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Introductie
Aan het begin van een nieuw leven is één stamcel verantwoordelijk voor het ontstaan van 
alle weefsels. Later in het leven dragen weefselspecifieke stamcellen zorg voor het in stand 
houden van de huid, bloed en inwendige organen. De twee belangrijkste eigenschappen 
van een stamcel zijn dat zij in staat zijn uit te rijpen naar verschillende gespecialiseerde 
celtypen en dat zij zichzelf kunnen vernieuwen. Bloedvormende of te wel hematopoëtische 
stamcellen zijn te vinden in het beenmerg en zorgen ervoor dat er voldoende bloedcellen 
worden gemaakt. De hematopoëtische  stamcel is de voorloper cel voor rode bloedcellen 
(erytrocyten), de witte bloedcellen (leukocyten,  verantwoordelijk voor de afweer) en de 

Figuur 1. Schematische weergave van de uitrijping van witte bloedcellen in gezonde toestand 
(A) en tijdens acute myeloïde leukemie (AML) (B). De hematopoëtische stamcel differentieert tot 
voorlopercellen die daarna verder uitrijpen tot bloedplaatjes (stolling), witte bloedcellen (afweer) 
en rode bloedcellen (A). Als er sprake is van acute leukemie dan verdringen de leukemische cellen de 
normale uitrijping en ontstaat er een tekort aan bloedplaatjes, witte bloedcellen en rode bloedcellen 
(B).
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bloedplaatjes (trombocyten,  verantwoordelijk voor de bloedstolling). De witte bloedcellen 
zijn te verdelen in myeloïde en lymfatische cellen. Een belangrijk verschil tussen de myeloïde 
en lymfatische afweercellen is dat de cellen van het myeloïde systeem een aspecifieke 
afweerreactie bewerkstelligen. De myeloïde cellen zijn het grove geschut: zij vallen 
bacteriën en virusgeïnfecteerde cellen op een aspecifieke manier aan. De afweercellen van 
de lymfatische reeks zijn verantwoordelijk voor de precieze en specifieke afweer en het 
ontstaan van een “afweer”geheugen, het principe waarop inenting of te wel vaccinatie is 
gebaseerd. 

Acute myeloïde leukemie (AML) is een maligniteit van de witte bloedcellen waarin een 
myeloïde voorlopercel transformeert naar een leukemische cel. Deze leukemische cel deelt 
ongecontroleerd en rijpt niet meer uit naar functionele witte bloedcellen. De leukemische 
cellen hopen zich op in het beenmerg en belemmeren daarmee uitgroei van gezonde 
bloedcellen (figuur  1). Dit heeft tot gevolg dat er weinig rode bloedcellen (bloedarmoede: 
anemie) en myeloïde bloedcellen (neutropenie) zullen worden gevormd. Bij neutropenie 
ontstaat er een grote kans op een infectie. Daarnaast zal een tekort aan bloedplaatjes 
(trombopenie) leiden tot een verslechterde bloedstelping, zich uitend in blauwe plekken bij 
gering trauma, gemakkelijk bloedend tandvlees en/of bloedneuzen. 

Figuur 2. Recidief en residuale ziekte na behandeling. Residuale leukemische cellen (A) kunnen na 
behandeling uitgroeien en een recidief van de leukemie veroorzaken (C). Indien alle leukemische 
cellen worden geëlimineerd na behandeling is een patiënt genezen (B)
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AML is een relatief zeldzame ziekte (2-3 gevallen per 100.000 inwoners per jaar in Nederland). 
Omdat mensen steeds ouder worden en de ziekte vooral voorkomt op hogere leeftijd, 
neemt het aantal gevallen van AML per jaar toe. Onbehandeld leidt AML tot de dood in 
enkele weken tot maanden. Omdat het een agressieve ziekte is, is intensieve behandeling 
met chemotherapie noodzakelijk. Als na therapie geen cellen meer worden gevonden in 
het beenmerg (complete remissie) betekent dit niet dat alle leukemiecellen zijn verdwenen. 
Een zeer kleine hoeveelheid leukemiecellen kan aan de therapie zijn ontsnapt: rest-  of ook 
wel residuale ziekte genoemd. Om te voorkomen dat de kleine hoeveelheid achtergebleven 
leukemiecellen weer uitgroeit  (“recidief”, figuur 2) is het noodzakelijk dat er een tweede 
chemotherapiekuur volgt. Zonodig kan dit gevolgd worden door een stamceltransplantatie 
van een familielid of een niet-verwante donor met (bijna) hetzelfde type witte bloedcellen. 
Complete remissie wordt bereikt bij 70-80% van de patiënten. Helaas ervaart 30-40% van 
de patiënten een recidief, ondanks intensieve chemotherapie en stamceltransplantatie. 

Met behulp van een betere classificatie en een beter begrip van de leukemische cel 
kunnen nieuwe therapieën worden ontwikkeld en dit wordt beschreven in dit proefschrift: 
Immunodiagnostiek en immuunsurveillance in een tijdperk van evoluerende AML 
behandelingen.  
Deel I van dit proefschrift focust op de diagnostiek en classificatie van acute leukemie. Deel 
2 onderzoekt mechanismen welke de leukemische cel gebruikt om het afweersysteem te 
ontwijken. In deel 3 worden tot slot nieuwe op de afweer gerichte (immunotherapeutische) 
behandelingsstrategieën bediscussieerd. 

DEEL I: Immuundiagnostiek van AML. 
Transformatie van een normale gezonde myeloïde voorloper cel naar een maligne 
leukemische cel kan gebeuren op elk moment gedurende differentiatie in de myeloïde lijn. 
Door te  kijken naar de cellen onder de microscoop (morfologie) kan worden gezien op welk 
punt in de uitrijping (differentiatie) naar een rijpe cel de myeloïde cel is getransformeerd 
naar een leukemische cel. Zo bestaat er bijvoorbeeld een “minimaal gedifferentieerde 
acute leukemie”; bij deze leukemie is er nog geen kenmerk van uitrijping zichtbaar onder 
de microscoop. Andere voorbeelden zijn de “acute myeloide leukemie met kenmerken van 
differentiatie” of de  “megakaryoblastaire acute leukemie” waarbij de leukemische cellen 
kenmerken vertonen van differentiatie of van voorlopercellen van bloedplaatjes. Bepaalde 
afwijkingen in de chromosomen zijn specifiek voor bepaalde typen leukemie, deze kunnen 
in kaart worden gebracht door middel van cytogenetisch onderzoek. 
Daarnaast kunnen met behulp van flowcytometrie de verschillende eiwitten in de 
celmembraan worden geanalyseerd, deze techniek wordt veelvuldig toegepast in de 
diagnostiek van acute leukemie zoals  in dit proefschrift is beschreven. 

Heterogeniteit van acute leukemie
Er zijn zeer veel verschillende acute leukemiën beschreven die zich onderscheiden op basis 
van hun morfologische, cytogenetische, moleculaire en flowcytometrische kenmerken; 
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geen enkele leukemie is daardoor hetzelfde. Voor de verschillende typen acute leukemie 
zijn verschillende behandelingen noodzakelijk. Een acute leukemie met bepaalde slecht 
prognostische afwijkingen moet bij voorkeur een intensievere behandeling krijgen inclusief 
een stamceltransplantatie. Waarschijnlijk zal in de toekomst de behandeling meer worden 
toegespitst op de individuele patiënt. 

Gemengd fenotype
Myeloïde en lymfatische leukemiecellen onderscheiden zich onder andere wat betreft 
verschillende eiwitten aan de buitenkant (celmembraan) en in de cel (cytoplasma). 
Deze verschillen kunnen in kaart worden gebracht met behulp van flowcytometrie. Het 

Figuur 3. Diagnostiek van acute leukemie. Bij het bepalen van het type acute leukemie wordt gekeken 
naar het uiterlijk van de cel onder de microscoop (morfologie), naar veranderingen in de chromosomen 
(cytogenetica) en afwijkingen in de opmaak van de celmembraan van de leukemiecel (flowcytometrie).
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onderscheid tussen een myeloïde of een lymfatische leukemiecel is zeer belangrijk omdat 
het de behandeling en de keuze van chemotherapie bepaalt. Op een acute myeloïde 
leukemie wordt regelmatig expressie van een lymfatisch  membraaneiwit gevonden. In 
sommige gevallen heeft de leukemische cel evenveel myeloïde als lymfatische kenmerken; 
het is dan onduidelijk of de leukemie een myeloïde of lymfatische oorsprong kent/heeft; in 
die gevallen wordt er gesproken van een acute leukemie met een gemengd fenotype. 

Beschrijving deel I van dit proefschrift
In deel I van dit proefschrift wordt de diagnostiek van leukemische cellen met een gemengd 
fenotype beschreven. Hoofdstuk 1 en 2 vormen een inleiding op het gehele proefschrift en 
op deel I van dit proefschrift. Met behulp van een flowcytometer kan van elke afzonderlijk cel 
worden bekeken welke eiwitten zich op het celmembraan bevinden; dit heet het fenotype 
van de cel. Daarnaast worden de eiwitten vergeleken die op een leukemische cel zitten met 
de genetische opmaak van de cel.
In hoofdstuk 3 worden de casus van twee patiënten beschreven met een bijzondere 
fenotypische opmaak van de leukemische cellen. De eerste patiënt presenteerde zich in 
eerste instantie met een acute lymfatische leukemie. Na chemotherapie ontstond er binnen 
2 jaar een recidief. De cytogenetica liet dezelfde complexe afwijkingen zien als bij diagnose. 
Het fenotype was echter totaal veranderd; er was nu sprake van een myeloïde leukemie. 
De tweede casus laat een volgens de morfologie typisch myeloïde leukemie zien, echter bij 
flowcytometrische analyse werd een lymfatische opmaak gevonden. Beide casus laten de 
belangrijke rol van flowcytometrie zien bij de diagnostiek van acute leukemiën. 
In hoofdstuk 4 zijn twee verschillende classificatiesystemen (de WHO2001 en de WHO2008) 
voor acute leukemiën met een gemengd fenotype met elkaar vergeleken. De aanpassing 
van het scoringssysteem heeft tot gevolg dat de diagnose van de leukemie (lymfatische, 
myeloide of gemengd fenotype) zou veranderen bij 30 van de 517 patiënten.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten vergeleken van de morfologische kleuring Sudan black B 
met de flowcytometrische kleuring voor myeloperoxidase in 198 patiënten. Beide kleuringen 
tonen de aan- of afwezigheid  aan van het eiwit myeloperoxidase in de cel, de resultaten van 
de kleuring kunnen echter verschillen. Myeloperoxidase is de gouden standaard voor het 
aantonen van de myeloïde herkomst van de cel en daarom zeer belangrijk in de diagnostiek. 
De morfologie en de flowcytometrie gebruiken een andere drempel om een leukemie 
positief te noemen voor dit eiwit. Indien bij 10% van de leukemische cellen MPO positiviteit 
wordt gevonden met flowcytometrie, dan kan de acute leukemie als myeloperoxidase 
positief worden beschouwd. 
In hoofdstuk 6 wordt het genetische profiel (door middel van micro-RNA analyse) van 17 
patiënten met een acute leukemie met een gemengd fenotype onderzocht. Dit hoofdstuk 
laat zien dat er ongeacht de fenotypisch gemengde opmaak van de leukemische cellen 
een duidelijk lymfatische of myeloïde genetische opmaak bestaat. Onderzoek van de 
genetische opmaak van een acute leukemie met een gemengd fenotype kan op deze manier 
bijdragen om te bepalen of er sprake is van een myeloïde of lymfatische leukemie. De 
genetische analyse kan op deze manier helpen in het bepalen van de keuze van het juiste 
chemotherapieprotocol. 
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DEEL II: Het immuunsysteem en AML
Het afweersysteem in een notendop
De cellen van het afweersysteem beschermen de mens tegen bacteriën, virussen, parasieten 
en maligne cellen. Om goed te functioneren moeten de afweercellen onderscheid kunnen 
maken tussen “lichaamseigen” en “lichaamsvreemd”.  Evenals bacteriën en virussen zijn de 
cellen in het lichaam opgebouwd uit (onder andere) eiwitten; het DNA in de cel bepaalt hoe 
de eiwitten van de cel eruit zien. De eiwitten waaruit virussen en bacteriën zijn opgebouwd 
zijn anders (lichaamsvreemd) dan die van de menselijke cel (lichaamseigen). Ook een 
leukemiecel heeft, door veranderingen in het DNA, eiwitten die in gezonde cellen niet 
worden gevonden. Deze lichaamsvreemde eiwitcombinaties worden antigenen genoemd en 
het afweersysteem is in staat om een afweerreactie tegen deze antigenen te initiëren en 
bacteriën en virussen of maligne cellen op te ruimen. 
De cellen die verantwoordelijk zijn voor de aangeboren afweer vormen het grove geschut en 
herkennen “lichaamsvreemde ziekteverwekkers” op een aspecifieke manier. Myeloïde cellen 
die hiertoe behoren zijn de neutrofiele granulocyten en macrofagen, deze cellen herkennen 
ziektemakers zoals virussen en bacteriën via speciale receptoren. Deze receptoren herkennen 

Figuur 4. Antigeenspecifieke herkenning van AML cellen door leukemie-specifieke cytotoxische 
T-cellen. AML cellen presenteren verschillende eiwitten in het HLA-klasse I molecuul. Deze 
gepresenteerde eiwitten vormen een afspiegeling van de eiwitten die in de cel worden gevonden. Een 
AML cel zal zo leukemie-specifieke eiwitten presenteren die niet worden gevonden in normale cellen. 
De Cytotoxische T-cel herkent leukemie-specifieke eiwitten, ook wel antigenen genoemd (◊, ∆en ●). 
De antigenen worden gepresenteerd in het HLA-klasse I molecuul (I). De thymus zorgt ervoor dat er 
alleen T-cellen  bestaan die lichaamsvreemde eiwitten herkennen, T-cellen die lichaamseigen eiwitten 
herkennen worden in de thymus verwijderd.
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onderdelen van de virussen of bacteriën die veel voorkomen en zorgen er vervolgens voor 
dat deze worden opgeruimd. 
De cellen van de verworven afweer herkennen “lichaamsvreemd materiaal” op een specifieke 
manier en zijn verantwoordelijk voor een precisie-aanval. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk 
voor het ontstaan van “geheugen”: op het moment dat een patiënt opnieuw te maken 
krijgt met dezelfde ziekteverwekker zal er direct een efficiënte immuunrespons ontstaan 
en wordt voorkomen dat een patiënt een tweede keer ziek wordt. Deze afweercellen heten 
lymfocyten: B-, T- en Natural Killer lymfocyten. 
Er zijn meerdere typen T-cellen te onderscheiden waaronder cytotoxische T-cellen en 
T-helper cellen. Cytotoxische T-cellen zijn in staat om geïnfecteerde cellen en leukemiecellen 
direct op te ruimen. Hierbij worden ze ondersteund en geactiveerd door  T-helper cellen.

De afweerreactie door antigeen-specifieke T-cellen 
Voor efficiënte herkenning door de T-cellen zorgen alle cellen in het menselijk lichaam 
ervoor dat zij een afspiegeling van alle eiwitten in de cel presenteren op de celmembraan 
aan de T-cellen. Hiertoe worden kleine stukjes van de eiwitten in de cel gepresenteerd op 
de celmembraan in zogenaamde HLA-klasse I moleculen. Een virusgeïnfecteerde cel zal zo 
bijvoorbeeld stukjes viruseiwit (antigenen) presenteren op het HLA-klasse I molecuul.  Ook 
leukemiecellen presenteren stukjes leukemie-specifieke antigenen in het HLA-molecuul. 
T-cellen die dit stukje virus- of leukemie-eiwit herkennen zullen vervolgens de geïnfecteerde 
cel opruimen. 
T-cellen ontstaan uit de oorspronkelijke hematopoëtische stamcel in het beenmerg. 
Vervolgens verhuizen de jonge, voorloper T-cellen naar de thymus (zwezerik) waar alleen 

Figuur 5. Samenspel van lymfocyten en dendritische cellen (DC). De DC activeert de T-helper cel en 
de cytotoxische T-cel. De naïeve T-helper cel groeit uit tot een effector T-helper cel. De T-helper cel 
activeert vervolgens de DC en helpt bij activatie van de  cytotoxische T-cel.
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die T-cellen worden geselecteerd die een lichaamsvreemd eiwit herkennen. T-cellen die 
lichaamseigen eiwitten herkennen worden in de thymus verwijderd en op deze manier 
wordt er een afweerreactie tegen lichaamseigen eiwitten voorkomen. Elke T-cel die de 
thymus passeert kan maar één specifiek lichaamsvreemd eiwit herkennen, er zijn miljoenen 
verschillende T-cellen die elk specifiek zijn voor een ander eiwit (zie figuur 4). 
Er zijn verschillende leukemie-specifieke eiwitten (leukemie-geassocieerde antigenen, LAA) 
bekend. Deze stukjes eiwit worden voornamelijk gevonden in leukemische cellen en niet 
in gezonde cellen.

Activatie van T-cellen door antigeenpresenterende cellen
Bovenstaande suggereert dat ons lichaam in staat is om leukemiecellen te herkennen en op 
te ruimen. Tumorcellen of geïnfecteerde cellen zijn echter niet goed uitgerust om T-cellen 
te activeren, hiervoor zijn professionele antigeen presenterende cellen noodzakelijk. Een 
voorbeeld van een antigeen presenterende cel is de dendritische cel (DC). De DC herkent 
bacteriën, geïnfecteerde of maligne cellen en neemt vervolgens de hele cel (of stukjes 
hiervan) in zich op en presenteert de eiwitten in HLA-klasse I moleculen aan T -cellen. 
Als bijvoorbeeld een leukemie-specifieke T-cel het gepresenteerde antigeen herkent zal 
deze worden geactiveerd en gaat de T-cel zich delen. Op deze manier ontstaat er een leger 
aan geactiveerde T-cellen dat maligne cellen herkent en op kan ruimen. Ook worden na 
activatie geheugen-T-cellen gevormd, deze memory T-cellen zijn in staat om bij een volgend 
contact  met hetzelfde antigeen een efficiënte immuunrespons te bewerkstelligen en zo 
te voorkomen dat een patiënt opnieuw ziek wordt.  Het samenspel tussen de DC en de 
verschillende T-cellen is weergegeven in figuur 5. 

Ontsnappen aan het immuunsysteem: CLIP expressie op AML cellen.
Presentatie van antigenen op HLA moleculen is een complex proces waarin vele verschillende 
moleculen en processen in verschillende compartimenten van de cel zijn betrokken, 
in figuur 6 staat dit proces vereenvoudigd weergegeven. Een belangrijk verschil tussen 
T-helper  en cytotoxische T-cellen is dat T-helper cellen antigeen herkennen gepresenteerd 
in HLA klasse II en cytotoxische T-cellen antigenen gepresenteerd in HLA klasse I. 
Leukemische cellen proberen op verschillende wijze de antigeenpresentatie op HLA klasse 
I en II minder optimaal te laten verlopen en daarmee te ontsnappen aan herkenning door 
T-cellen: “immuunescape”. Een voorbeeld van een dergelijk immuunescape-mechanisme 
is de expressie van CLIP op leukemische cellen. In het proces van antigeenpresentatie op 
HLA klasse II wordt normaal gesproken het eiwit CLIP uitgewisseld voor een te presenteren 
antigeen. Gebeurt dit niet dan zal CLIP aanwezig blijven in het HLA molecuul; dit voorkomt 
dat de cel wordt herkend door de T-helper cel (figuur 6A). 
Op gezonde cellen wordt ook CLIP expressie gevonden, hiermee wordt voorkomen dat het 
immuunsysteem geoveractiveerd wordt en zorgt CLIP expressie voor een evenwichtige 
immuunrespons. In het geval van leukemie gebruikt de leukemische cel CLIP om te 
ontsnappen aan het immuunsysteem, er wordt veel CLIP gepresenteerd in plaats van 
leukemie-specifieke antigenen. Het gevolg is dat T-helper cellen niet worden geactiveerd 
en er een suboptimale antileukemische immuunrespons plaatsvindt (figuur 6A). Indien 
CLIP wel wordt uitgewisseld voor een antigeen zal de T-helpercel worden geactiveerd en 
zal er een antileukemische immuunrespons plaats kunnen vinden (figuur 6B)
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Figuur 6 De rol van CLIP in antigeenpresentatie door antigeenpresenterende cellen. In het proces van 
antigeenpresentatie op HLA klasse II moet het molecuul CLIP uitgewisseld worden met een antigeen 
(een eiwit in de cel specifiek voor de leukemische cel, B). Gebeurt dit niet, dan kan de T-helpercel 
(rood) cel niet worden geactiveerd en kan de cytotoxische T-cel niet optimaal zijn functie uitvoeren (A). 
Hierdoor zullen AML cellen (groen) niet goed worden herkend. 
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Beschrijving deel II van dit proefschrift
Presentatie van CLIP door leukemische cellen wordt bediscussieerd in deel 2 van dit 
proefschrift. De aanwezigheid van CLIP op een leukemische cel kan bestudeerd worden met 
behulp van flowcytometrie. Hoofdstuk 8 laat zien dat de aanwezigheid van CLIP op residuale 
leukemische cellen een minder gunstige prognose oplevert. In de meeste patiënten is maar 
een deel van de cellen positief voor CLIP, het andere deel brengt CLIP niet tot expressie; in 
hoofdstuk 9 wordt beschreven dat de CLIP+ fractie van leukemische cellen niet in staat is om 
T-helper cellen te activeren, terwijl CLIP- cellen van dezelfde patiënt dit wel goed kunnen. 

DEEL III: immuuntherapie
Immuuntherapie richt zich op het induceren van een afweerreactie tegen residuale 
tumorcellen welke ontsnapt zijn aan chemotherapie en later kunnen zorgen voor een recidief 
van de leukemie (figuur 7). Hoofdstuk 10 vormt de inleiding van deel III van het proefschrift.

Immuuntherapie met leukemie-specifieke T-cellen
Door de acute leukemie wordt de uitrijping van gezonde normale bloedcellen verdrongen 
en is het immuunsysteem minder functioneel. Daarnaast heeft chemotherapie een negatief 
effect op de gezonde cellen van het immuunsysteem. Immuuntherapie kan bestaan uit 
het toedienen van leukemie-specifieke T-cellen. De behandeling met leukemie-specifieke 
T-cellen heeft effect zolang de levensduur van de cellen duurt. Het voordeel is dat de 
T-cellen hun functie kunnen uitoefenen zonder hulp van andere immuuncellen. Hoofdstuk 
11 laat zien dat leukemie-specifieke T-cellen AML cellen kunnen herkennen en opruimen. 
Cytotoxische T-cellen die een leukemie-specifiek antigeen herkennen kunnen worden 
geïsoleerd bij leukemiepatiënten of gekweekt in het laboratorium uit naïeve T-cellen. Een 
T-celkloon is een verzameling van identieke T-cellen die allen hetzelfde antigeen herkennen 
in context van het HLA molecuul. Voor het isoleren van de leukemie-specifieke T-cellen wordt 
in het laboratorium gebruik gemaakt van een flowcytometer. Daarna worden de leukemie-
specifieke T-cellen geëxpandeerd in het laboratorium. Deze techniek wordt toegepast in 
hoofdstuk 11 van dit proefschrift. 

Immuuntherapie met DC vaccins.  
Een andere vorm van immuuntherapie is vaccinatie; hierbij wordt geprobeerd om een 
cytotoxische T-cel- en memory T-celreactie te induceren. Voor vaccinatie is het belangrijk dat 
alle immuuncellen hun werk goed kunnen doen en dat er een goede T-cel respons kan worden 
opgewekt in het lichaam van de patiënt. Vaccinatie kan daarom pas worden toegepast als de 
patiënt in complete remissie is en helemaal is hersteld van de chemotherapie. 
Een vorm van vaccinatie bij leukemie zijn DC-vaccins. Deze DC kunnen worden verkregen uit 
gezonde DC-voorlopers uit het bloed van de patiënt. Een andere optie is om de leukemiecel in 
het laboratorium te kweken tot een AML-afgeleide DC (AML-DC) met behulp van een cocktail 
van verschillende hulpstoffen. Een probleem bij het huidige protocol om leukemische DC te 
maken is dat er vaak te weinig leukemische DC worden verkregen. Hoofdstuk 12 laat zien dat 
met een combinatie van verschillende hulpstoffen eerst het aantal leukemische cellen kan 
worden vergroot en dat de geëxpandeerde cellen vervolgens kunnen worden gekweekt tot 
een antigeen presenterende cel. 
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Bij het gebruik van gezonde DC als vaccin moeten de DC worden beladen met leukemie-
specifieke antigenen (figuur 8). Dit kan door de DC verschillende preparaten aan te bieden 
met daarin leukemie-specifiek antigeen. Een voorbeeld van een dergelijke werkwijze is het 
lyseren van leukemische cellen. Lyseren gebeurt door cellen afwisselend op 42˚C en -80˚C te 
brengen. De cel valt zo uiteen en er blijven kleine fragmenten van de cel over. Hierin zitten 
normale eiwitten maar ook eiwitten specifiek voor de leukemische cel. In het laboratorium 
worden de DC en het lysaat samengevoegd en zal de DC het lysaat opnemen en verwerken. 
Hierna zal de DC de antigenen in het HLA-molecuul kunnen presenteren aan de T-cellen. 
Het principe van dendritische celvaccinatie staat weergegeven in figuur 8.
Het maken van een DC vaccin wordt beschreven in hoofdstuk 13, 14 en 15 van dit 
proefschrift. Er worden verschillende strategieën met elkaar vergeleken en deze 
hoofdstukken laten zien dat lysaten maar ook cellen die in het proces van “dood gaan” 
zitten, zogenaamde apoptotische cellen, geschikt zijn als antigeenbron voor belading 
op een DC. In het geheel van apoptotische celmateriaal kunnen ook weer verschillende 
fracties worden onderscheiden. Hier wordt verder op in gegaan in hoofdstuk 15. Daarnaast 
kunnen er allerlei hulpstoffen worden gebruikt om de belading efficiënter te laten verlopen, 
in hoofdstuk 14 worden verschillende van deze  cocktails onderzocht. Er zijn zeer veel 
variaties mogelijk in de bereiding van DC vaccins. In de differentiatie van monocyten 

Figuur 7. Recidief en residuale ziekte na behandeling. Residuale leukemische cellen (A) kunnen na 
behandeling uitgroeien en een recidief van de leukemie veroorzaken (C). Indien alle leukemische 
cellen worden geëlimineerd na behandeling is een patiënt genezen (B). Immuuntherapie richt zich op 
eliminatie van residuale leukemische cellen om zo een recidief te voorkomen.
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tot DC kunnen verschillende cocktails van hulpstoffen worden gebruikt. En ook in het 
bereiden van leukemische cellen tot antigeenbron voor belading op DC kunnen zeer veel 
variaties worden aangebracht. Daarnaast kan tijdens de belading van DC gebruik worden 
gemaakt van weer andere hulpstoffen om de belading efficiënter te kunnen laten verlopen. 
In alle wetenschappelijke artikelen die tot nu toe hierover zijn gepubliceerd worden 
veel verschillende bereidingsstrategieën gebruikt; dit maakt het vergelijken van deze 
verschillende studies zeer ingewikkeld.  Er zijn daarom grotere studies nodig waar deze 
verschillende strategieën worden vergeleken. 

Figuur 8. Het principe van dendritische cel (DC) vaccinatie. Voorloper cellen van de DC  worden 
geïsoleerd uit het bloed. Vervolgens worden deze gekweekt in het laboratorium tot DC. De DC 
worden beladen met antigeen. Dit kan worden verkregen uit leukemische cellen door het induceren 
van celdood gereguleerd door de cel zelf (apoptose) of het direct kapot maken van de cel (lyseren). 
Dit materiaal wordt daarna aangeboden aan de DC, de DC neemt het materiaal op en verwerkt 
het en presenteert de antigenen op de MHC klasse I en II moleculen. Deze DC kunnen vervolgens 
teruggegeven worden aan de patiënt: vaccinatie. Nadat het vaccin is toegediend migreren de DC naar 
de lymfklieren waar zij naïeve T-cellen kunnen activeren.
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Conclusie
Bij acute leukemiën is het belangrijk of deze een myeloïde of lymfatische behandeling 
moeten krijgen;  deel I van het proefschrift laat zien dat onderzoek naar genetische 
kenmerken kan helpen in het onderscheiden van de myeloïde of lymfatische oorsprong van 
een acute leukemie
Naast verbetering van diagnostiek en het in kaart brengen van de verschillende 
eigenschappen van de cel is het belangrijk om de verschillende eigenschappen van de cel 
te begrijpen. Het beter begrijpen van verschillende immuunescape mechanismen van de 
leukemische cellen kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe immuuntherapeutische 
strategieën. In deel II van dit proefschrift wordt beschreven dat leukemische cellen het CLIP-
eiwit gebruiken om te ontsnappen aan herkenning door T-cellen. CLIP expressie kan in het 
laboratorium worden beïnvloed door allerlei hulpstoffen en medicijnen. In deel III worden 
verschillende immuuntherapeutische behandelingsstrategieën besproken. Een probleem 
bij het ontwikkelen van nieuwe (immuun-) therapeutische strategieën is de heterogeniteit 
van leukemie, elke leukemie is anders en zelfs binnen één patiënt worden veel variaties 
gevonden in de leukemische cellen. Verschillende leukemiën hebben daarom verschillende 
behandelingen nodig. Aan de andere kant zijn er grote homogene patiënten groepen 
nodig om het effect van verschillende behandelingen met elkaar te kunnen vergelijken. Dit 
contrast maakt het ontwikkelen van nieuwe therapeutische strategieën ingewikkeld. In de 
toekomst zal mogelijk met een op maat gemaakt vaccin worden voorkomen dat residuale 
leukemische cellen na behandeling uitgroeien en een recidief veroorzaken. 

Samenvatting
DEEL I: diagnostiek van leukemie
- Leukemie is een ziekte van de witte bloedcellen. Acute myeloïde leukemie 

(AML) ontstaat uit de myeloïde voorlopercel, acute lymfatische leukemie uit de 
lymfatische voorlopercel. 

- Door leukemie wordt de uitrijping van gezonde cellen verdrongen en ontstaat er 
een tekort aan witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes (figuur 1). 

- Diagnostiek van AML gebeurt door naar uiterlijke kenmerken te kijken onder de 
microscoop (morfologie), genetische afwijkingen en fenotypische afwijkingen in de 
eiwitten in de celmembraan en in de cel (flowcytometrie) (figuur 3). 

- Met behulp van flowcytometrie kunnen de verschillende eiwitten in en op de cel 
van elke afzonderlijke cel in kaart worden gebracht. Met behulp van flowcytometrie 
kan er worden gedifferentieerd tussen myeloïde leukemie en lymfatische leukemie. 

- In sommige gevallen heeft de leukemische cel evenveel lymfatische als myeloïde 
kenmerken, in dat geval spreekt men van een acute leukemie met een gemengd 
fenotype.

- Elke leukemie is anders en ook binnen één patiënt hebben leukemische cellen 
verschillende eigenschappen: dit wordt heterogeniteit van acute leukemie 
genoemd. 
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DEEL II: Het immuunsysteem en AML
- De cellen van het immuunsysteem beschermen de mens tegen bacteriën, virussen, 

parasieten en maligne cellen. 
- De cellen van het immuunsysteem worden zodanig gevormd dat zij onderscheid 

kunnen maken tussen lichaamsvreemd (zoals bacteriën, virusgeïnfecteerde en 
maligne cellen) en lichaamseigen (gezonde cellen) materiaal.

- De immuuncellen kunnen worden verdeeld in de myeloïde en de lymfatische cellen. 
- De myeloïde cellen zijn verantwoordelijk voor de aangeboren afweer en herkennen 

“lichaamsvreemde ziekteverwekkers” op een aspecifieke manier, hiertoe behoren 
onder andere de macrofagen.

- De lymfatische cellen zijn verantwoordelijk voor de verworven afweer en het 
herkennen van “lichaamsvreemd materiaal” op een specifieke manier, hiertoe 
behoren de T-cellen.

- Cytotoxische T-cellen herkennen lichaamsvreemde eiwitten (antigenen) met hun 
T-cel receptor als stukjes hiervan worden gepresenteerd door een geïnfecteerde 
cel of tumorcel in het HLA molecuul. Elke cel van het menselijk lichaam laat een 
afspiegeling zien van alle eiwitten in de cel in het HLA-molecuul op het celmembraan 
(figuur 4).

- T-helper cellen zijn noodzakelijk voor een goede functie van cytotoxische T-cellen 
(figuur 5). 

- Leukemie cellen zijn slecht in staat om T-cellen te activeren. Dendritische cellen 
(DC) daarentegen kunnen  leukemiecellen herkennen en de leukemische antigenen 
efficiënt presenteren aan de T-cellen.  

- Expressie van CLIP door leukemische cellen zorgt ervoor dat T-helper cellen niet 
meer kunnen worden geactiveerd en dat vervolgens de cytotoxische T-celrespons 
suboptimaal verloopt. Dit is een immuun-escape mechanisme van de leukemische 
cel (figuur 6). 

DEEL III: immuuntherapie bij AML. 
- Immuuntherapie richt zich op het induceren van een immuunrespons tegen 

residuale leukemiecellen welke ontsnapt zijn aan chemotherapie en later kunnen 
zorgen voor een recidief van de leukemie (figuur 7)

- Bij actieve immuuntherapie probeert men een T-cel respons te induceren tegen de 
leukemie cellen, dit kan met behulp van DC vaccinatie. 

- Gezonde voorlopers van DC kunnen worden verkregen uit het bloed van een 
patiënt of donor. Deze cellen kunnen worden gekweekt tot DC in het laboratorium. 
Vervolgens wordt het vaccin teruggeven aan de patiënt (figuur 8)

- De DC moeten daarvoor worden beladen met antigeen: de DC neemt het antigeen 
op, verwerkt het en presenteert dit op zijn HLA molecuul. Als er een exacte match 
is met de T-cel receptor van een naïeve T-cel zal de T-cel worden geactiveerd en zal 
de T-cel uitgroeien tot een leukemie-specifieke T-cel kloon. 

- Uiteindelijk kan er zo een persoonlijk vaccin ontwikkeld worden voor de individuele 
patiënt. 


