapie resistente CLL. Zoals beschreven in hoofdstuk 5, was 
dit middel inderdaad effectief (als onderdeel van het ‘R-DHAP’ schema); in 8 van de 10 
behandelde patiënten werd een goede respons gezien. 

Naar aanleiding van deze bevinding hebben wij vervolgens het werkingsmechanisme 
van CDDP verder onderzocht in vitro. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de 
effectiviteit van het middel gemedieerd wordt door het eiwit TAp73. TAp73 is een familielid 
van p53, waarvan in verschillende solide tumoren is aangetoond dat het functies van 
p53 kan overnemen. Verhoogde expressie van TAp73 (en enkele eiwitten die door TAp73 
geïnduceerd worden) werd inderdaad gezien in CLL cellen die waren afgenomen bij 
een patiënt die kort daarvoor met CDDP behandeld was. Verder onderzoek in vitro naar 
de rol van TAp73 in de p53 dysfunctionele cel-lijn MEC-1, toonde c-Abl afhankelijke 
opregulatie van TAp73 en celdood na behandeling met CDDP. Een dergelijke opregulatie 
van TAp73 werd niet gevonden na behandeling met CDDP in vitro van primaire CLL cellen 
verkregen uit de bloedbaan van (onbehandelde) patiënten. Een verhoogde expressie van 
TAp73 werd wel gevonden in CLL cellen verkregen uit lymfklieren van CLL patiënten. Dit 
is in overeenstemming met eerdere bevindingen; namelijk dat CLL cellen die zich in de 
lymfklieren bevinden een andere opmaak hebben ten gevolge van hun interacties met 
het micromilieu. Het is goed mogelijk dat TAp73 in vivo wel degelijk een rol speelt in de 
respons op behandeling met CDDP. 

Hoewel behandeling van primaire cellen met CDDP als enig middel dus niet 
in inductie van TAp73 resulteerde noch tot celdood leidde, vonden we wel synergie 
wanneer het gecombineerd werd met fludarabine (F-ara-A), een belangrijk middel in de 
behandeling van CLL. Deze synergie was onafhankelijk van p53 functie. Resistentie ten 
gevolge van CD40 stimulatie (als model voor interacties met het micromilieu) kon ook 
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worden opgeheven. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, vonden wij dat na behandeling 
met de combinatie van deze middelen een ophoping ontstaat van zuurstofradicalen 
(reactive oxygen species; ROS) in de CLL cellen, en dat het pro-apoptotische eiwit Noxa 
wordt geïnduceerd. Zowel het toedienen van anti-oxidantia (die de productie van ROS 
remmen) als het doelgericht uitschakelen van Noxa (middels RNAi), konden celdood 
ten gevolge van de behandeling (ten dele) remmen. Deze data tonen aan dat de redox 
balans van de CLL cel een doelwit zou kunnen zijn voor behandeling van cellen die 
resistent zijn geworden tegen gangbare vormen van chemotherapie. 

In hoofdstuk 8 wordt ten slotte een overzicht gegeven van de huidige standaarden 
voor de behandeling van recidief en refractaire CLL. Ook worden enkele veelbelovende 
middelen besproken die zich momenteel nog in een experimenteel stadium bevinden.

Conclusie

Hoewel er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt op het gebied van de 
behandeling van CLL, is het ontstaan van resistentie tegen chemotherapie nog steeds een 
zeer groot probleem. Het vinden van behandelstrategieën voor patiënten met resistente 
ziekte is dan ook een van de grootste uitdagingen. Het vaststellen van de zwakste plek 
(de achilleshiel) van de CLL cel is hierin een belangrijke stap. De afhankelijkheid van CLL 
cellen van interacties met het micromilieu vormt een potentieel doelwit voor behandeling 
dat momenteel uitgebreid onderzocht wordt. Daarnaast worden in dit proefschrift twee 
alternatieve mechanismen beschreven waarmee celdood bewerkstelligd kan worden in 
resistente CLL cellen, namelijk de redox balans en het TAp73 pad. Gericht ingrijpen op 
deze paden zou een zinvolle benadering kunnen zijn om resistentie tegen chemotherapie 
in CLL te overwinnen.
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