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Chronische lymfatische leukemie (CLL)
CLL is de meest voorkomende leukemie onder oudere mensen in Nederland. 
De ziekte wordt gekenmerkt door een woekering van kwaadaardige cellen die 
het meest lijken op B cellen, een bepaalde soort witte bloedcel. Deze cellen 
hopen zich op in de lymfeklieren, in de milt en in het beenmerg van CLL 
patiënten en zijn ook in groten getale aanwezig in het bloed (leukemie bete-
kent letterlijk “wit bloed”). Tot een bepaald stadium van de ziekte hebben CLL 
patiënten hier echter meestal geen last van en hoeven zij ook niet behandeld 
te worden. Bij voortgang van de ziekte kan echter de aanmaak van gezonde 
witte bloedcellen (afweercellen), rode bloedcellen (nodig voor zuurstoftrans-
port) en bloedplaatjes (bloedstolling) ernstig belemmerd worden. Doordat 
het beenmerg in latere fasen van de ziekte overspoeld wordt met CLL cel-
len is het beenmerg dan niet meer in staat tot productie van gezonde bloed-
cellen. Hierdoor zijn deze patiënten vatbaarder voor infecties, lijden zij aan 
bloedarmoede of hebben gemakkelijk bloedingen. Zij moeten in dit sta-
dium van de ziekte dan ook behandeld worden. Helaas is er tot op heden geen 
medicijn  waarmee CLL te genezen is. Dit komt doordat CLL cellen allerlei 
slimme “trucs” hebben die ze beschermen tegen de dood. Hierdoor zijn CLL 
cellen slecht gevoelig voor chemotherapie. Er is daarom behoefte aan nieuwe 
vormen van therapie die deze “trucs” weten te omzeilen. 

Het afweersysteem van CLL patiënten
Het afweersysteem beschermt ons tegen invloeden van buitenaf en van bin-
nenuit die schadelijk zijn voor het lichaam. Dit doet het afweersysteem door 
onderscheid te maken tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde structuren. 
Als het afweersysteem iets lichaamsvreemds herkent komen vervolgens speci-
fieke afweercellen in actie en vallen zij de lichaamsvreemde structuur (zoals 
bacteriën, virussen, schimmels of parasieten) aan. Naast lichaamsvreemde 
structuren kan het afweersysteem ook kwaadaardige lichaamseigen cellen 
(kankercellen) herkennen. Dit kan doordat kankercellen ten opzichte van ge-
zonde cellen door fouten in het DNA (mutaties) genetisch veranderd zijn en 
zich daarom anders gedragen. Dit leidt er aan de ene kant toe dat ze ongelimi-
teerd delen en vervolgens door hun ongeremde uitgroei de gezonde cellen 
verdringen. Aan de andere kant maakt dit de kankercellen ook kwetsbaar, om-
dat door de mutaties ook allerlei veiligheidsmechanismen die ingebouwd zijn 
in iedere lichaamscel actief worden. Deze mechanismen kunnen er toe leiden 
dat de kankercellen dood gaan doordat er een zelfvernietigingprogramma 

Samenvatting



154

(apoptose) in de cellen in gang wordt gezet of doordat het afweersysteem een 
signaal krijgt om de kankercellen aan te vallen. Hiernaast is het gevolg van de 
genetische veranderingen dat tumorcellen er aan de buitenkant anders uitzien 
dan gezonde lichaamscellen, wat ze herkenbaar maakt voor het afweersys-
teem. 
In veel gevallen blijken deze twee mechanismen echter niet (goed genoeg) te 
werken en kunnen de kankercellen ongestoord doorgroeien. Dit laatste is ook 
het geval in CLL. Om niet geheel duidelijke reden hebben CLL cellen vaak 
een erg hoog gehalte aan Bcl-2, een eiwit dat apoptose sterk remt. Hierdoor 
gaan CLL cellen maar moeilijk dood. Hiernaast hebben CLL cellen soms nog 
andere mutaties die ze bestand maken tegen apoptose, waarvan de meest be-
kende mutaties van p53 zijn. p53 is een eiwit dat een coördinerende rol speelt 
in apoptose die optreedt als gevolg van beschadigingen aan het DNA. Ook 
speelt p53 een essentiële rol in het afsterven van kankercellen na bestraling of 
chemotherapie. Onderzoek wijst uit dat bij patiënten bij wie een p53 mutatie 
wordt vastgesteld chemotherapie vaak weinig effect heeft. 
Naast bovengenoemde mutaties hebben CLL cellen ook een aantal “trucs” 
om het afweersysteem ervan te weerhouden de CLL cellen aan te vallen. CLL 
cellen zijn de kwaadaardige evenknie van B cellen, witte bloedcellen die ge-
specialiseerd zijn in het activeren van andere afweercellen door eiwitten van 
lichaamsvreemde of potentieel gevaarlijke eiwitten in stukjes te breken en die 
vervolgens aan andere afweercellen te presenteren. Dit doen zij op een soort 
presenteerblaadjes die MHC-II heten. Vervolgens kunnen zij deze afweer-
cellen instrueren alles wat een vergelijkbare structuur heeft aan te vallen. Om 
verschillende redenen zijn CLL cellen, in tegenstelling tot B cellen, zeer slecht 
in het activeren van afweercellen. Zo scheiden CLL cellen bepaalde stofjes 
uit, zogenaamde cytokines, die het afweersysteem juist tot rust brengen. Ook 
zijn op het oppervlak van CLL cellen een aantal eiwitten in zeer hoge of sterk 
verlaagde concentratie aanwezig in vergelijking met normale B cellen. Zo is 
er een lage concentratie van eiwitten die helpen bij activatie van afweercellen, 
de zogenaamde costimulatoire moleculen. Dit leidt ertoe dat CLL cellen, zelfs 
wanneer ze als kwaadaardig worden herkend, niet worden aangevallen door 
afweercellen omdat die niet voldoende geactiveerd worden in afwezigheid van 
voldoende costimulatie. Anderzijds is het oppervlak van CLL cellen zeer rijk 
aan CD200, een eiwit dat afremming van de afweercellen induceert. Tenslotte 
is het afweersysteem van CLL patiënten (net zoals dat van veel andere kanker-
patiënten) rijk aan regulatoire T cellen, een soort ordebewaarders van het af-
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weersysteem. Deze cellen zijn een subgroep van T cellen, afweercellen die ge-
traind zijn in het herkennen van één specifiek stukje van een eiwit (antigeen) 
van een virus of een kankercel. In tegenstelling tot andere T cellen gaan regu-
latoire T cellen bij het herkennen van hun specifieke antigeen niet over tot de 
aanval of tot hulp inroepen van andere afweercellen maar geven juist signalen 
af die het afweersysteem afremmen. In het gezonde afweersysteem bestaat de 
taak van regulatoire T cellen eruit het lichaam te beschermen tegen (foutieve) 
afweerreacties tegen goedaardige lichaamscellen en hiernaast uit het gecon-
troleerd laten verlopen van afweerreacties tegen virussen (vergelijkbaar met 
het afremmen van een raceauto met een parachute aan het einde van de race). 
In CLL zou de grote hoeveelheid regulatoire T cellen echter nadelig kunnen 
zijn, omdat hierdoor CLL-specifieke afweercellen worden afgeremd waardoor 
CLL cellen beschermd zijn tegen aanvallen van het afweersysteem.
Alle hierboven genoemde veranderingen leiden ertoe dat het afweersysteem 
van CLL patiënten in een soort slaaptoestand verkeert, waarbij naast het aan-
vallen van CLL cellen ook het aanvallen van bacteriën en virussen sterk belem-
merd wordt. Uitzondering hierop vormen zeer speciale afweercellen tegen het 
cytomegalovirus (CMV). Deze zogenaamde cytotoxische T cellen  herkennen 
specifiek lichaamscellen die geïnfecteerd zijn met CMV om deze vervolgens 
zonder hulp van andere afweercellen en zonder costimulatie te doden. Om-
dat het virus de cellen van de geïnfecteerde persoon nodig heeft om zich-
zelf te vermenigvuldigen wordt hierdoor de verspreiding van het virus in het 
lichaam geremd. In tegenstelling tot de meeste virussen wordt CMV echter 
nadat het het lichaam infecteert niet volledig uitgeroeid maar ontstaat er een 
soort evenwicht tussen het virus en het afweersysteem. Hierbij houdt het virus 
zich schuil op bepaalde plaatsen in het lichaam en maakt het lichaam continu 
cytotoxische T cellen tegen CMV aan om het lichaam te beschermen tegen 
eventuele wederopstanding (reactivatie) van het virus. Ondanks de sterke 
afremming van het afweersysteem in CLL patiënten zijn deze afweercellen in 
staat het virus onder de duim te houden. Verbazingwekkend genoeg zijn deze 
CMV-specifieke cytotoxische T cellen om onduidelijke reden zelfs in grote 
getale aanwezig in het bloed van CLL patiënten. 

Focus van dit proefschrift
In dit proefschrift werd een aantal van de veranderingen in CLL cellen en het 
afweersysteem van CLL patiënten nader bestudeerd. Enerzijds werd hierbij 
onderzoek gedaan naar een tweetal mechanismen , dat mogelijk bescherming 
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biedt voor CLL cellen, namelijk mutaties van p53 en het nauw gerelateerde 
p21 en de overmaat aan regulatoire T cellen. Anderzijds werd nader ingegaan 
op de in groten getale aanwezige cytotoxische T cellen tegen CMV die, zoals 
blijkt uit hoofdstuk 4 en 5, mogelijk een therapeutische rol in CLL kunnen 
spelen.

De bevindingen 
In hoofdstuk 2 werd onderzocht waarom CLL patiënten meer regulatoire T 
cellen hebben dan gezonde personen. Een belangrijk kenmerk van T cellen in 
het algemeen is dat ze “opgeleid” zijn om één specifiek antigeen te herkennen. 
Als een T cel dit antigeen tegenkomt leidt dit ertoe dat hij actief wordt en gaat 
delen. Wij onderzochten daarom als eerste of er in CLL patiënten aanwijzing is 
voor een dominant antigeen (bijvoorbeeld een antigeen op CLL cellen) dat de 
grote hoeveelheid regulatoire T cellen kan verklaren. Hiervoor isoleerden wij 
regulatoire T cellen uit bloed van CLL patiënten. Wij onderzochten vervolgens 
het DNA van deze regulatoire T cellen om te kijken of ze tegen één bepaald 
antigeen gericht waren. Hiernaast onderzochten wij de uiterlijke kenmerken 
van deze regulatoire T cellen. Beide methoden leverden geen aanwijzingen op 
dat er een specifiek antigeen betrokken is bij de vorming van regulatoire T cel-
len van CLL patiënten. Wel vonden wij aanwijzingen dat CLL cellen afkomstig 
uit de lymfeklieren van CLL patiënten de aanmaak van regulatoire T cellen 
zouden kunnen stimuleren omdat zij hoge hoeveelheden van het eiwit CD70 
op hun oppervlak hebben. Hiermee kunnen zij het celdelingsproces van re-
gulatoire T cellen extra stimuleren. Tenslotte bleek uit verder onderzoek dat 
regulatoire T cellen bijzonder gevoelig zijn voor celdood. Dit lijkt met name 
te komen doordat regulatoire T cellen (zowel van gezonde personen als van 
CLL patiënten) grote hoeveelheden eiwitten bevatten die celdood bevorderen 
(Noxa en Fas) terwijl Bcl-2, een eiwit dat celdood remt, sterk verlaagd aan-
wezig is. In regulatoire T cellen van CLL patiënten bleek de hoeveelheid Bcl-2 
echter significant hoger te zijn dan bij gezonde personen, waardoor ze beter 
beschermd zijn tegen celdood.
Samengevat wees onze studie dus uit dat CLL patiënten meer regulatoire T 
cellen hebben dan gezonde personen omdat ze 1. meer aangemaakt worden 
in de lymfeklieren door stimulatie van CD70 op CLL cellen aldaar en 2. be-
schermd zijn tegen celdood door een hogere hoeveelheid Bcl-2 dan regula-
toire T cellen van gezonde personen.  
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Momenteel is het niet altijd even makkelijk om in te schatten hoe goed CLL 
patiënten gaan reageren op chemotherapie. Met chromosoomonderzoek lukt 
het om een groot deel van de patiënten aan te wijzen die ongevoelig worden 
voor chemotherapie. Bij een flink aantal patiënten blijkt dit echter niet goed te 
voorspellen omdat niet alle mutaties op te sporen zijn met chromosoomonder-
zoek. In hoofdstuk 3 onderzochten wij daarom of een nieuwe techniek ons 
kan helpen CLL patiënten op te sporen die niet goed te behandelen zijn met 
chemotherapie. Wij gebruikten in dit hoofdstuk een test (MLPA) waarmee 
kan worden gekeken hoe actief bepaalde genen in een cel zijn. Wij ontdekten 
met behulp van deze MLPA dat in CLL cellen die blootgesteld worden aan 
radioactieve straling en hier vervolgens aan sterven bepaalde genen erg actief 
werden. Deze genen heten Puma, p21 en Bax. Deze genen werden echter niet 
actief bij CLL patiënten die mutaties hadden waardoor p53 niet werkt. De test 
bleek hierin zelfs veel gevoeliger dan chromosoomonderzoek, omdat zelfs een 
aantal patiënten werd gevonden zonder afwijkingen bij chromosoomonder-
zoek maar met duidelijk verminderde gen-activiteit na bestraling. Dit is een 
belangrijke bevinding, omdat uit recente studies is gebleken dat patiënten met 
een niet werkend p53 slecht reageren op de meest gangbare chemotherapie 
voor CLL. Daarom zou de MLPA net als chromosoomonderzoek dus als test 
kunnen dienen om slecht behandelbare CLL  patiënten te identificeren. 

In hoofdstuk 4 en 5 wordt een techniek geïntroduceerd die in de toekomst 
mogelijk kan dienen om CLL patiënten te behandelen. Deze techniek maakt 
gebruik van een tweedelig eiwit. Het ene deel is een antilichaam dat gericht 
is tegen een eiwit dat op CLL cellen maar ook op gezonde B cellen voorkomt 
(CD20). Het uiteinde van dit antilichaam past als een sleutel in een slot op het 
tweede deel van het eiwit, een “presenteerblaadje” dat MHC-I heet waarop 
een deel van het CMV virus wordt gepresenteerd. Dit MHC-I dient er bij ge-
zonde cellen onder andere voor het afweersysteem te waarschuwen dat de cel 
geïnfecteerd is met een virus door delen van dit virus op de buitenkant van 
de cel te presenteren op MHC-I moleculen. Dit geeft vervolgens cytotoxische 
T cellen die dit virus-deeltje herkennen de kans de cel te doden door giftige 
stoffen uit te scheiden. Door nu CLL cellen te “bedekken” met een jasje van dit 
tweedelige eiwit lijkt het voor CMV specifieke cytotoxische T cellen alsof die 
CLL cellen geïnfecteerd zijn en gaan zij tot de aanval over. Hierbij doden zij de 
CLL cellen en scheiden hiernaast cytokines uit waarmee andere delen van het 
afweersysteem kunnen worden geactiveerd. Dit laatste lijkt echter deels be-
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lemmerd te worden doordat het contact tussen CLL cellen en de cytotoxische 
T cellen niet optimaal verloopt. Hierdoor wordt CD2, een eiwit op de cyto-
toxische T cel, niet afdoende gestimuleerd. Dit kan verholpen worden door 
een antilichaam tegen CD2 toe te voegen, waardoor wel de maximale activatie 
van de cytotoxische T cellen wordt bereikt. 
Op korte termijn zullen proefdierexperimenten worden uitgevoerd met het 
tweedelige eiwit. Deze experimenten zullen meer duidelijkheid verschaffen 
over de eventuele klinische toepasbaarheid van de hierboven beschreven 
methode. 

In hoofdstuk 6 tenslotte werd onderzocht of het mogelijk is het doden van CLL 
cellen door CMV specifieke cytotoxische T cellen te verbeteren door de CLL 
cellen gelijktijdig te behandelen met een (toekomstig) medicijn. Dit medicijn 
is een remmer van XIAP, een eiwit dat celdood remt. Uit onze proeven blijkt 
dat deze XIAP remmer een samenwerking (synergie) kan aangaan met een 
van de belangrijke stoffen die uitgescheiden worden door de cytotoxische T 
cel, granzyme B. Toch heeft toevoeging van de XIAP remmer niet tot gevolg 
dat CLL cellen die aangevallen worden door cytotoxische T cellen beter ge-
dood worden. Dit laatste suggereert dat het niet zinvol is CLL patiënten die in 
de toekomst behandeld zullen worden met het tweedelige eiwit (hoofdstuk 4 
en 5) tevens te behandelen met de XIAP remmer. 

Conclusie
Dit proefschrift laat zien dat aan de veranderingen zoals die worden 
waargenomen in het afweersysteem van CLL patiënten zowel negatieve als 
positieve aspecten zitten. Enerzijds zorgen deze veranderingen ervoor dat CLL 
cellen beschermd zijn tegen het afweersysteem en chemotherapie. Anderzijds 
levert bestudering van deze veranderingen belangrijke aanknopingspunten 
op voor het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën voor CLL. Mogelijk 
dat hierin met name CMV specifieke cytotoxische T cellen een belangrijke rol 
kunnen spelen.
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