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Kankerpatiëntenn worden vaak behandeld met chemo- en/of radiotherapie. Een be-
langrijkk resultaat van deze therapie is het doden van snel delende cellen, zoals de 
cellenn in de tumor. Naast de tumorcellen worden echter ook gezonde cellen ge-
dood,, onder meer de cellen die zorgen voor de bloedcelaanmaak in het beenmerg. 
Inn het beenmerg worden grote hoeveelheden witte en rode bloedcellen gemaakt, en 
ookk de bloedplaatjes. De witte cellen spelen een belangrijke rol in het afweersys-
teem,, de rode cellen zorgen voor zuurstoftransport en de plaatjes zijn onmisbaar 
voorr stollingsprocessen. Een vervelende bijwerking van chemo- of radiotherapie is 
dann ook dat de patiënten na de behandeling vaak last hebben van bloedarmoede en 
eenn verminderde afweer. 

Omm het herstel van de bloedcelaanmaak (hematopoïese) te versnellen, worden 
beenmergtransplantatiess of perifere stamceltransplantaties uitgevoerd. Deze behan-
delingenn zijn gebaseerd op teruggave van zogenaamde hematologische 
voorlopercellenn (die nog kunnen uitrijpen tot alle soorten bloedcellen) aan de pati-
ent.. Deze cellen zorgen er voor dat de bloedcelaanmaak sneller wordt hersteld dan 
zonderr transplantatie. Normaal gesproken bevindt de meerderheid van de hema-
topoietischee voorlopercellen (HPC) zich in het beenmerg, slechts een zeer klein 
gedeeltee van deze cellen circuleert in het bloed. Vanaf ongeveer 1950 begon men 
mett het uitvoeren van beenmergtransplantaties bij kankerpatiënten. Patiënten wer-
denn zowel getransplanteerd met eigen (autoloog) beenmerg (dat voorafgaand aan 
dee chemo- of radiotherapie is afgenomen) of met beenmerg van een donor die im-
munologischh identiek is aan de patiënt (allogene transplantatie). In de jaren tachtig 
werdd duidelijk dat het aantal HPC in het bloed kan worden verhoogd door middel 
vann het toedienen van groeifactoren zoals granulocyte-colony stimulating factor 
(kortwegg G-CSF) al dan niet in combinatie met chemotherapie. Dit wordt toege-
diendd voordat de patiënt de "echte" chemo- of radiotherapie ondergaat, en de HPC 
wordenn daarna verzameld en ingevroren. Het uitdrijven van de stamcellen uit het 
beenmergg wordt mobilisatie genoemd. Na de behandeling met chemo- of radiothe-
rapiee worden aan de patiënt eigen of donor voorlopercellen teruggegeven. Een 
derdee bron van voorlopercellen is navelstrengbloed. In navelstrengbloed, dat na een 
geboortee meestal als afval wordt beschouwd, bevinden zich relatief veel hematolo-
gischee voorlopercellen. Ook deze cellen zijn geschikt om de beenmergfunctie van 
patiëntenn te herstellen. Op dit moment is de meest toegepaste vorm van transplan-
tatiee die met stamcellen uit het bloed van de patiënt zelf. 
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Eenn opmerkelijk feit is dat bij teruggave van de hematologische voorlopercellen 
(afkomstigg van welke bron dan ook) deze niet worden ingespoten in het beenmerg. 
Dee cellen worden teruggeven aan de patiënt via een bloedvat (intraveneus) in de 
arm.. De HPC verplaatsen zich (migreren) vervolgens via de bloedbaan naar de 
verschillendee plaatsen in het lichaam waar zich het beenmerg bevindt (borstbeen, 
wervels,, bekken). Dit proces van het migreren van de HPC via de bloedbaan naar 
hett beenmerg wordt "homing" genoemd. Echter, de mechanismen die verantwoor-
delijkk zijn voor dit homingsproces zijn slechts ten dele bekend. Het wordt 
verondersteldd een meerstapsproces te zijn, beginnend met hechting (adhesie) van 
dee HPC aan endotheelcellen (cellen die de wand van bloedvaten bekleden) van het 
beenmerg,, gevolgd door migratie van de HPC tussen de endotheelcellen door, een 
process dat plaats vindt onder invloed van zogenaamde chemoattractanten (stoffen 
diee de migratie van cellen naar een specifieke plaats kunnen bewerkstelligen). De 
HPCC komen uiteindelijk terecht in het beenmergstroma, alwaar ze zich nestelen. In 
dezee omgeving kunnen ze zich delen en uitrijpen en zodoende de functie van het 
beenmergg herstellen. 

Hett bestuderen van de rol van de chemoattractanten en de hechtingsmoleculen 
(adhesiemoleculen)) tijdens de migratie en de innesteling van de stamcellen in het 
beenmergg zal helpen bij het ontrafelen van de mechanismen die de stamcelhoming 
reguleren.. Deze kennis kan wellicht bijdragen tot een verbetering van de klinische 
stamceltransplantatie.. In 1996 is de eerste sterke chemoattractant voor HPC be-
schreven,, te weten stromal cell-derived factor-1 (SDF-1). SDF-1 wordt 
geproduceerdd door stromale cellen inclusief die van het beenmerg. In dit proef-
schriftt hebben we het migratiegedrag van normale en maligne HPC (meestal van 
leukemiepatiënten)) uit verschillende bronnen bestudeerd. Zowel de rol van SDF-1 
enn zijn receptor CXCR-4, de betrokkenheid van adhesiemoleculen en het induceren 
vann veranderingen in het cytoskelet (vorm en bewegelijkheid) van de HPC zijn 
bestudeerd. . 

Inn hoofdstuk 1 wordt een introductie gegeven over HPC, adhesiemoleculen en 
dee tot nu toe bekende feiten omtrent migratie en homing van stamcellen. In hoofd-
stukk 2 van het proefschrift zijn de spontane en SDF-1-geïnduceerde migratie van 
HPCC afkomstig uit beenmerg, perifeer bloed en navelstrengbloed met elkaar ver-
geleken.. Hiervoor werd een zogenaamd Transwell systeem gebruikt, bestaande uit 
eenn boven- en een ondercompartiment die worden gescheiden door een filter met 
gaatjess van ongeveer 5 micrometer waar de cellen doorheen kunnen migreren. In 
hett onderste compartiment wordt medium of SDF-1 gedaan, in het bovenste com-
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partimentt de HPC, waarna de cellen 4 uur de tijd krijgen om van het bovenste naar 
hett onderste compartiment te migreren. Het aantal cellen in het onderste comparti-
mentt wordt vervolgens geteld en daarmee wordt het percentage migratie bepaald. 
Onderr alle condities migreerden de HPC afkomstig uit navelstrengbloed beter dan 
HPCC afkomstig uit perifeer bloed of beenmerg. Een andere observatie was dat de 
expressiee van de CXCR-4 receptor significant lager was op HPC uit perifeer bloed 
vergelekenn met HPC uit beenmerg of navelstrengbloed; deze laatste vertoonden 
eenn gelijke expressie van de receptor. Het bedekken van de Transwell filters met 
hett extracellulaire matrixeiwit fibronectine verhoogde de migratie van HPC uit 
beenmergg en perifeer bloed. Zowel in hoofdstuk 2 als 3 wordt beschreven dat er 
grotee donorafhankelijke verschillen zijn in spontane en SDF-1-geïnduceerde mi-
gratiee van cellen afkomstig uit perifeer bloed. 

Onzee resultaten kunnen mogelijk een indicatie zijn dat HPC uit navelstreng-
bloedd sneller "homen" dan HPC afkomstig uit andere bronnen. Deze waarneming 
komtt overeen met klinische data die laten zien dat navelstrengbloed transplantaten 
inn staat zijn om goed herstel van het beenmerg te bewerkstelligen, ondanks de lage-
ree aantallen HPC die normaliter uit navelstrengbloed kunnen worden geïsoleerd. 

Onlangss heeft de onderzoeksgroep van Peled et al. aangetoond dat SDF-1 en 
zijnn receptor CXCR-4 van groot belang zijn voor het beenmergherstel in muizen. 
Zijj  lieten ook zien dat de SDF-1-geïnduceerde migratie van HPC in een Transwell 
systeemm correleerde met het herstel en de functie van beenmerg in de muizen. Dit 
wetendee hebben wij in hoofdstuk 3 bestudeerd in welke mate de migratoire capa-
citeitt van HPC uit perifeer bloed van patiënten in een Transwell systeem overeen 
kwamm met het beenmergherstel van deze patiënten na perifere- stamceltransplanta-
tie.. Een sneller beenmergherstel werd gevonden bij patiënten die zijn 
getransplanteerdd met cellen die een hoge spontane of SDF-1-geïnduceerde migratie 
vertoondenn in het Transwell systeem. Een andere observatie is dat HPC van gezon-
dee G-CSF gemobiliseerde donoren een hogere spontane en SDF-1-geïnduceerde 
migratiee vertoonden in het Transwell systeem dan HPC van patiënten die waren 
gemobiliseerdd met chemotherapie en G-CSF. Deze verlaagde migratie werd niet 
veroorzaaktt door een lagere expressie van CXCR-4 op de HPC, maar werd moge-
lij kk veroorzaakt door een verlaagde vervorm- of beweegbaarheid van de cellen. 
Daardoorr is het potentieel van deze cellen om te migreren en vervolgens been-
mergherstell  te bewerkstelligen wellicht verlaagd. Een verbetering van de 
migratoiree capaciteit van de HPC, bijvoorbeeld door bewerking in het laboratori-
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urn,, kan mogelijk leiden tot verbeterd beenmergherstel of tot het gebruik van klei-

neree transplantaten. 

Dee resultaten van hoofdstuk 2 en 3 maakten duidelijk dat voor migratie naar 
eenn chemoattractant de HPC niet alleen afhankelijk zijn van CXCR-4, maar ook 
vann de intrinsieke migratoire capaciteit. Met andere woorden, de cellen moeten in 
staatt zijn om hun cytoskelet te veranderen om daarmee snel te kunnen migreren. 
Ditt skelet bestaat voornamelijk uit het actine eiwit, dat kan polymeriseren en de-
polymeriserenn onder invloed van prikkels van buiten de cel zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheidd van chemoattractanten. In hoofdstuk 4 werd daarom onderzocht in 
welkee mate de aanwezigheid van SDF-1 actine polymerisatie kan beïnvloeden en 
off  dit anders is in HPC uit verschillende bronnen. SDF-1 veroorzaakte een hogere 
actinee polymerisatie in cellen afkomstig uit navelstrengbloed dan in cellen uit peri-
feerr bloed. Verder bleek dat gemigreerde navelstrengbloed HPC een hogere en 
langdurigerr actine polymerisatie vertoonden dan niet-gemigreerde navelstreng-
bloedd HPC. Er lijk t dus een correlatie te bestaan tussen de actine polymerisatie 
responss en de migratoire capaciteit van HPC, die onafhankelijk is van de expressie 
vann CXCR-4. De gecombineerde resultaten van hoofdstuk 2 en 4 suggereren dat 
HPCC uit navelstrengbloed een hogere intrinsieke migratoire capaciteit bezitten en 
beweeglijkerr zijn dan cellen uit perifeer bloed of beenmerg. Verder onderzoek zal 
moetenn uitwijzen of de verminderde vervormbaarheid en bewegelijkheid van HPC 
uitt perifeer bloed van patiënten is veroorzaakt door de behandeling met chemo- of 
radiotherapie. . 

Tijdenss het homingsproces migreren de HPC tussen de beenmergendotheelcel-
lenn door, waarschijnlijk door de aanwezigheid van SDF-1. In hoofdstuk 5 en 6 is 
onderzochtt welke adhesiemoleculen (aanwezig op de HPC of op de endotheelcel-
len)) een rol spelen tijdens de migratie. Hiervoor werd wederom het Transwrell 
systeemm gebruikt, alleen werden er eerst endotheelcellen gekweekt op de filters. 
Voordatt de HPC cellen in het bovenste compartiment werden gebracht ondergin-
genn de endotheelcellen een behandeling met IL-1(3. Deze behandeling heeft tot 
gevolgg dat de endotheelcellen de adhesiemoleculen VCAM-1 en E-selectin tot 
expressiee brengen, en juist deze expressie is een goede benadering van de situatie 
inn het lichaam, waar de expressie van deze moleculen specifiek is bevonden voor 
endotheelcellenn in weefsels zoals het beenmerg. Een eerste verschil tussen de mi-
gratiee over de met fibronectine gecoate Transwell filters en de filters met 
endotheelcellenn erop was, dat minder SDF-1 nodig was in aanwezigheid van en-
dotheelcellenn om maximale migratie van de HPC te bereiken. Dit duidt op een 
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efficiëntee expressie van de SDF-1 door de endotheelcellen, gelijk aan de situatie in 
hett lichaam, waar SDF-1 ook wordt gepresenteerd door het endotheel. 

Dee resultaten van verdere experimenten wijzen erop dat de SDF-1-geïnduceerde 
migratiee van HPC deels wordt gemedieerd door de printegrinen, p2-integrinen en 
PECAM-1,, maar niet door de adhesiemoleculen CD34 en E-selectin. Zelfs de 
combinatiee van antistoffen tegen de drie eerst genoemden gaf geen complete rem-
mingg van de migratie. Dit suggereert de betrokkenheid van andere nog nader te 
identificerenn moleculen. De voorbehandeling van endotheelcellen zoals beschreven 
inn hoofdstuk 6 leidde tot de conclusie dat ook ICAM-1 en VCAM-1 (liganden 
voorr respectievelijk p2-integrinen en pi. integrinen) betrokken zijn bij de regulatie 
vann transendotheliale migratie van HPC. De behandeling van het endotheel met 
antistoffenn tegen de adhesiemoleculen VE-cadherin (belangrijk voor adhesie van 
endotheelcellenn onderling) leidde tot een verhoogde migratie van HPC, maar deze 
migratiee was nog steeds afhankelijk van ICAM-1 en VCAM-1. Samenvattend leidt 
ditt tot de hypothese dat transendotheliale migratie wordt gemedieerd door de p] 
(VLA-4/VLA-5)/fibronectine,, VLA-4/VCAM-1 , p2/ICAM- l route en door 
PECAM-1/PECAM-11 en VE-cadherin/VE-cadherin interacties. 

Inn de hoofdstukken 7 en 8 hebben we migratiegedrag van maligne cellen be-
studeerd.. Hiervoor hebben we cellen gebruikt afkomstig uit patiënten met acute 
myeloïdee leukemie (AML) en myelodysplastisch syndroom (MDS). AML wordt 
veroorzaaktt door maligne HPC en gekenmerkt door een verhoogd aantal onrijpe 
HPCC in het beenmerg of in het bloed. In tegenstelling tot de normale hematopoïese, 
verlatenn de onrijpe HPC het beenmerg en nestelen zich in organen zoals de lever en 
milt.. Dit duidt op een andere regulatie van migratiegedrag van maligne HPC in 
vergelijkingg met de eerder beschreven gezonde HPC. MDS is een heterogene groep 
vann hematologische afwijkingen die meestal wordt veroorzaakt door defecte stam-
cellen.. Deze ziekte wordt in veel gevallen gezien als een pre-leukemisch stadium, 
omdatt een groot aantal patiënten met MDS op de langere termijn AML ontwikkelt. 
Inn hoofdstuk 7 hebben we als chemoattractant hepatocyte growth factor/scatter 
factorr (HGF/SF) gebruikt. Voordat SDF-I werd ontdekt als een sterke chemoat-
tractantt voor HPC, spitste het onderzoek met betrekking tot migratiegedrag van 
gezondee HPC zich toe tot HGF/SF, mede omdat het wordt geproduceerd door 
beenmergstroma.. Nadat was gevonden dat HGF/SF de migratie van gezonde HPC 
konn verhogen, hebben wij het effect van deze stof onderzocht op maligne cellen. 
HGF/SFF verhoogde de migratie van cellen van 3 uit 5 MDS patiënten en van 5 van 
dee 7 AML patiënten. Het lijk t er dus op dat de interactie tussen HGF/SF en de bij -
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behorendee receptor c-MET de maligne potentie van MDS en AML cellen verhoogt 
doorr de migratie van deze cellen te verhogen. In hoofdstuk 8 hebben we vervol-
genss bestudeerd wat het effect van SDF-1 is op de migratie van leukemische 
cellijnenn en cellen afkomstig van AML patiënten. Hoewel de spontane migratie van 
dee AML cellen over het algemeen erg laag bleef, vonden we grote verschillen in de 
SDF-11 geïnduceerde migratie van cellen uit 26 patiënten. Verder vertoonden cellen 
uitt beenmerg van deze patiënten meer migratie dan cellen afkomstig uit het perifere 
bloed,, ondanks een gelijke expressie van CXCR-4 op deze cellen. Tevens werd 
eenn positieve correlatie gevonden tussen CXCR-4 expressie en SDF-1 -
geïnduceerdee migratie. Deze resultaten suggereren dat SDF-1 bijdraagt tot het mi-
grerenn van leukemische cellen, zoals door anderen is gevonden voor andere 
vormenn van leukemie. In hoofdstuk 9 zijn de resultaten uit de hoofdstukken 2 t/m 
88 samengevat en bediscussieerd. 

Mett deze data in het achterhoofd lijk t het mij dat verder onderzoek zich moet 
richtenn op de ontwikkeling van een strategie om de homingefficiëntie van stamcel-
transplantatenn te verhogen. Dit zou kunnen leiden tot het gebruik van kleinere 
transplantt at en, wat de stamceloogst kan vergemakkelijken en de kans op tumor-
contaminatiee vermindert. Ook zouden de beschreven resultaten belangrijk kunnen 
zijnn voor toekomstige gentherapie met hematologische voorlopercellen. 

194 4 


