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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Hematopoiese is het proces waarbij alle cellen waaruit ons bloed bestaat worden gevormd. 

Het woord “hematopoiese” is afgeleid van de Griekse woorden “haima” en “poiēin” die 

respectievelijk “bloed” en “maken” betekenen. De oorsprong van ons bloed bevindt zich 

in het beenmerg wat met name is te vinden in de lange pijpbeenderen, het borstbeen 

en het bekken. Het hematopoietische systeem is een hiërarchisch systeem, waarbij  

de hematopoietische stamcel aan de basis van alle bloedcellen staat (Figuur 1). Deze 

cel heeft als bijzondere eigenschap dat hij in staat is zichzelf oneindig te vernieuwen en 

daarnaast meer gedifferentieerde en dus gespecialiseerdere cellen voort te brengen. Deze 

meer gedifferentieerde cellen zijn daarna beperkt tot een specifieke cellijn en hebben de 

zelf-vernieuwde capaciteit van de stamcel verloren. Het hematopoietische systeem kan 

worden verdeeld in twee specifieke cellijnen, de myeloïde en de lymfoïde lijn. De myeloïde 

cellijn brengt uiteindelijk de rode bloedcellen, bloedplaatjes en verschillende witte 

bloedcellen (de monocyten en granulocyten) voort. De rode cellen zijn verantwoordelijk 

voor het zuurstoftransport in ons lichaam. In de longen binden zij het zuurstof welke 

Figuur 1. Het hematopoietische systeem.
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zij later weer afgeven aan de weefsels. Bloedplaatjes zorgen voor onze primaire stolling 

terwijl monocyten en granulocyten onze verdediging zijn tegen bacteriën, schimmels 

en parasieten. De lymfoïde cellijn brengt andere typen witte bloedcellen voort; de B-, 

T- en NK-cellen. Samen vormen zij het adaptieve (verworven) immuunsysteem wat ons 

beschermt tegen specifieke verwekkers zoals bacteriën en virussen.

Het hematopoietische systeem en de differentiatie van de verschillende cellijnen 

is strikt gereguleerd. Diverse genetische factoren sturen de verschillende stadia van  

de bloedcel ontwikkeling en worden beïnvloed door signalen van buiten  

af. Bijvoorbeeld, wanneer er sprake is van een bacteriële infectie zal de aanmaak van 

o.a. granulocyten worden gestimuleerd. Soms gaat het echter mis in de ontwikkeling  

van bloedcellen.

Acute leukemie is een vorm van bloedkanker die zijn oorsprong heeft in het 

beenmerg. In de ontwikkeling van hematopoietische stamcel naar meer gedifferentieerde 

cellen treedt er door genetische veranderingen (mutaties) een toename van celdeling 

en een differentiatie blokkade op. Hierdoor hopen jonge, onrijpe, niet gedifferentieerde 

cellen zich op in het beenmerg. Deze overgroei van kankercellen onderdrukt  

de productie van normale bloedcellen waardoor rode bloedcellen, bloedplaatjes  

en witte bloedcellen onvoldoende worden gevormd. Patiënten met acute leukemie  

ervaren daardoor vaak vermoeidheid, kortademigheid, spontane blauwe plekken, 

bloedingen en recidiverende infecties. 

Er kunnen grofweg twee typen acute leukemie worden onderscheiden; acute myeloïde 

leukemie (AML) welke zijn oorsprong vind in de onrijpe cellen van de myeloïde cellijn  

en acute lymfatische leukemie (ALL) welke voortkomt uit de lymfoïde voorlopercellen.  

Bij volwassenen met acute leukemie is AML het meest voorkomend, gevolgd door ALL 

van de B-cellijn en minder vaak van de T-cellijn. Bij kinderen daarentegen wordt ALL meer 

frequent gezien. De behandeling van AML en ALL bestaat uit intensieve chemotherapie 

vaak gevolgd door een autologe (van de patiënt zelf) of allogene (van een donor) 

stamceltransplantatie, al zijn de behandelprotocollen voor de verschillende typen acute 

leukemie verschillend.

Wanneer er na de behandeling geen kwaadaardige (maligne) cellen meer worden 

aangetoond in het beenmerg spreken we van een complete remissie. Ondanks het feit 

dat meer dan 80% van de patiënten dit bereikt komt de ziekte helaas vaak terug. We 

spreken dan van een relapse. Terugkerende ziekte is moeilijk te behandelen en tweede 

complete remissies worden dan ook maar zelden behaald. De gemiddelde overleving van 

patiënten met AML en ALL is dan ook maar 40%, al zijn er bepaalde subgroepen die 

beduidend betere maar helaas ook veel slechtere overleving hebben.

De diagnose en classificatie van acute leukemie is gebaseerd op een gecombineerde 

interpretatie van resultaten die worden verkregen uit verschillende type onderzoeken 

zoals, morfologie, immunofenotypering, cytogenetica en moleculaire mutatie analyse. 

Doordat AML en ALL verschillende morfologische karakteristieken hebben, diverse 
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specifieke eiwitten tot expressie brengen (immunofenotypische marker) en geassocieerd 

zijn met typische cytogenetische en moleculaire aberranties is het onderscheid tussen 

de twee ziekten meestal eenvoudig. Echter, soms presenteert een patiënt zich met een 

acute leukemie met een ongedefinieerde morfologie, onduidelijke fenotypische marker 

expressie en afwezigheid van specifieke chromosomale of moleculaire afwijkingen. 

Ondanks dat in minder dan 3% van de nieuw gediagnosticeerde leukemieën het geval 

is, vormen deze een diagnostisch probleem voor hematologen omdat het behandelplan 

grotendeels afhankelijk is van de oorsprong van de leukemie, AML of ALL. Een voorbeeld 

van een casus die de uitdagingen van het diagnosticeren van een acute leukemie met 

onduidelijke oorsprong laat zien, wordt beschreven in Hoofdstuk 2 van dit proefschrift.  

Dit hoofdstuk beschrijft een 65-jarige vrouw die zich presenteert met een acute leukemie 

met monocytoïde morfologie (passende bij de myeloïde cellijn), erythrophagocytose  

en een B-cel immunofenotype gecombineerd met de myeloïde marker myeloperoxidase. 

Deze leukemie kan niet worden geclassificeerd als AML of ALL en wordt een gemixt fenotype 

acute leukemie genoemd (mixed fenotype acute leukemia, MPAL). Deze leukemieën 

vormen een aparte entiteit binnen de classificatie van de Wereld Gezondheidszorg 

Organisatie voor acute leukemieën en zijn geassocieerd met een slechte prognose. Deze 

slechte prognose wordt deels verklaard door de frequente aanwezigheid van bepaalde 

transporteiwitten in de celmembraan van de leukemie cel die stoffen, waaronder 

chemotherapie, de cel uitpompen maar ook door de vele cytogenetische afwijkingen 

die vaak bij MPAL worden gezien. Echter zou de matige response op chemotherapie 

ook kunnen worden veroorzaakt door de verkeerde keuze van therapie (bijvoorbeeld 

AML gerichte therapie bij een lymfoïde oorsprong, of vice versa). Het achterhalen van 

het onderliggende celtype, myeloïd of lymfoïd, van deze ongedefinieerde leukemieën 

is daarom van belang en nieuwe methoden die daarbij kunnen helpen zijn dus nodig. 

Een van deze nieuwe methoden zou het meten van microRNA expressie kunnen 

zijn. Om te begrijpen wat microRNAs zijn en doen is eerst een korte uitleg van basis  

genetica noodzakelijk.

In vrijwel alle cellen van ons lichaam bevind zich in de celkern het DNA. Dit is  

de genetische code van ons leven. Het bevat alle informatie die nodig is om alle eiwitten, 

onderdelen waaruit we bestaan, te maken. Het is te vergelijken met een bouwplan  

en wordt dus ook wel eens de blauwdruk van het leven genoemd. DNA bestaat uit 

twee strengen genetische code die precies tegengesteld zijn aan elkaar (Figuur 2). 

Doordat deze in elkaar draaien vormen zij samen een dubbele helix. Verspreid in het DNA 

liggen tienduizenden gebieden met informatie die coderen voor een bepaald eiwit met 

een bepaalde functie. Deze gebieden worden genen genoemd. Om van een gen, het 

bouwplan, uiteindelijk te komen tot een eiwit moet het DNA worden afschreven. Dit is te 

vergelijken met een bouwopdracht die wordt gekopieerd van een deel van de blauwdruk. 

Het gekopieerde stukje van het DNA wordt RNA genoemd. Het proces waarbij dit gebeurd 

heet transcriptie. Van genen kunnen verschillende hoeveelheden RNA worden gekopieerd, 
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al na gelang de hoeveel eiwit die op dat moment noodzakelijk is. In tegenstelling tot DNA 

bestaat een RNA molecuul uit een enkele streng van genetische code. Het RNA wordt 

op zijn beurt vertaald naar een eiwit. Dit gebeurd door ribosomen, een soort fabrieken 

met werknemers die de opdracht, verkregen van het DNA, via het RNA omzetten in iets 

functioneels, het eiwit. Dit proces heet translatie. Tot ongeveer 20 jaar geleden was het 

concept DNA-RNA-eiwit een rotsvast principe. Onderzoeken van de laatste twee decennia 

voegen echter meerdere nuances toe in dit verhaal. Een van deze recentere ontdekkingen 

zijn microRNAs. MicroRNAs kleine stukjes RNA die, in tegenstelling tot normaal RNA, 

niet coderen voor een eiwit. Ook zij bevinden zich in gebieden verspreidt in het DNA en 

worden net zoals genen direct afgeschreven of komen vrij uit overgebleven stukjes RNA. 

Omdat RNA en microRNAs beide een enkelstrengs code zijn en hun code een hoge mate 

van genetische vergelijkbaarheid heeft (complementair), kan het microRNA zich binden 

aan het RNA. Afhankelijk van hoe complementair de binding tussen de twee is kunnen 

de ribosomen het RNA niet meer vertalen in een eiwit of wordt het RNA door andere 

eiwitten afgebroken. In beide gevallen resulteert dit in een verminderde aanwezigheid 

of soms zelf complete afwezigheid van een eiwit. Inmiddels zijn er 2588 humane 

microRNAs bekend. Omdat RNA moleculen vaak lang en microRNAs klein zijn, kunnen 

meerdere microRNAs binden aan één RNA molecuul. Ook heeft één soort microRNA vaak  

de potentie om aan tientallen verschillende RNA moleculen te binden doordat  

de genetische code niet altijd exact complementair hoeft te zijn. MicroRNAs vormen 

daarmee dus een extra regulerende laag tussen RNA en eiwit en kunnen daarmee allerlei 

functies in cellen beïnvloeden. Ze zijn betrokken bij de regulatie van alle biologische 

processen zoals; celdeling, differentiatie, migratie en gecontroleerde celdood (apoptose) 

Figuur 2. Transcriptie, translatie en microRNA regulatie.
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in zowel fysiologische als pathofysiologische condities. Het aantal verschillende soorten 

microRNAs en de hoeveelheid waarin deze in een bepaalde cel aanwezig zijn (expressie) 

is afhankelijk van het celtype en het ontwikkelingsstadium van de cel en kan worden 

beïnvloed door stimuli vanuit de omgeving of van omliggende cellen. Bij kanker, maar 

bijvoorbeeld ook tijdens infecties of bij auto-immuunziekten kan de expressie van 

microRNAs en daardoor de expressie van eiwitten veranderen, wat kan bijdragen aan het 

karakter van de ziekte. De aanwezigheid van microRNAs en de mate waarin zij voorkomen 

kunnen we in het laboratorium meten. Dit worden expressieprofielen genoemd. Omdat 

de expressie van microRNAs strikt gereguleerd wordt, zijn hun expressieprofielen zeer 

specifiek voor verschillende celtypes en kunnen ze worden gebruikt om tumoren en ook 

leukemieën te classificeren. 

In Hoofdstuk 3 laten we de kracht van microRNA expressieprofilering zien bij het 

classificeren van leukemieën van onbekende oorsprong. Omdat deze leukemieën 

moeilijk te classificeren zijn met de traditionele diagnostische testen, zou microRNA 

expressieprofilering mogelijk kunnen worden gebruikt om extra informatie te verkrijgen 

over de oorsprong de leukemie d.w.z. myeloïde of lymfoïde leukemie. In Hoofdstuk 

3 onderzoeken we hiervoor de microRNA expressieprofielen van 17 leukemieën van 

onbekende oorsprong en vergelijken deze met de profielen van ware AML, B-ALL en T-ALL 

patiënten. Allereerst bevestigen we dat microRNA expressieprofielen inderdaad kunnen 

worden gebruikt om ware AML, B-ALL en T-ALL gevallen te onderscheiden, iets dat in 

de internationale literatuur reeds eerder was beschreven. Wel vonden wij microRNAs 

waarvan nog niet eerder was beschreven dat zij het vermogen hadden deze drie ziekten te 

onderscheiden. Ten tweede, laten wij zien dat microRNA expressieprofilering leukemieën 

van onbekende origine nauwkeurig kan classificeren als een leukemie met óf een 

myeloïde, óf een lymfoïde genetische achtergrond. Bovendien bleken geen van de MPAL 

casus te clusteren als een aparte groep maar leken zij allen genetisch te matchen met 

de ware AML of ALL gevallen. Gebaseerd op deze resultaten lijkt het dan ook verkeerd 

om MPAL patiënten de beschouwen als een aparte entiteit binnen de classificatie van 

acute leukemieën. Onze conclusie is dan ook dat deze leukemieën van onbekende origine 

daarom zouden moeten worden onderzocht op hun microRNA expressieprofiel om zo 

hun oorsprong te achterhalen en op basis daarvan de meest optimale therapie te geven.  

In de toekomst zou microRNA expressieprofilering hematologen kunnen helpen in 

hun keuze voor therapie en daarmee hopelijk de slechte uitkomst voor patiënten met 

leukemieën van onbekende origine kunnen verbeteren.

Zoals reeds eerder vermeld hebben patiënten met AML een gemiddelde overleving van 

slechts  40%. Er zijn daarbinnen echter subgroepen van patiënten met een betere maar 

helaas ook slechtere prognose. De prognose van AML bij aanvang van de ziekte kan ten dele 

worden voorspeld op basis van de eigenschappen van de leukemie. Belangrijke factoren 

hierin zijn chromosomale afwijkingen en specifieke mutaties die aanwezig kunnen zijn 

in het DNA. Verschillende chromosomale afwijkingen zijn geassocieerd met gunstigere 
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en andere met ongunstigere prognose. Gebaseerd op het karyotype (rangschikking van 

chromosomen) kan er op voorhand dus een inschatting worden gemaakt van de prognose 

van de ziekte. In het behandelplan van de patiënt wordt daar, indien mogelijk, rekening 

mee gehouden door patiënten met een slecht prognostische ziekte een zwaardere therapie 

(stamceltransplantatie) te geven dan patiënten met een gunstig risicoprofiel. Vijftig procent 

van de AML patiënten heeft echter een normaal karyotype waardoor dit niet bruikbaar is 

bij de risico inschatting. Een deel van deze patiënten heeft echter wel mutaties in bekende 

AML geassocieerde genen waarvan er een aantal tevens prognostische waarde hebben. 

Mutatie analyse is daarom complementair aan chromosomaal onderzoek en beide worden 

daarom gecombineerd in de huidige risico stratificatie bij nieuw gediagnosticeerde AML 

patiënten. Ondanks deze risico inschatting blijft er toch een grote groep patiënten over 

die geen chromosomale afwijkingen of bekende mutaties hebben. Voor deze patiënten 

is de keuze voor intensieve chemotherapie alleen of gecombineerd met een autologe 

of allogene stamceltransplantatie moeilijk te maken. Daarnaast blijken sommige 

patiënten met een op voorhand prognostisch gunstige leukemie ondanks therapie toch 

slechte uitkomst te hebben. Mogelijk spelen hier additionele factoren een rol die met 

de huidige diagnostiek nog onvoldoende kunnen worden aangetoond en zouden deze 

patiënten ondanks hun gunstige risicostratificatie toch in aanmerking moeten komen 

voor een stamceltransplantatie. Er is derhalve voldoende ruimte voor verbetering binnen  

de huidige risicostratificatie.

In Hoofdstuk 5 van dit proefschrift bestuderen we de expressie van microRNA-

551b (miR-551b) in normale hematopoiese en AML. Dit microRNA, dat werd ontdekt  

bij de expressie profilering van normale en leukemische stamcellen in AML (beschreven 

in Hoofdstuk 6), komt hoog tot expressie in de kleine overgebleven populatie normale 

hematopoietische stamcellen in AML patiënten. Analyse van verschillende (stam)

celpopulaties bij gezonde personen liet zien dat miR-551b het hoogst tot expressie komt in 

hematopoietische stamcellen en dan gedurende de differentiatie naar gespecialiseerdere 

cellen afneemt wat suggereert dat miR-551b geassocieerd is met normale stamcellen. 

Dit leidde tot de hypothese dat AML patiënten waarvan hun leukemie cellen hoge 

expressie van miR-551b laten zien een leukemie zouden kunnen hebben die is ontstaan 

uit een normale hematopoietische stamcel. Na maligne transformatie zouden deze 

leukemieën dan de intrinsieke stamcel eigenschappen zoals chemotherapie resistentie 

en de regeneratieve capaciteiten van de normale stamcel kunnen overerven resulterend 

in een slechte prognose. Hierop onderzochten wij de expressie van miR-551b in 154 

AML patiënten. Inderdaad vonden wij dat de leukemieën met hoge expressie van 

miR-551b waren geassocieerd met een ongedifferentieerd fenotype en de expressie 

van stamcelgenen. Patiënten met hoge expressie van miR-551b bleken minder kans te 

hebben op een complete remissie en een hoger risico op het krijgen van een relapse dan 

patiënten met een lage expressie. Patiënten met een hoge miR-551b expressie hebben 

hierdoor dan ook veel minder kans op overleving. Ook patiënten in complete remissie, 
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dus waarbij de ziekte voor het oog en zelfs met behulp van gevoelige technieken zoals 

flowcytometrie verdwenen lijkt, maar waarbij er op voorhand wel een hoge expressie van 

miR-551b werd gemeten, bleken een hogere kans te hebben de ziekte terug te krijgen 

en hadden een slechtere prognose dan patiënten met een lage expressie van miR-551b. 

Wanneer miR-551b expressie werd vergeleken samen met de bekende prognostische 

factoren zoals cytogenetica en belangrijke moleculaire afwijkingen bleef miR-551b een 

onafhankelijke prognostische factor. MiR-551b expressie profilering zou daarom mogelijk 

van additionele waarde kunnen zijn naast de huidige risicostratificatie en kunnen helpen 

bij therapie keuze.

Net als bij normale hematopoiese is ook AML georganiseerd als een hiërarchie 

waarbij aan de basis een kleine subpopulatie staat van leukemische cellen met 

stamcel eigenschappen. Deze cellen worden leukemische stamcellen genoemd.  

Leukemische stamcellen hebben veel eigenschappen gemeen met hun gezonde 

tegenhanger, de hematopoietische stamcel. Normale en leukemische stamcellen hebben 

bijvoorbeeld een vergelijkbaar immunofenotype. Daarnaast hebben ook leukemische 

stamcellen de eigenschap dat zij zichzelf kunnen vernieuwen en meer gedifferentieerde 

leukemiecellen kunnen voortbrengen. Zowel normale als maligne stamcellen hebben 

intrinsieke eigenschappen waardoor zij goed zijn beschermd tegen invloeden van buitenaf 

en daardoor ook minder gevoelig zijn voor chemotherapie dan gedifferentieerdere cellen. 

Leukemische stamcellen overleven daardoor vaak de chemotherapeutische behandeling 

en zijn daarna verantwoordelijk voor het opnieuw uitgroeien van de leukemie en het 

ontstaan van relapse. Eerder onderzoek heeft dan ook aangetoond dat een grotere 

hoeveelheid leukemische stamcellen bij aanvang van de ziekte voorspellend is voor 

een slechtere prognose. Het vernietigen van leukemische stamcellen lijkt daarom nodig 

om relapse te voorkomen en de prognose van patiënten met leukemie te verbeteren. 

Aangezien de leukemische stamcel veel overeenkomsten heeft met de normale stamcel 

en zij daarnaast ook in dezelfde omgeving verblijven, is het belangrijk dat deze eliminatie 

gebeurt zonder de normale stamcel te schaden omdat anders het regenereren van het 

normale hematopoietische systeem door de therapie in gevaar kan komen.

Therapieën die specifiek de leukemische stamcel aanpakken zijn tot dusver weinig 

succesvol gebleken. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat in die gevallen 

de therapie vaak wordt gericht op slechts één specifiek gen. Hierdoor is het voor  

de leukemiecel vaak eenvoudig om de behandeling te omzeilen. MicroRNAs kunnen 

daarentegen, doordat zij verschillende RNA moleculen kunnen binden, gelijktijdig 

op meerdere kritieke processen in het metabolisme van de cel ingrijpen waardoor het 

voor de leukemiecel lastiger is dit te trotseren. Om potentiele microRNA targets voor 

leukemische stamcel therapie te vinden, die daarnaast ook nog de normale stamcel 

sparen, is het belangrijk om microRNAs te ontdekken die verschillend tot expressie komen 

in de verschillende celpopulaties. Een verschil in expressie tussen hematopoietische en 

leukemische stamcellen kan bijvoorbeeld betekenen dat een dergelijk microRNA belangrijk 
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is voor de functie van maligne maar niet voor de functie van normale stamcellen. Therapie 

gericht tegen zo’n microRNA zou dan mogelijk een specifiek effect kunnen hebben op de 

leukemie zonder daarbij de normale cellen te schaden. Hoofdstuk 6 van dit proefschrift 

richt zich op het ontdekken van potentiële microRNA targets voor nieuwe therapie die 

zich specifiek richt tegen de leukemische stamcel. Hiervoor verrichtten wij een microRNA 

expressieprofilering van normale hematopoietische stamcellen, leukemische stamcellen 

en meer gedifferentieerde leukemische cellen die allen werden verkregen uit individuele 

beenmerg monsters van patiënten met AML. Ondanks dat deze cellen, in het bijzonder 

de hematopoietische stamcellen, maar in zeer kleine hoeveelheden aanwezig zijn in een 

beenmerg vol leukemie, waren wij instaat om van meerdere patiënten de drie celpopulaties 

te isoleren en te profileren. Na analyse hiervan bleek microRNA-126 (miR-126) een zeer 

interessante kandidaat te zijn. Dit microRNA kwam zeer hoog tot expressie in normale 

hematopoietische stamcellen en bleek in de meeste gevallen significant lager te zijn in 

leukemische stamcellen. De leukemische stamcellen op hun beurt bleken echter weer 

hogere expressie van miR-126 te hebben dan de gedifferentieerde leukemische cellen. 

Uit eerder onderzoek was al bekend dat miR-126 significant hoger tot expressie komt 

in hematopoietische stamcellen ten opzichte van meer gedifferentieerde normale cellen, 

een verhouding die wij dus ook binnen de leukemische celpopulaties vonden. Deze 

resultaten suggereren dat miR-126 een stamcel geassocieerd microRNA is dat mogelijk is 

betrokken bij belangrijke stamcel gerelateerde celprocessen.

Inderdaad blijkt dat, wanneer wij AML cellijnen (verschillende celculturen met identieke 

cellen) behandelden met therapie gericht tegen miR-126 en zo de expressie van het 

microRNA verlagen, dat deze een toename van geprogrammeerde celdood (apoptose) 

laten zien wat leidt tot groeiremming. Niet alleen in het laboratorium maar ook wanneer 

deze cellen worden voorbehandeld met anti-miR-126 therapie en daarna worden 

ingespoten in muizen blijkt er sprake van groeivertraging. In beenmergcellen verkregen uit 

AML patiënten leidde verlaging van miR-126 ook tot apoptose en verlaagde dit het aantal 

leukemische stamcellen. Daarnaast verminderde hun vermogen om zichzelf te delen en 

limiteerde het daarmee hun langdurige overleving. Normale hematopoietische stamcellen 

werden daarentegen niet geschaad door anti-miR-126 therapie maar werd er zelfs een 

kleine toename van normale stamcellen gezien. Dit maakt miR-126 een veelbelovende 

potentiele target voor toekomstige leukemische stamcel specifieke therapie waarbij 

normale hematopoiese wordt gespaard en mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot sneller 

herstel van normale bloedcelwaarden na chemotherapie doordat de normale stamcellen 

lijken te worden gestimuleerd.

Dit proefschrift eindigt met een algemene discussie en een toekomstvisie op microRNA 

onderzoek in AML beschreven in Hoofdstuk 7. De resultaten van dit onderzoek worden 

daarin bediscussieerd waarbij er wordt gefocust op de relevatie en implicaties voor de 

kliniek en belicht daarnaast het potentieel van de nog te nemen hordes voor toekomstige 

microRNA gerichte therapie.


