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Kanke rr  is een ziekt e waarbi j veranderinge n in het DNA van een cel aanleiding  geven to t 
buitensporig ee groe i of to t het niet meer respondere n op signale n die celdoo d induceren . Meesta l 
pik tt  het lichaa m di t op , en pareer t deze foute n doo r het DNA te repareren , of de celle n op te 
ruimen .. Soms ontsnap t een ontspoord e cel aan deze waakzaamhei d en groei t ui t to t een tumor . 
Eénn enkel e fou t in het DNA is vaak niet genoe g voo r het ontsnappe n van een cel ; kanke r word t 
veroorzaak tt  doo r een stapelin g van meerder e genetisch e fouten . Dit proefschrif t beschrijf t het 
onderzoe kk aan een specifie k typ e kanke r van het afweersysteem , multipe l myeloom , en analyseer t 
dee bijdrag e van twee signaaltransductiepaden . 

Multipe ll  myeloo m (MM, ook : de ziekt e van Kahler ) word t veroorzaak t doo r een woekerin g van 
kwaadaardig ee afweercelle n (= myeloomcellen) , die zich versprei d (=multipel ) in het beenmer g 
nestelen .. Doorda t deze celle n gaan groeien , ontstaa n er pijnlijk e tumore n die gepaar d kunne n 
gaann met nierinsufficiëntie , afweerproblemen , neurologisch e stoornisse n en oogproblemen . Bi j 
tijdig ee ontdekkin g kan de ziekt e redelij k beheers t worden . Echter , op de lang e termij n is er op di t 
momen tt  geen genezin g mogelijk . 

Groeii en progressie van myeloomcellen is 
afhankelijkk van de aanwezigheid van groeifactoren 
enn cytokinen, die door een binding aan te gaan met 
dee bijbehorende receptor, signaaltransductiepaden 
activeren.. De activering van deze paden kan leiden 
tott celgroei, celdood, migratie van cellen, of de 
transformatiee in een ander celtype. Binnen een 
gezondee context zijn deze paden ook actief en zelfs 
benodigdd voor normale ontwikkeling en afweer. 
Daarentegenn is de activering in tumorcellen 
verstoord,, waardoor er een surplus aan celdeling 
ontstaat,, of cellen niet meer afsterven indien dat 
nodigg is. Gezonde plasmacellen migreren tijdens 
hunn ontwikkeling vanuit de lymfeknopen richting 
hett beenmerg, waar ze afhankelijk zijn van 
signalenn vanuit het micromilieu voor hun normale 
functie.. Deze eigenschap is behouden in de initiële 
fasee van MM. Echter, MM cellen, in tegenstelling 
tott plasmacellen, delen zich in de aanwezigheid 
vann cytokinen en groeifactoren die in het 
beenmergg geproduceerd worden, wat een reden 
iss voor de botlaesies in MM patiënten. Het is dus 
vann cruciaal belang de cytokinen en groeifactoren 
tee identificeren die de groei van cellen induceren 
off geprogrammeerde celdood remmen. Verder zal 
dee manier waarop de groeifactor geïnduceerde 
signalenn een cel aanzetten tot groei, bijdragen 
tott een mogelijke behandeling of voorkoming van 
dezee ziekte. De data beschreven in dit proefschrift 
hebbenn geleid tot de identificatie van twee 
oncogenee paden, namelijk de HGF/MET en WNT 
signaleringscascades,, die groei en overleving van 
MMM cellen induceren of onderhouden. Tevens 
hebbenn we een functionele rol voor syndecanl 
gevondenn met mogelijke gevolgen voor MM 
tumorr groei en progressie. HOOFDSTUK 2 laat 
zienn dat myeloomcellen het eiwit MET in hoge 
matee en in de meerderheid van de gevallen tot 
expressiee brengen. Voorts wordt er een functionele 
enn moleculaire karakterisering van HGF/MET 
activeringg in MM gepresenteerd. Activering van 
METT door HGF op MM cellen resulteerde in 
eenn snelle verhoging van de hoeveelheid GTP 
gebondenn RAS in zowel MM cel lijnen als in 

primairee MM cellen. Ook werden componenten van 
dee onderliggende signaaltransductiemolekulen, 
zowell de MAPKs ERK1 en -2, alsmede PKB 
(=AKT),, sterk geactiveerd in respons op HGF 
stimulatie.. Daaropvolgende functionele studies 
toondenn aan dat een HGF impuls MM cellen 
aanzett tot de synthese van DNA en de cellen 
beschermtt tegen celdood. M.b.v moleculaire 
techniekenn hebben we laten zien dat zowel MEK1 
alss PI3K benodigd zijn voor HGF geïnduceerde 
celgroei.. Daarentegen is voor HGF geïnduceerde 
beschermingg tegen celdood alleen PI3K nodig, 
watt de importantie van activering van deze route 
inn MM benadrukt in het onderhouden van groei en 
overlevingg van MM cellen. 

Expressiee van syndecanl is karakteristiek 
voorr zowel normale plasmacellen als MM cellen. 
Ondankss het gegeven dat de aanwezigheid van 
ditt eiwit op lymfoïde cellen worden gebruikt t.b.v. 
diagnostischee doeleinden, was er tot voor kort 
weinigg bekend over de functie van syndecanl 
binnenn dit celcompartiment. Syndecanl is een 
proteoglycaann met daaraan covalent gebonden 
heparansulfaatt (HS) ketens. De HS ketens 
kunnenn glycoproteïnen binden, om ze vervolgens 
tee presenteren aan de bijbehorende receptoren. 
HOOFSTUKHOOFSTUK DRIE bestudeert de distributie van 
heparansulfaatt proteoglycanen (HSPGs) op MM 
cellenn en beschrijft een functionele relatie tussen 
dezee moleculen en de HGF/METsignaaltransductie 
cascade.. MM cellen brengen een HSPG tot 
expressiee meteen moleculair gewicht van ongeveer 
900 kDa, wat overeen kwam met het HSPG 
patroonn in syndecanl getransfecteerde Namalwa 
Burkitt'ss lymfoom cellen, maar niet met de HSPG 
patronenn van niet getransfecteerde of glypicanl 
getransfecteerdee cellen. Het gebruik van HSPG 
specifiekee antilichamen toonde vervolgens aan dat 
syndecanll de meest prominente, en waarschijnlijk 
enigee HSPG op MM cellen is. Daarna werd gekeken 
naarr de eventuele binding van het glycoproteïne 
HGFF aan syndecanl. Gebruik makend van een 
HGFF mutant, HP1, die een 50-voudige reductie in 
affiniteitt heeft voor HS in vergelijking met HGF, en 
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HSS specifieke enzymen, hebben we aangetoond 
datt binding van HGF aan syndecanl afhankelijk 
iss van de aanwezigheid van HS. Vervolgens werd 
onderzochtt of de binding van HGF aan syndecanl 
ookk functionele consequenties had voor HGF 
geïnduceerdee signalering. Na enzymatische 
verwijderingg van de HS zijketens, werd niet alleen 
dee HGF geïnduceerde autofosforylering van de 
METT receptor, maar ook de activering van de 
MAPKss ERK1 en -2, en PKB sterk verminderd, 
off zelfs geheel geremd. Doordat de activering van 
dezee paden door insuline niet werd verlaagd na 
HSS verwijdering, werd geconcludeerd dat dit een 
specifiekk mechanisme betreft, omdat bekend is 
datt insuline onafhankelijk van HS signaleert. Uit 
dezee gegevens werd opgemaakt dat syndecanl 
dee HGF/MET signaaltransductie cascade op de 
volgendee manieren zou kunnen beïnvloeden: 
(i)) syndecanl verhoogt door binding van HGF 
moleculenn de effectieve concentratie op de 
plasmamembraan,, (ii) door binding van HGF aan 
HSS treedt di- of oligomerisatie van MET op, wat 
resulteertt in hyperactivering van MET, (iii) binding 
leidtt tot een conformationele verandering in het 
HGFF molecuul, waardoor de affiniteit voor MET 
toeneemt.. Onze resultaten veronderstellen dat 
HGF,, MET en syndecanl, een complex vormen 
opp de plasmamembraan van een MM cel, wat 
resulteertt in versterkte groei en resistentie tegen 
celdood. . 

HOOFSTUKHOOFSTUK VIER beschrijft de expressie-
patronenn van MET en HGF op normale tonsillaire B 
ceilenn en op een uitgebreid panel van verschillende 
BB cel tumoren. Een hoge mate van MET expressie 
werdd gevonden op de volgende tumoren: subtypen 
vann chronische lymfatische leukemie/lymfoom 
(CLL)) en folliculair lymfoom (FL), en op de groot 
gedeeltee van gevallen van de ziekte van Hodgkin 
(HD),, diffuus grootcellig B cel lymfoom (DLBCL) 
enn MM. Ook werd HGF gedetecteerd in het 
micromilieuu van de MET bevattende tumoren, 
watt verondersteld dat activering van MET in B cel 
tumorenn langs paracriene weg verloopt. Southern 
blott analyse van deze tumoren liet zien dat 
amplificatiee van het MET locus (ligt op chromosoom 
7q)) niet de oorzaak is van overexpressie in deze 
tumoren.. Er werden echter wel kiembaan mutaties 
gevondenn in 4 gevallen van B cel non-Hodgkin's 
lymfoomm (B NHL), die in beide gevallen een 
aminozuurveranderingg tot gevolg had. De mutaties 
werdenn gelokaliseerd in een regio vlak naast de 
PESTT sequentie in exon 14. Dit is een regio die 
betrokkenn is bij de ubiquitine gereguleerde afbraak 

vann eiwitten. De tweede mutatie werd aangetroffen 
inn exon 17 en bevond zich naast een tyrosine 
residuu dat betrokken is bij de activering van de 
METT receptor. De mutaties aldus beschreven 
zoudenn dus een bijdrage kunnen leveren aan 
groeii en progressie van B cel tumoren, door 
afbraakk van de receptor te remmen of activering 
tee stimuleren. Tenslotte bleek MET overexpressie 
inn MM te correleren met een numerieke toename 
inn intacte kopieën van chromosoom 7, hetgeen 
wellichtt een mechanisme zou kunnen zijn voor de 
expressieregulatiee van MET. 

Ondankss dat WNT signalering in sterke mate 
betrokkenn is bij de ontwikkeling van normale 
lymfocytenn en een bijdrage kan leveren aan 
dee groei en progressie van tumoren, is er 
zeerr weinig bekend over een eventuele rol in 
tumorenn van lymfoïde origine. In HOOFDSTUK 
VIJFVIJF worden data getoond die impliceren dat 
verstoordee WNT signalering een rol speelt bij 
dee pathobiologie van MM. Zowel primaire MM 
cellenn afkomstig uit het beenmerg, als MM cel 
lijnenn bevatten grote hoeveelheden p-catenine. 
Tevenss werd expressie aangetoond van de 
signaleringscompetentee vorm van p-catenine, 
n.l.. non-fosfo p-catenine, in zowel primaire MM 
cellenn als MM cel lijnen. In tegenstelling tot de 
expressiee patronen in MM cellen, lieten normale 
BB cellen, plasmacellen en gezond beenmerg, 
geenn of nauwelijks detecteerbare hoeveelheden 
p-cateninee en non-fosfo p-catenine zien. Ook 
werdd duidelijk dat MM cellen een intacte WNT 
signaleringscascadee bezitten, getuige de ophoping 
enn nucleaire lokalisatie van non-fosfo p-catenine 
naa de behandeling van cellen met externe WNT 
stimuli,, zoals LiCI en Wnt3a. De data in hoofdstuk 
vijff suggereren verder dat WNT signalering een 
bijdragee kan leveren aan de ontwikkeling van MM, 
doorr WNT stimulus geïnduceerde groei van MM 
cellenn te laten zien. Voorts induceert repressie 
vann de WNT/p-catenine/TCF cascade inhibitie 
vann celgroei, wat impliceert dat constitutieve, 
endogenee WNT signalering celgroei ondersteunt in 
MMM cellen. Tenslotte hebben we, in tegenstelling 
tott normale plasmacellen en B cellen, in MM 
cellenn WNT5a, WNTWb en WNT16 transcripten 
gedetecteerd.. Dit gegeven, gecombineerd met 
dee afwezigheid van mutaties in APC en CCTNB1, 
wektt de suggestie dat er wellicht een autocriene 
stimulatiee aanwezig is. Wij beschouwen deze 
wijzee van stimulatie "non legitiem" omdat het de 
activeringg betreft van cellen in het meest terminale 
BB cel compartiment. 
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