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Chronische lymfatische leukemie
Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie in de Westerse 
wereld. CLL komt vooral voor bij patiënten ouder dan 60 jaar en vaker bij mannen dan 
bij vrouwen. In Nederland wordt CLL ieder jaar bij 600 tot 700 patiënten vastgesteld. 
De oorzaak van CLL is niet bekend. Het gaat om een kwaadaardige aandoening van 
cellen die afstammen van B cellen, ofwel B lymfocyten, specifieke witte bloedcellen die 
normaal gesproken een rol spelen in onze afweer. Deze B lymfocyten zijn in grote getalen 
aanwezig in de bloedbaan, het beenmerg, lymfklieren, milt en lever. 

De ziekte verloopt sluipend en kan gedurende vele jaren aanwezig blijven zonder veel 
klachten. Naarmate de ziekte voortschrijdt en de kwaadaardige B cellen andere cellen in 
het beenmerg verdringen wordt de normale bloedaanmaak in het beenmerg steeds meer 
verstoord en kan er bloedarmoede, een toename van infecties of het sneller optreden van 
bloedingen ontstaan. Daarnaast kan progressie van de ziekte gekenmerkt worden door 
lymfklierzwellingen en vergroting van de milt en lever. Het beloop van de ziekte verschilt 
van patiënt tot patiënt. Bij ongeveer een derde van de patiënten is het ziektebeloop mild 
en wordt de levensverwachting niet beïnvloed door de CLL. De meerderheid van de 
patiënten ondervindt de eerste 5-10 jaar weinig klachten, maar krijgt uiteindelijk toch te 
maken met een progressieve ziekte. Vijftien procent van de patiënten presenteert zich bij 
diagnose met een snel progressieve vorm en overlijdt binnen 2 tot 3 jaar na het stellen 
van de diagnose aan de ziekte of aan de complicaties van de behandeling.

Bepaalde moleculaire en genetische eigenschappen van CLL cellen kunnen een voorspeller 
zijn van het ziektebeloop. B cellen ondergaan hypermutatie, wat inhoud dat B cellen een 
speciale ontwikkeling door gaan in het afweersysteem om daarna zo goed mogelijk 
te kunnen functioneren. De mutatie status van de zware ketens van immunoglobulines 
(IGHV genen) speelt een rol in de prognose. Patiënten met gemuteerde IGHV genen 
hebben een betere prognose dan patiënten met ongemuteerde IGHV genen. Expressie 
van specifieke eiwitten, zoals CD38 en ZAP70, zijn gerelateerd aan een slechtere 
prognose. Genetische afwijkingen op chromosoom 11 en chromosoom 17 reguleren het 
tumor suppressor gen p53. Chemotherapie werkt veelal door inductie van schade aan 
de cel waardoor het p53 gen geactiveerd wordt resulterend in celdood. Wanneer dit gen 
niet geactiveerd kan worden door chromosoom afwijkingen (chromosoom 11 en 17) zal 
dit leiden tot chemo-resistentie en dus tot een slechte prognose.

Er bestaat thans geen genezende therapie voor CLL. Behandeling is geïndiceerd als er 
klachten ontstaan. Deze behandeling bestaat uit een combinatie van chemotherapie en 
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monoklonale anti-CD20 antistoffen met als doel de ziekte onder controle te krijgen. Met 
deze behandeling is het niet mogelijk te ziekte te elimineren en zal deze vroeg of laat 
terugkeren. Onze hypothese is dat CLL cellen in het perifere bloed gevoelig zijn voor 
chemo-immunotherapie, maar cellen die zich bevinden in de lymfklieren veel minder 
gevoelig zijn voor deze therapie, omdat de CLL cellen in de lymfklieren overlevingssignalen 
krijgen van andere cellen zoals T cellen, ofwel T lymfocyten. In de lymfklieren 
accumuleren CLL cellen, enerzijds door een hogere delingssnelheid in de lymfklieren 
vergeleken met het bloed en anderzijds door het feit dat CLL cellen een verminderde 
mate van geprogrammeerde celdood (apoptose) laten zien in de lymfeklieren. Voor het 
ontwikkelen van een doelgerichte therapie voor CLL is het van belang om te begrijpen 
welke signalen invloed hebben op de celdeling van CLL patiënten en welke interacties 
(met andere cellen) in de lymfklieren van belang zijn voor overleving van CLL cellen. 
Verder is het van belang om te onderzoeken welke eiwitten een rol spelen in het defect 
in apoptose.

Apoptose (απόπτωσις)
De letterlijke Griekse vertaling van het woord απόπτωσις (apoptosis) is ‘het vallen van 
bladeren van de bomen’. Apoptose is een vorm van gereguleerde celdood. Kwaadaardige 
cellen kunnen voortbestaan door defecten die optreden in apoptose regulatie. Apoptose 
treedt op door het activeren van receptoren aan het cel oppervlakte (genoemd extrinsieke 
apoptose) of door lekkage van de energiecentrale van de cel ofwel de mitochondriën 
(intrinsieke apoptose). Zowel intrinsieke als extrinsieke apoptose leiden tot activatie van 
enzymen (caspases) die een belangrijke rol spelen in afbraak (degradatie) van belangrijke 
eiwitten van de cel, wat uiteindelijk resulteert in celdood.

Het extrinsieke apoptose pad wordt aangezet door activatie van oppervlakte receptoren 
zoals CD95 en TNFR1. Dit kan leiden tot caspase activatie en apoptose. Inhibitor of 
apoptosis eiwitten (IAP) spelen een belangrijke rol in de regulatie van caspases en 
kunnen apoptose tegen gaan door caspases te inactiveren. CLL cellen zijn ongevoelig 
voor extrinsieke celdood.
Bij de intrinsieke apoptose spelen de mitochondriën een belangrijke rol. Lekkage 
van de mitochondriën kan veroorzaakt worden door een groep eiwitten, genoemd 
Bcl-2 eiwitten. We onderscheiden pro-apoptotische Bcl-2 eiwitten, zoals Noxa en 
anti-apoptotische Bcl-2 eiwitten zoals Mcl-1, Bfl-1 en Bcl-XL. Het evenwicht tussen deze 
pro- en anti-apoptotische eiwitten bepaald of een cel in leven blijft of in apoptose gaat. 
In CLL cellen is eerder aangetoond dat het pro-apoptotische eiwit Noxa hoog is in CLL 
cellen die zich bevinden in de bloedbaan, maar laag is in lymfklier CLL cellen. Bcl-XL 
komt hoog tot expressie in lymfklier CLL cellen en is niet aanwezig in perifeer bloed CLL 
cellen. Dit leidt ertoe dat CLL cellen in lymfklieren minder gevoelig zijn voor apoptose 
dan CLL cellen in de bloedbaan.
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Interacties in het micromilieu
CLL cellen in lymfklieren kunnen signalen krijgen van verschillende soorten cellen, 
waaronder (geactiveerde) T cellen. Geactiveerde T cellen brengen CD40 ligand (CD40L) 
tot expressie wat kan binden aan CD40 op CLL cellen. Deze binding leidt tot een 
overlevingssignaal door inductie van verschillende anti-apoptotische eiwitten zoals onder 
andere Mcl-1, Bfl-1 en Bcl-XL. In het laboratorium wordt dit nagebootst door CLL cellen 
te stimuleren met CD40L waardoor CLL cellen door inductie van deze anti-apoptotische 
eiwitten resistent worden voor verschillende soorten chemotherapie. In eerdere studies is 
aangetoond dat een deel van de CLL cellen ook toename van de delingscapaciteit laat 
zien in de lymfklieren. Een stof (cytokine) die hier een belangrijke rol in speelt is IL-21 (dit 
proefschrift). Concluderend, in het micromilieu van de lymfklieren hebben CLL cellen een 
overlevingsvoordeel en zijn minder gevoelig voor chemotherapie en bovendien is er een 
toename van de delingscapaciteit. 

Doel en inhoud van het proefschrift
Het voornaamste doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was meer inzicht te 
krijgen in factoren die leiden tot toename van overleving, resistentie voor chemotherapie 
en deling (proliferatie) van CLL cellen in het beschermende lymfklier milieu. Daarnaast 
hebben we onderzoek gedaan naar nieuwe doelgerichte therapieën in een laboratorium 
model van de lymfklieren om CLL cellen te doden (in apoptose te laten gaan).

In hoofdstuk 2 werden de effecten van CpG op celdeling en overleving van CLL cellen 
met gemuteerde en ongemuteerde IGHV genen in het CD40L systeem bestudeerd. CpG 
motieven komen voor in viraal en bacterieel DNA. We hebben gevonden dat CD40 
stimulatie in zowel gemuteerde als ongemuteerde CLL cellen leidt tot NF-κB activatie en 
inductie van de anti-apoptotische eiwitten Bfl-1 en Bcl-XL. Gecombineerde stimulatie met 
CpG en CD40L resulteerde in gemuteerde CLL cellen in afname van NF-κB activatie 
en Bcl-XL. Daarnaast werden de gemuteerde CLL cellen gestimuleerd met CD40L en 
CpG weer gevoelig voor chemotherapie. In ongemuteerde CLL cellen gestimuleerd met 
CpG en CD40L trad er geen afname van NF-κB activatie en Bcl-XL op en bleven de 
cellen resistent voor chemotherapie. Bovendien werd er celdeling geïnduceerd in deze 
ongemuteerde cellen gestimuleerd met CpG en CD40L. We vonden een duidelijke 
relatie tussen de hoogte van Bcl-XL en het ontstaan van resistentie voor chemotherapie. 
Deze data zijn klinisch relevant, omdat we ook in lymfklieren verhoogde expressie van 
eiwitten van het NF-κB signaleringspad en Bcl-XL gevonden hebben.

In hoofdstuk 3 hebben we het veelgebruikte CD40L systeem vergeleken met 
stimulatie van CLL cellen met geactiveerde T cellen. Verder hebben we gekeken of 
geactiveerde T cellen nog additionele effecten induceerden. Zowel stimulatie met 
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CD40L als met geactiveerde T cellen resulteerde in activatie van CLL cellen en resistentie 
voor chemotherapie. Dit komt overeen met wat we observeren in CLL patiënten. 
Het genexpressie profiel van beide systemen liet toename van activiteit zien van een 
signalering pad dat geassocieerd is met toename van cel overleving, het NF-κB pad. 
Proliferatie is een belangrijke eigenschap van CLL cellen in de lymfklier en werd alleen 
gezien in het systeem waarin de CLL cellen werden gestimuleerd met geactiveerde T 
cellen en dit bleek afhankelijk van IL-21. We hebben geconcludeerd dat beide systemen 
de een bruikbaar model zijn voor de lymfklieren van CLL patiënten. Stimulatie van CLL 
cellen met geactiveerde T cellen heeft bovendien als voordeel dat het ook nog celdeling 
induceert.

In hoofdstuk 4 werden de effecten van IL-21 in het CD40L systeem onderzocht. IL-21 
induceerde ook proliferatie in het CD40L systeem en maakte de CLL cellen gevoelig 
voor chemotherapie. RNA en eiwit analyse lieten zien dat het anti-apoptotische eiwit 
Bcl-XL lager tot expressie komt als IL-21 toegevoegd wordt aan het CD40L systeem. Dit 
bevestigt onze bevindingen (hoofdstuk 2), dat Bcl-XL een rol speelt in resistentie voor 
chemotherapie. ABT-737 bindt specifiek aan Bcl-XL en Bcl-2, maar niet aan andere 
anti-apoptotische eiwitten zoals Bfl-1 en Mcl-1. CLL cellen gestimuleerd met CD40L 
en IL-21 bleven zoals verwacht resistent voor ABT-737. In ‘echte’ lymfklieren van CLL 
patiënten werd een verhoogde concentratie IL-21 gevonden in vergelijking met CLL 
cellen uit het bloed, hetgeen onze laboratorium data ondersteunt.

In het tweede deel van het proefschrift hebben we ons gefocust op nieuwe therapieën 
om CD40L geïnduceerde chemo-resistentie op te heffen. In hoofdstuk 5 hebben we 
gekeken naar de effecten van compound A. Compound A is een middel dat het eiwit 
Smac/Diablo nabootst. In cellijnen afkomstig van solide tumoren induceert compound 
A celdood door cIAP degradatie, NF-κB activatie en TNFα gemedieerde celdood via 
TNFR1. Als TNFR1 geactiveerd wordt, vormt zich een eiwit complex met onder andere 
RIP1, caspase8 en Fas-associated death domain (FADD). De vorming van dit eiwit 
complex (het ripoptosoom) is belangrijk voor het induceren van celdood. Wij hebben 
onderzocht of CLL cellen gevoelig zijn voor compound A. Ongestimuleerde en CD40 
gestimuleerde cellen waren ongevoelig voor compound A. cIAP1 en cIAP2 werden wel 
gedegradeerd door compound A in CLL cellen, maar gedurende de behandeling vond er 
inductie plaats van cIAP1 en cIAP2. We hebben compound A gecombineerd met andere 
middelen die extrinsieke apoptose induceren zoals TRAIL en FAS, maar de combinatie 
leidde niet tot toename van celdood. Onze hypothese is dat CLL cellen resistent zijn 
voor compound A behandeling, omdat er geen ripoptosoom gevormd wordt na TNFR1 
stimulatie die celdood kan induceren. 
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In hoofdstuk 6 laten we zien dat stimulatie van CLL cellen met CD40L resulteert in 
chemo-resistentie en ook in ABT-737 resistentie. Experimenten waarin op verschillende 
tijdspunten is gekeken naar alle pro- en anti-apoptotische eiwitten hebben aangetoond dat 
de Noxa/Mcl-1 balans een belangrijke rol speelt in resistentie voor ABT-737. Verschillende 
middelen, zoals fludarabine en dasatinib, die gebruikt worden voor behandeling van 
CLL, leiden tot een toename van de Noxa/Mcl-1 balans. Combinatie van deze middelen 
met ABT-737 liet een synergistische werking zien wat betreft het induceren van apoptose 
van CLL cellen gestimuleerd met CD40L. Verder klinisch onderzoek zal verricht moeten 
worden om te beoordelen of combinatie van ABT-737 en fludarabine of dasatinib een 
effectieve therapie zou kunnen zijn voor chemo-resistente CLL patiënten.

Het pro-apoptotische eiwit Noxa komt in CLL cellen in lymfklieren lager tot expressie 
dan in CLL cellen in het bloed. In hoofdstuk 7 hebben we de rol van Noxa in de 
pathobiologie van CLL onderzocht door middel van Noxa uit te schakelen in twee 
veelgebruikte CLL muizenmodellen, de APRIL en de TCL1 transgene (Tg) muis. Zowel 
in APRIL Tg als in APRIL Tg zonder Noxa (Noxapril) observeerden we een stijging in het 
bloed, mesenteriale lymfklieren, beenmerg, milt en peritoneum van een bepaalde B cel 
populatie (B220dim/CD19+) die dezelfde karakteristieken hebben als CLL cellen. In acht 
maanden oude TCL1 muizen zonder Noxa (TCL1/NoxaKO) vonden we een significante 
toename van B220dim/CD19+ B cellen ten opzichte van TCL1 Tg muizen in het perifere 
bloed. Deze data suggereert dat Noxa, wanneer het aanwezig is, een remmend effect 
heeft op tumor groei in de TCL1 Tg muizen. 

Conclusie
In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling van CLL, 
maar er bestaat tot op heden geen genezende (curatieve) behandeling. Resistentie tegen 
chemotherapie is nog steeds een groot probleem. Het beschermende micromilieu in de 
lymfklieren speelt hierin een belangrijke rol. Door dit proefschrift hebben we meer inzicht 
verkregen in welke factoren in het micromilieu een rol spelen in proliferatie en toename 
van overleving van CLL cellen. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat de combinatie 
van chemotherapie en ABT-737 celdood induceert in CLL cellen in het laboratorium 
lymfklier model en daarom mogelijk een veelbelovende combinatie zou kunnen zijn in 
CLL patiënten die niet reageren op standaard chemotherapeutische behandeling.
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