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nederlandse samenvattinG

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft zich geconcentreerd op processen 
die plaatsvinden tijdens de ontwikkeling van bloedcellen en op de vraag hoe fouten 
tijdens deze processen kunnen leiden tot bloedcelkanker. Wereldwijd lijden miljoenen 
mensen aan deze vorm van kanker. Voorbeelden van bloedcelkanker zijn lymfoom en 
leukemie. Lymfoom is een verzamelnaam voor meer dan veertig verschillende soorten 
kanker die ontstaan uit de ongecontroleerde deling van lymfocyten die zich ophopen 
in de lymfeklieren. Leukemie omvat acht verschillende soorten kanker, die ontstaan 
uit diverse typen bloedcellen die ontregeld worden en zich ophopen in het bloed. 

Deze typen kanker ontstaan tijdens de ontwikkeling van de bloedcellen, die 
in hun volwassen vorm worden onderscheiden in rode en witte bloedcellen. De 
rode bloedcellen, ook wel erythrocyten genoemd, zorgen voor zuurstoftransport 
van de longen naar de lichaamscellen en voor koolstofdioxidetransport van de 
lichaamscellen terug naar de longen. De witte bloedcellen zijn onderdeel van het 
immuunsysteem en bestrijden ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen. Witte 
bloedcellen omvatten onder andere macrofagen en granulocyten. Deze bloedcellen 
verzorgen de zogenoemde eerstelijnsverdediging en ze zijn in staat een groot scala 
aan ziektekiemen te doden. Wanneer het ze niet lukt om een ziektekiem efficiënt 
te bestrijden, komen twee andere soorten witte bloedcellen in actie, de B- en de 
T-cellen. Deze bloedcellen kunnen zich samen richten op het bestrijden van één 
bepaalde soort ziektekiem. Tevens zorgen deze bloedcellen voor een soort geheugen, 
dat zorgt voor een snelle herkenning en een adequate vernietiging van ziektekiemen 
waaraan ze eerder werden blootgesteld. 

Bloedcelontwikkeling ofwel hematopoiese begint in het beenmerg waar de 
hematopoietische stamcellen zorgen voor de productie van voorlopers van alle 
soorten bloedcellen. Deze voorlopers doorlopen een stapsgewijs ontwikkelingsproces 
voordat ze volwassen bloedcellen zijn. Dit proces kan, afhankelijk van het type 
bloedcel, plaatsvinden in het beenmerg, de lymfeknopen, de milt of de zwezerik. De 
eerste ontwikkelingsstadia van B-cellen vinden bijvoorbeeld plaats in het beenmerg, 
waarna ze het beenmerg verlaten om zich vervolgens verder te ontwikkelen in de milt 
en de lymfeknopen. T-cellen doorlopen de eerste ontwikkelingsstadia in de zwezerik 
waarna ze zich, net als B-cellen, verder ontwikkelen in de milt en de lymfeknopen.

In hoofdstuk 2 en 3 wordt onderzoek beschreven naar de rol van de enzymen 
Hdac1 en Hdac2 tijdens bloedcelontwikkeling. Deze enzymen spelen een belangrijke 
rol bij de regulatie van bepaalde eiwitten in de cel. Ze kunnen een chemische groep, 
de acetylgroep, van die eiwitten afhalen. Hierdoor verandert de structuur van een 
eiwit waardoor het anders gaat functioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld acetylgroepen 
verwijderen van histoneiwitten die gebonden zijn aan het DNA. Deze eiwitten spelen 
een belangrijke rol in de activiteit van genen. De verwijdering van acetylgroepen 
heeft tot gevolg dat de structuur van histonen zo verandert dat deze sterker aan DNA 
kunnen binden, waardoor een gen inactief wordt en niet meer wordt omgezet in 
eiwit. Omdat er aanwijzingen zijn dat Hdac1 en Hdac2 een rol spelen bij het ontstaan 
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van verschillende soorten bloedcelkanker is van groot belang om hun functies tijdens 
bloedcelontwikkeling nauwkeurig in kaart te brengen.

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van genetisch gemodificeerde 
muizen waarin Hdac1 en Hdac2 in bloedcellen kunnen worden uitgeschakeld. Zodra 
Hdac1 en Hdac2 beiden werden uitgeschakeld gingen de muizen binnen twee weken 
dood door een ernstig tekort aan erythrocyten. Verder onderzoek toonde aan dat dit 
werd veroorzaakt door een drastische vermindering van het aantal hematopoietische 
stamcellen in het beenmerg. Deze bevindingen laten zien dat Hdac1 en Hdac2 een 
cruciale rol spelen bij het in stand houden van de hematopoietische stamcelpopulatie 
in het beenmerg. Vervolgens hebben we onderzocht of Hdac1 en Hdac2 een rol 
spelen bij de stapsgewijze ontwikkeling van bloedcellen. Omdat muizen met 
bloedcellen zonder Hdac1 en Hdac2 snel dood gingen en geen bloedcelontwikkeling 
meer vertoonden, hebben we muizen gebruikt met bloedcellen die ofwel nog een 
klein beetje Hdac1 en geen Hdac2 ofwel nog een klein beetje Hdac2 en geen Hdac1 
maken. Bestudering van deze muizen toonde aan dat Hdac1 en Hdac2 belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van zowel erythrocyten als B- en T-cellen. Daarnaast hebben we 
ontdekt dat een klein beetje Hdac2 in afwezigheid van Hdac1 in T-cellen kan leiden 
tot het ontstaan van een lymfoom. Dit is een belangrijk gegeven, omdat HDAC-
remmers tegenwoordig gebruikt worden als therapie tegen bloedcelkanker. Wij laten 
zien dat verwijdering van het overgrote deel van Hdac1 en Hdac2 uit T-cellen, hetgeen 
vergelijkbaar is met het remmen van hun activiteit, juist leidt tot bloedcelkanker. Dit 
zou dus ook een bijwerking van HDAC-remmers kunnen zijn. 

In hoofdstuk 4 en 5 wordt onderzoek beschreven naar de B-cel. B-cellen 
maken antilichamen, die een cruciaal onderdeel zijn van het immuunsysteem. een 
antilichaam kan een ziektekiem specifiek binden en daardoor andere immuuncellen, 
de effectorcellen, activeren om de ziektekiem te verwijderen. een antilichaam of 
immuunglobuline is een eiwitcomplex dat bestaat uit twee zware ketens en twee 
lichte ketens. De zware en lichte ketens bevatten variabele (V) domeinen die samen 
een ziektekiem met hoge specificiteit kunnen binden. Daarnaast bevatten de zware 
ketens ook een constant domein dat kan binden aan bepaalde effectorcellen. er 
zijn zeer grote aantallen verschillende antilichamen nodig om de vele verschillende 
soorten ziektekiemen te kunnen herkennen en elimineren. Om dit te bewerkstelligen 
vinden er tijdens B-cel ontwikkeling een aantal processen plaats die zorgen voor een 
bijna oneindig groot antilichaamrepertoire. 

Het bouwplan van antilichamen ligt opgeslagen in de immunoglobulinegenen. 
Deze bevatten de DNA-codes van de zware en lichte ketens. Deze DNA-codes bestaan 
uit reeksen van verschillende V-, D- en J-segmenten en uit een reeks constante 
gensegmenten. Om de DNA-code voor het variabele domein van een antilichaam te 
vormen wordt in het zware keten gen een combinatie gemaakt van slechts één V-, één 
D- en één J-segment en in het lichte keten gen een combinatie van slechts één V- en 
één J-segment. V(D)J-recombinatie is het proces dat deze segmenten samenbrengt. 
Recombinatie van V-, D- en J-segmenten leidt in iedere zich ontwikkelende B cel tot 
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een andere VDJ-combinatie in het zware keten gen of VJ-combinatie in het lichte 
keten gen. Hierdoor maken de vele B-cellen ieder een eigen type antilichaam.

Het DNA van een cel bevat twee kopieën van elk immunoglobulinegen. Deze 
zouden ieder hun V-, D- en J-segmenten kunnen recombineren en voor verschillende 
antilichamen kunnen coderen. Daardoor zou het mogelijk zijn dat een B-cel twee 
verschillende antilichamen maakt. In de praktijk gebeurt dit niet en maakt elke 
B-cel maar één type antilichaam dat gericht is tegen één bepaald ziektekiem. eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat wanneer één van de twee immunoglobuline zware 
keten genen een succesvolle V(D)J-recombinatie heeft ondergaan, V(D)J-recombinatie 
in het tweede gen wordt geremd. er is veel bewijs dat het immunoglobuline-eiwit 
betrokken is bij deze remming. De aanwezigheid van het immunoglobuline-eiwit 
betekent dat er een succesvolle V(D)J- recombinatie heeft plaatsgevonden teneinde 
het eiwit te kunnen maken. Volgens de huidige theorie zou het eiwit een signalering 
in gang zetten dat V(D)J-recombinatie in het andere immunoglobulinegen remt. 

Voordat de VDJ sequentie in het immunoglobuline-DNA wordt omgezet in eiwit, 
wordt het eerst omgezet in mRNA. een mRNA is een kopie van DNA, dat fungeert 
als blauwdruk om een bepaald nieuw eiwit te produceren. In hoofdstuk 3 wordt 
beschreven dat de zware keten mRNA, gecodeerd door een succesvol gerecombineerd 
immunoglobuline gen, de V(D)J-recombinatie in het andere immunoglobulinegen 
van dezelfde cel kan remmen. Wij veronderstelden dat het mRNA net als het eiwit 
als signaal zou kunnen dienen voor een succesvolle V(D)J-recombinatie. Daarom 
hebben we genetisch gemodificeerde muizen gebruikt die vanaf één van de twee 
immunoglobuline zware keten genen mRNA kunnen maken van een VDJ sequentie die 
niet kan worden omgezet in eiwit. Dit stelde ons in staat om het effect van dit mRNA 
te bestuderen op V(D)J-recombinatie in het andere immunoglobuline zware keten 
gen. V(D)J-recombinatie in dit gen werd inderdaad geremd door dit gemodificeerde 
immunoglobuline zware keten mRNA. Dit is een belangwekkende vinding, aangezien 
altijd gedacht werd dat V(D)J-recombinatie alleen wordt gereguleerd op eiwitniveau. 
Toekomstige studies moeten verklaren hoe precies het mRNA recombinatie op het 
tweede immunoglobulinegen kan voorkomen. 

B-cellen presenteren antilichamen in eerste instantie aan de oppervlakte. Wanneer 
een dergelijk antilichaam kan binden aan een ziektekiem wordt de B-cel geactiveerd. 
Vervolgens ondergaat de B-cel somatische hypermutatie (SHM), een proces dat 
het antilichaam zo verandert dat het nog sterker aan de ziektekiem kan binden. 
Tijdens SHM worden willekeurige mutaties in de V-domeinen van immunoglobuline 
zware en lichte keten genen gemaakt. Vervolgens worden B-cellen met mutaties die 
zorgen voor sterkere binding aan de ziektekiem geselecteerd en gestimuleerd om 
zich verder te ontwikkelen. B-cellen met mutaties die niet bijdragen aan een sterkere 
binding gaan dood. Tegelijkertijd met SHM vindt switchrecombinatie plaats, een 
proces dat de gerecombineerde VDJ sequentie verbindt met een bepaald constant 
gensegment. De verschillende constante gensegmenten coderen voor verschillende 
constante domeinen in het antilichaam. Nadat de B-cel SHM en switchrecombinatie 
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heeft ondergaan, ontwikkelt hij zich verder in een plasmacel, die uiteindelijk grote 
hoeveelheden specifieke antilichamen kan uitscheiden.

In hoofdstuk 4 wordt onderzoek beschreven naar het eiwit AID dat een belangrijke 
rol speelt bij zowel SHM als switchrecombinatie. AID kan kleine fouten in de DNA-
code maken. Fouten in het DNA worden normaal gesproken gerepareerd door DNA 
reparatie enzymen. In het immunoglobulinegen worden de fouten die door AID 
zijn aangebracht ook herkend door deze enzymen, maar het reparatieproces is hier 
inefficiënt. Hierdoor kunnen mutaties ontstaan die zorgen voor een sterkere binding 
van het antilichaam aan de ziektekiem. Uit eerder onderzoek is gebleken dat AID 
niet alleen op het immunoglobulinegen kan binden, maar ook op andere genen. 
De binding van AID op deze genen kan leiden tot gevaarlijke mutaties: zo kunnen 
mutaties in genen die een rol spelen bij de celdeling leiden tot de ontwikkeling van 
lymfomen.

Om een beeld te krijgen van welke genen door AID in een B-cel gemuteerd 
kunnen worden en hoe deze genen door AID herkend worden, hebben we de 
bindingsplaatsen van AID op het totale DNA in kaart gebracht. Tot op heden hebben 
we meer dan driehonderd bindingsplaatsen van AID gevonden. Aan de hand van 
hun locaties op het genoom kunnen we concluderen dat AID vooral aan actieve 
genen bindt, dat wil zeggen genen waarbij de DNA-code wordt omgezet in mRNA. 
In toekomstige studies zullen de gevonden bindingsplaatsen worden onderzocht op 
eventuele mutaties. Tevens zal worden bepaald of de gevonden mutaties kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van lymfomen.

Samenvattend, het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft ten eerste tot 
nieuwe inzichten geleid in de rol van Hdac1 en Hdac2 tijdens de ontwikkeling van 
bloedcellen. Verassend is de vinding dat lage hoeveelheden van Hdac1 en Hdac2 
kunnen leiden tot een lymfoom, wat suggereert dat HDAC-remmers die juist tegen 
kanker worden ingezet dit soort ziekte kunnen veroorzaken. Vervolgstudies moeten 
uitwijzen welk mechanisme ten grondslag ligt aan het ontstaan van lymfomen onder 
deze condities. Daarnaast hebben we voor het eerst laten zien dat immunoglobuline 
zware keten mRNA de V(D)J recombinatie reguleert. Toekomstig onderzoek zal 
moeten leren hoe het mRNA dit mechanistisch bewerkstelligt. Tot slot hebben we 
een bindingskaart van AID op het DNA gemaakt die mogelijk gebruikt kan worden 
om genen op te sporen die een rol spelen bij bloedcelkanker.




