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Samenvattingg voor niet-ingewiiden 

Achtergrond d 

Chemotherapiee en/of bestraling wordt gebruikt om sneldelende cellen, zoals 
kankercellen,, te doden. Echter, een van de grote nadelen van deze behandeling is dat de 
therapiee geen onderscheid maakt tussen kwaadaardige sneldelende cellen en goedaardige 
sneldelendee cellen, zoals bijvoorbeeld de stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de 
vormingg van nieuwe bloedcellen. Stamcellen bevinden zich in het beenmerg en differentiëren 
razendd snel om uit te groeien tot de verschillende bloedcellen die 1. bescherming bieden tegen 
infectiess van buitenaf (de witte bloedcellen: leukocyten), 2. zuurstof vervoeren naar de 
spierenn om die van energie te voorzien (de rode bloedcellen: erytrocyten) en 3. de wondjes in 
dee bloedbaan te dichten (bloedplaatjes: thrombocyten). Dit complexe proces van celaanmaak 
inn het beenmerg wordt hematopoïese genoemd. Het is duidelijk dat goed werkende 
stamcellen,, of populair genoemd "moeder van alle bloedcellen", onmisbaar zijn voor de 
hematopoïesee en dus van levensbelang zijn. 

Omm zo weinig mogelijk schade aan de stamcellen op te lopen door de chemotherapie 
en/off  bestraling, worden stamcellen vóór de behandeling uit het lichaam van de patiënt 
gehaald,, een proces dat we stamcel mobilisatie noemen. Na de chemokuur en/of bestraling 
krijgtt de patiënt zijn eigen stamcellen weer terug. Echter, bij sommige vormen van kanker, 
zoalss bij bloedkanker (leukemie) waarbij tussen de stamcellen kankercellen kunne zitten, kan 
dee patiënt zijn eigen stamcellen niet terug krijgen. In dat geval ontvangt de patiënt stamcellen 
vann een donor. 

Dee te ontvangen stamcellen, dan wel van de patiënt of van een donor, worden 
intraveneuss bij de patiënt toegediend. Het fraaie is dat de stamcellen op den duur via de 
bloedbaann hun eigen weg vinden naar de plek waar ze thuis horen: het beenmerg. Daar 
kunnenn ze hun bijdrage weer leveren aan het herstel van de hematopoïese van de patiënt. Dit 
proces,, het vinden van het beenmerg door de stamcellen, wordt homing genoemd. 

Doell van dit proefschrift 

Omm de hematopoïese van de patiënt weer zo snel mogelijk op orde te hebben, is het 
vann belang dat de intraveneus toegediende stamcellen goed en efficiënt terugmigreren naar 
hett beenmerg. Daarvoor bewegen ze vanuit de bloedbaan tussen de bloedvatwand door naar 
hett onderliggende beenmerg. De bloedvatwand is aan de binnenzijde bekleed door 
endotheelcellen.. Primair dienen deze cellen als een barrière om willekeurige migratie van de 
bloedcellenn uit de bloedbaan te voorkomen. Echter, in bepaalde situaties wordt de 
endotheelcellaagg permeabel en kunnen de bloedcellen er tussendoor migreren. Er is weinig 
bekendd over dit mechanisme, waarbij endotheelcellen bloedcellen laten passeren. In het 
bijzonderr de homing van stamcellen is afhankelijk van efficiënte migratie tussen de 
endotheelcellenn door. Daarom hebben wij in dit proefschrift onderzocht welke mechanismen 
betrokkenn zijn bij de migratie tussen de endotheelcellen door van bloedcellen in het algemeen 
enn van stamcellen in het bijzonder, met het uiteindelijke doel om meer te begrijpen van het 
homingspocess en om dit proces efficiënter te kunnen laten verlopen. De resultaten van dat 
onderzoekk staan in dit proefschrift vermeld. 

Ditt proefschrift 

Inn hoofdstuk 1 wordt de huidige kennis samengevat betreffende het proces van 
leukocyt-transmigratiee tussen de endotheelcellen door. Dit hoofdstuk is een 
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literatuuronderzoek,, en daaruit blijkt dat de migratie van leukocyten uit de bloedbaan, tussen 
dee endotheelcellen door naar het onderliggende weefsel, een proces is dat uit minstens drie 
verschillendee onderdelen bestaat. Ten eerste: het rollen van de leukocyt over de 
endotheelcellaag.. Ten tweede: het hechten van de leukocyt aan de endotheelcellaag en 
tenslottee het migreren tussen de endotheelcellen door naar het onderliggende weefsel. 
Gedurendee dit proces worden de leukocyten geholpen door stoffen, chemokines, die door 
endotheelcellenn op de buitenkant van hun plasmamembraan worden gepresenteerd. Deze 
chemokiness wijzen de leukocyten, c.q. de stamcellen, de weg tijdens hun migratie naar de 
achterliggendee weefsels toe. 

Hett chemokine SDF-1 wordt herkend door stamcellen en helpt de stamcel zijn weg 
terugg te vinden naar het beenmerg. De stamcel bezit CXCR4, de specifieke receptor voor 
SDF-1,, en dat is essentieel in het homingsproces van stamcellen. CXCR4 op de stamcel 
herkentt SDF-1 dat op het endotheel wordt gepresenteerd. Als gevolg hiervan verzamelt 
CXCR44 zich aan de voorkant van de stamcel en verhoogt het de hechting van de stamcel aan 
hethet endotheel (hoofdstuk 2). Hierdoor kan de stamcel beter zijn route bepalen om tussen de 
endotheelcellenn door naar het beenmerg te migreren. 

Omm te onderzoeken of CXCR4 van belang is bij de specifieke homing van de 
stamcellenn naar het beenmerg, hebben we cellen die CXCR4 tot expressie brengen 
getransplanteerdd in muizen en vervolgens bestudeerd waar deze cellen 6 weken na 
transplantatiee terecht komen. Uit de resultaten die gepresenteerd zijn in hoofdstuk 3 bleek dat 
dee cellen die CXCR4 tot expressie brachten naar het beenmerg migreerden en niet naar andere 
organen.. Cellen die geen CXCR4 tot expressie brachten, migreerden niet naar het beenmerg. 
Hieruitt blijkt dat CXCR4 nodig is voor homing, specifiek naar het beenmerg. 

Opp het moment dat een stamcel aan de endotheelcel hecht, wordt de endotheelcel 
'geactiveerd'.. Dit gebeurt o.a. via het adhesiemolecuul VCAM-1, aanwezig op de 
endotheelcel.. Hoofdstuk 4 laat zien dat VCAM-1 in staat is een cascade aan reacties op gang 
tee brengen in de endotheelcellen, die leiden tot het verlies van onderling contact tussen de 
endotheelcellen.. Een van deze reacties is de vorming van reactieve zuurstof producten, van 
belangg bij verschillende regelprocessen in de endotheelcel. Ook het eiwit Racl speelt een 
belangrijkee rol in de endotheelcellen en is nodig om leukocyten en stamcellen snel het 
endotheell  te laten passeren. 

Hoofdstukk 5 laat vervolgens zien dat het molecuul VE (Vasculair-Endotheel)-
cadherinn een grote rol speelt bij de migratie van stamcellen. Dit eiwit bevindt zich tussen de 
endotheelcellenn in en houdt de endotheelcellen met elkaar verbonden. Hierdoor kan de 
endotheelcellaagg een barrière vormen voor de bloedcellen in het bloed. Door deze VE-
cadherinn verbinding te verbreken, neemt de migratie van stamcellen, tussen de 
endotheelcellenn door, toe. Activatie van het adhesiemolecuul VCAM-1 leidt ook tot verlies 
vann VE-cadherin-geregelde endotheelcel-cel contacten. Het wegvangen van de reactieve 
zuurstoff  producten uit de endotheelcellen voorkomt efficiënte migratie van stamcellen tussen 
dee endotheelcellen door. Dit suggereert dat reactieve zuurstof producten een effect hebben op 
VE-cadherin-geregeldee endotheelcel-cel contacten, en dat dit alles geregeld kan worden door 
VCAM-1. . 

Activatiee van het eiwit Racl verhoogt de vorming van reactieve zuurstof producten in 
endotheelcellen,, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 6. Ook Racl activatie leidt tot verlies 
vann VE-cadherin-geregelde endotheelcel-cel contacten, evenals VCAM-1 activatie. In 
hoofdstukk 4 wordt al aangetoond dat VCAM-1 activatie leidt tot Racl activatie en vorming 
vann reactieve zuurstof producten. Het is dus aannemelijk dat deze signaal transductie route 
betrokkenn is bij transendotheliale migratie van leukocyten die gebruik maken van het 
adhesiemolecuull  VCAM-1. Immers, blokkade van deze route op elk willekeurige plek in de 
routee doet de transendotheliale migratie van leukocyten afnemen. 
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Gedurendee de laatste fase migreren leukocyten tussen de endotheelcellen door en 
verbrekenn de onderlinge endotheelcel-cel contacten die in stand gehouden worden door VE-
cadherin.. Na passage van de leukocyt herstelt zich het onderlinge contact tussen de 
endotheelcellenn zich razend snel. Er is echter over dit specifieke gedeelte van de 
transendothelialee migratie erg weinig kennis. Daarom wordt in hoofdstuk 7 de nadruk meer 
gelegdd op de endotheelcel-cel contacten, en in het bijzonder op de regulerende rol van VE-
cadherin.. Uit dit onderzoek blijkt dat verlies van VE-cadherin-geregelde cel-cel contacten 
voorafgegaann wordt door toegenomen vorming van reactieve zuurstof producten. Daarna 
verliezenn de endotheelcellen contact met elkaar en trekken ze samen. Dit proces kan 
gedeeltelijkk geblokkeerd worden door de activatie van het eiwit Racl te remmen, evenals 
doorr het wegvangen van de zuurstof producten. Als de endotheelcellen het onderlinge contact 
hebbenn verloren wordt er een mechanisme in werking gezet dat herstel van het onderlinge 
contactt moet bewerkstelligen. Ook in dit proces spelen het eiwit Racl en de reactieve zuurstof 
productenn een grote rol. Echter, hoe dit mechanisme precies werkt is tot op heden nog 
onduidelijkk en verdient meer en diepgaand onderzoek in de toekomst. 

Hoofdstukk 8 laat een onverwachte rol voor het adhesiemolecuul ICAM-3 op 
endotheell  zien. Tot voor kort werd ICAM-3 expressie louter toegeschreven aan leukocyten, 
hoewell  er verschillende publicaties zijn verschenen die ICAM-3 expressie op humaan 
endotheell  hebben beschreven. Ook wij hebben ICAM-3 expressie op endotheelcellen 
gemeten.. Ontstekingsmediatoren, zoals TNF-a of IL-lp , hebben geen invloed op de ICAM-3 
expressie,, en ICAM-3 blijkt dan ook niet betrokken te zijn bij transendotheliale migratie van 
leukocyten.. Activatie van ICAM-3 leidde tot verlies van weerstand van beenmergendotheel, 
maarr verrassend genoeg niet van navelstrengendotheel. Dit verlies van weerstand ging 
gepaardd met het verlies van cel-cel contact en met verlies van de vorming van reactieve 
zuurstoff  producten. Het bleef echter onduidelijk wat de rol van ICAM-3 op 
beenmergendotheell  zou kunnen zijn en waarom het effect van het verlies van weerstand 
alleenn optrad bij beenmergendotheel en niet bij endotheelcellen van de navelstreng. 
Desondankss laat deze studie zien dat endotheelcellen, geïsoleerd uit verschillende weefsels, 
duidelijkk andere eigenschappen kunnen hebben. 

Omm te kunnen achterhalen waar de reactieve zuurstof producten in de endotheelcellen 
vandaann komen, zijn in hoofdstuk 9 de eiwitten bestudeerd die betrokken te zijn bij de 
vormingg van reactieve zuurstof producten. Endotheelcellen brengen dezelfde eiwitten tot 
expressiee die in neutrofiele granulocyten verantwoordelijk zijn voor de vorming van reactieve 
zuurstoff  producten. NOX4 is een nieuw eiwit dat veel overeenkomst vertoont met het eiwit 
NOX22 uit neutrofiele granulocyten en komt ongeveer 100 keer hoger tot expressie in 
endotheelcellenn dan NOX2. Dit is gemeten aan de hand van de hoeveelheid mRNA, een 
specialee vorm van het genetisch materiaal dat gebruikt wordt voor de aanmaak van eiwitten. 
Verderr hebben we in dit hoofdstuk laten zien dat NOX4, samen met andere eiwitten die 
betrokkenn zijn bij de vorming van reactieve zuurstof producten, lokaliseren op het 
endoplasmatischh reticulum. Ondanks dat het mechanisme en de regulatie van de vorming van 
dee reactieve zuurstof producten in endotheelcellen nog veel vragen oproept, is het wel 
duidelijkk dat de endotheelcellen eiwitten tot expressie brengen die een bijdrage kunnen 
leverenn aan dit proces. Studies in de toekomst zullen moeten uitwijzen hoe dit precies 
geregeldd wordt. 

Hoofdstukk 10 somt de bevindingen op die zijn gedaan in dit onderzoek en past deze in 
inn de huidige theorie over transendotheliale migratie van leukocyten en van stamcellen in het 
bijzonder. . 
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