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Samenvatting

T cellen zijn witte bloedcellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen bij

het beschermen van het lichaam tegen ziekteverwekkers. Tijdens de ontwikkeling tot

volwassen T cellen ondergaan de voorlopers van T cellen in de thymus, de thymocyten,

positive en negatieve selectieprocessen om ervoor te zorgen dat alleen T cellen overleven

met een functionele en specifieke T cel receptor (TCR), welke nodig is voor de T cel om

specifieke ziekteverwekkers te herkennen. Pten is een fosfatase dat de activiteit van de

phosphatidylinositol 3 kinases (PI3Ks) negatief reguleert. In thymocyten en volwassen T

cellen controleren PI3Ks complexe signaleringscascades die bestaan uit vetten en

eiwitten, om zo verscheidene processen te reguleren zoals overleving, groei, celdeling,

motiliteit, activatie, adhesie en differentiatie. Omdat PI3Ks een belangrijke rol in deze

processen spelen is het niet verwonderlijk dat ontregeling van de PI3K signalerings-

cascade in thymocyten vaak T cel lymfomen tot gevolg heeft. Zo leidt het verlies van

Pten tot ontregeling van de PI3K signaleringscascade in cellen van verschillende

weefsels, inclusief in T cellen, waarbij kankercellen kunnen ontstaan. Dit suggereert dat

Pten een belangrijke negatieve regulatoire rol speelt in T cellen wat betreft overleving en

celdeling. Het is echter niet goed bekend in welke stadia van normale T cel ontwikkeling

Pten betrokken is. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om

inzicht te verkrijgen in hoe PI3K en Pten functioneren in de ontwikkeling van T cellen

inclusief migratie. Er zijn namelijk aanwijzingen zijn dat PI3K en Pten ook een rol spelen

in migratie van T cellen.

Naast PI3K speelt ook Notch1 een belangrijke rol in ontwikkeling van T cellen en over

het algemeen wordt aangenomen dat deze twee signaleringscascades met elkaar

samenwerken, maar hoe dit in zijn werk gaat is niet goed bekend en werd in dit

proefschrift nader onderzocht.

In hoofdstuk 1 is een algemene introductie gegeven van de ontwikkeling van normale en

maligne thymocyten, en in het bijzonder werd aandacht geschonken aan de PI3K- en de

Notch1-gemedieerde transductiepaden.

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven we hoe PI3K en Pten overlevings-, celdelings-, en

differentiatiesignalen moduleren die komen van een tweetal receptoren die op het

celoppervlak van ontwikkelende thymocyten voorkomen, de interleukine-7 receptor (IL-

7R) en de pre-TCR. De IL-7R is belangrijk voor T cel voorlopers om te overleven, te

delen en te differentiëren en de pre-TCR voor selectie van thymocyten die een TCR�

eiwit tot expressie brengen. Het TCR� eiwit wordt gevormd na herschikking van het

TCR� locus. Dat gen herschikkingsproces is niet altijd succesvol en cellen waarbij dat

process fout is gegaan brengen geen TCR� eiwit tot expressie en moeten verwijderd

worden. Het selecteren van thymocyten met een functionele pre-TCR op het celoppervlak

wordt � selectie genoemd. Ook is de pre-TCR belangrijk voor expansie en differentiatie

van thymocyten na � selectie. Deletie van genen die coderen voor de IL-7R of voor

componenten van het pre-TCR complex heeft verstrekkende gevolgen voor ontwikkeling

van T cellen in de thymus en voor de grootte van het thymus orgaan. We lieten zien dat

de negatieve gevolgen van het weghalen van een component van de IL-7R, de

gemeenschappelijke � keten van cytokine receptoren (�c), op de overleving, celdeling en

differentiatie van T cel voorlopers teniet werden gedaan door het verwijderen van Pten.

Verder stelde Pten deletie thymocyten in staat te prolifereren in de afwezigheid van een
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functionele pre-TCR. Deze resultaten suggereerden dat Pten een belangrijke rol speelt in

de eliminatie van ontwikkelende thymocyten die niet in staat zijn een functionele pre-

TCR op het oppervlak tot expressie te brengen. Het verlies van Pten stelde zelfs

thymocyten in staat te overleven, te delen en te differentiëren in afwezigheid van zowel

een IL-7R als een pre-TCR.

In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat PI3K en een belangrijk effector eiwit van PI3K,

de mammalian target of rapamycin (mTOR), migratie van perifere T cellen naar

secundaire lymfoide organen zoals lymfeknopen reguleren. PI3K bleek nodig te zijn voor

de afbraak en verminderde aanmaak van voor migratie belangrijke receptoren. Het verlies

van deze receptoren aan het celoppervlak van geactiveerde T cellen verhindert de T

cellen om secundaire lymfoide organen binnen te treden waardoor de T cellen migreren

naar perifere weefsels, en daarom had voorbehandeling van T cellen met de mTOR

remmer rapamycine tot gevolg dat T cellen na transplantatie naar secundaire lymfoide

organen migreerden. Aangezien PI3K/mTOR signalering geactiveerd kan worden door

voedingstoffen van buitenaf en naast migratie ook metabolisme en eiwitproductie

reguleert, lieten deze data zien dat perifere T cellen tijdens een immuunrespons in staat

zijn om metabole programma’s te koppelen aan migratiepatronen.

In hoofdstuk 4 hebben we we de rol van PI3K en Pten in maligne lymfomagenese van T

cellen onderzocht door gebruik te maken van muizen waarin Pten specifiek wordt

verwijderd in T cellen en voorlopers van T cellen in de thymus (T cel-specifieke Pten-

deficiënte muizen). Jonge muizen hadden een iets grotere thymus in vergelijking met

wild-type muizen. Na verloop van tijd onstonden T cel lymfoma’s die deden denken aan

T cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL), die voorkomt bij jonge kinderen: deze

Pten-deficiënte tumoren ontstaan in de thymus vanuit een zeer beperkt aantal voorlopers.

We lieten zien dat niet in alle gevallen de groeiende thymocyten maligne waren. Een

enkel geval werd beschreven waarin twee van de drie populaties die hard groeiden in de

thymus in staat waren uit de thymus te migreren. Alleen die migrerende populaties

veroorzaakten dodelijke tumoren. Deze resultaten lieten zien dat T cel-specifieke

verwijdering van Pten gedurende de ontwikkeling van thymocyten aanleiding geeft tot de

ontwikkeling van clonaal expanderende T cel lymfomen die vaak de periferie infiltreren,

maar die oorspronkelijk in de thymus ontstaan.

In hoofdstuk 5 hebben we de rol van de TCR, �c cytokines en PI3K signalering in het

proces van het verlaten van de thymus van thymocyten onderzocht met behulp van T cel-

specifieke Pten-deficiënte muizen uit een IL-7R- en/of (pre-)TCR-deficiënte achtergrond.

Hoewel PI3K-gemedieerde signaaltransductie altijd actief was door het verlies van Pten,

was het aantal perifere T cellen sterk verminderd in deze muizen in vergelijking met T

cel-specifieke Pten-deficiënte muizen uit een wild-type achtergrond. Dit suggereerde dat

�c- en TCR-gemedieerde signalen onafhankelijk van PI3K het verlaten van de thymus

van thymocyten bevorderen. Transplantatie experimenten waarbij gebruik gemaakt werd

van maligne thymocyten die noch Pten, noch �c, noch de (pre-)TCR produceerden lieten

zien dat het vermogen van de T cellen om de thymus uit te gaan, maar niet het vermogen

om te expanderen in de periferie aangetast was door het ontbreken van �c- en TCR-

gemedieerde signalen. We concludeerden dat �c- en TCR-gemedieerde signaaltrans-

ductiecascades positief betrokken zijn bij het verlaten van de thymus van thymocyten, en

dat dit onafhankelijk gebeurt van PI3K activiteit.
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In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de rol van PI3K- en Notch1-gemedieerde

signaaltransductie in de overleving en celdeling van Pten-deficiënte maligne thymocyten

uit een IL-7R- en/of (pre-)TCR-deficiënte achtergrond. Experimenten waarbij gebruik

gemaakt werd van remmers die specifiek de activiteit van de PI3K of de Notch

signaleringscascade blokkeren lieten zien dat beide transductiepaden belangrijk waren

voor overleving en celdeling van de maligne T cellen, maar dat PI3K en Notch1-

gemedieerde signalen onafhankelijk van elkaar opereerden.

Het is bekend dat in veel T cel leukemieën mutaties optreden in Notch1. We hebben

daarom onderzocht of dit ook het geval was in de tumoren die onstaan na deletie van

Pten. Inderdaad werden mutaties aangetroffen in sommige tumoren maar verassenderwijs

werden die alleen gevonden in tumoren die geen TCR of geen IL-7R tot expressie

brachten. Het lijkt er dus op dat in veel Pten-deficiënte muizen die de IL-7R missen of

geen TCR tot expressie brengen tumoren pas ontstaan na mutaties in Notch1. Hoe die

mutaties in Notch1 precies ontstaan is momenteel onbekend.

Dit proefschrift verschaft nieuwe inzichten in hoe PI3K en Pten de ontwikkeling en

migratie van T cellen beinvloeden. Pten blijkt te fungeren als een essentiele rem die

onder normale ontstandigheden ervoor zorgt dat T cellen in de thymus niet op elk

willekeurig moment gaan delen. Als zodanig reguleert Pten de grootte van de thymus. In

de afwezigheid van Pten ontstaan er delende populaties van T cel voorlopers in de

thymus die onder normale omstandigheden worden verwijderd. Daar de afwezigheid van

Pten op ten duur het ontstaan van aggressieve T cel lymfomen veroorzaakt, blijkt Pten

ook te fungeren als een zeer sterke tumor suppressor in T cellen. Omdat de lymfomen die

zijn gevonden in de muizen die zijn beschreven in dit proefschrift sterk lijken op humane

T cel lymfomen zoals T-ALL, is het goed mogelijk dat de studies die zijn gepresenteerd

in dit proefschrift bijdragen aan de ontwikkeling van verbeterde en meer specifieke

therapieën voor humane T cel lymfomen. Tevens laat dit werk zien dat het Notch1

signaalpad eveneens een belangrijke rol speelt in het ontstaan en/of in de handhaving van

T cel lymfomen. In de afwezigheid van signalen die PI3K activiteit induceren kunnen

mutaties in Notch1 ontstaan die de kans op het ontstaan van T cel lymfomen verhoogt.

Het zal van belang zijn om in toekomstige studies te onderzoeken hoe de PI3K

signaleringscascade interacties aangaat met andere signaleringscascades om normale en

maligne T cel ontwikkeling te moduleren.
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