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9.2. Nederlandse samenvatting

Het immuunsysteem is een natuurlijk afweersysteem dat beschermt tegen virussen 
en bacteriën. Er zijn twee soorten afweer: de natuurlijke afweer, die altijd aanwezig 
is, en de specifieke afweer, die de natuurlijke afweer kan versterken en ontstaat na 
blootstelling aan een vreemde stof. Deze processen zijn essentieel om het lichaam 
te beschermen. De cellen die verantwoordelijk zijn voor de specifieke afweer zijn de 
T- en B-lymfocyten. B-lymfocyten, ook wel B-cellen genoemd, hebben receptoren 
op hun celoppervlak die fragmenten van ziekteverwekkers, antigenen genaamd, 
kunnen herkennen. Zodra een antigeen herkend wordt, begint de B-cel zich te  
vermenigvuldigen. Om betere specificiteit voor het antigeen te verkrijgen, ondergaan 
de B-cellen veranderingen in het DNA. Deze snelle celdeling en veranderingen in 
het DNA maken deze cellen gevoelig voor kwaadaardige transformatie. 

Celdeling wordt normaal strikt gereguleerd en kleine foutjes in het DNA worden 
ongedaan gemaakt. Wanneer er echter teveel foutjes ontstaan zijn, kan een 
normale, lichaamseigen cel ongecontroleerd gaan groeien en een tumor vormen. 
Deze veranderingen die plaatsvinden in het DNA, ook wel genetische veranderingen 
genoemd, zijn anders dan in de oorspronkelijke cel. Bij een goed functionerend 
immuunsysteem worden deze veranderingen herkend als niet-eigen en worden 
deze cellen opgeruimd. Soms ondergaan de cellen echter veranderingen die ervoor 
zorgen dat ze niet meer door de immuuncellen herkend worden, zodat de tumorcel 
niet meer aangevallen wordt. Dit zijn de cellen die vervolgens kunnen uitgroeien en 
de tumor vormen. 

Maligne lymfomen zijn een heterogene groep tumoren die ontstaan uit 
kwaadaardige transformatie van lymfocyten in het lymfestelsel. In dit proefschrift 
ligt de focus op tumoren die gevormd zijn uit B-cellen. De B-cel lymfomen die 
ontstaan bij kwaadaardige transformatie worden onderverdeeld in Non-Hodgkin 
lymfoom en Hodgkin lymfoom. Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) is de 
meest voorkomende vorm van Non-Hodgkin lymfoom. Daarnaast zijn er andere 
grootcellige B-cel lymfomen die zich bijvoorbeeld kenmerken door een unieke 
cellulaire compositie – T-cell/histiocyt rijk grootcellig B-cel lymfoom (TCRBCL) – of 
specifieke klinische presentatie en primaire lokalisatie – primair hersenlymfoom, 
primair testislymfoom en primair mediastinaal lymfoom. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft laten zien dat de B-cellen in deze specifieke typen non-Hodgkin en 
Hodgkin lymfoom unieke, maar ook gemeenschappelijke, veranderingen in het DNA 
hebben ondergaan. De gemeenschappelijke veranderingen hebben onder andere 
betrekking op het verminderen van de normale immuunrespons tegen de tumor. Het 
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doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is om specifieke genetische 
veranderingen in de grootcellige B-cel lymfomen – TCRBCL, primair hersenlymfoom, 
primair testislymfoom en primair mediastinaal lymfoom – en Hodgkin lymfoom te 
onderzoeken, met een specifieke focus op genetische veranderingen die zorgen 
voor een verminderde anti-tumor immuunrespons. 

Primair hersenlymfoom en primair testislymfoom hebben beiden een ineffectieve 
respons op huidige therapieën en een slechte prognose. Daarom hebben we 
getracht genetische veranderingen in deze lymfoom subtypes te identificeren, 
zodat wellicht meer gerichte therapieën gebruikt of ontwikkeld kunnen worden. 
In hoofdstuk 2 hebben we verschillende typen genetische veranderingen – 
chromosomale afwijkingen, mutaties en translocaties – in deze lymfoom typen 
uitvoerig gekarakteriseerd. Hiervoor hebben we moderne sequencing technologieën 
gebruikt in een klein aantal bevroren tumorbiopten van 21 primaire hersenlymfoom 
en 7 primaire testislymfoom patiënten. Gezien de relatief kleine aantallen in deze 
cohorten met bevroren materiaal, hebben we onze sample set uitgebreid met 
een extra 43 EBV negatieve primaire hersenlymfomen, 7 EBV positieve primaire 
hersenlymfomen en 43 primaire testislymfomen. Deze samples waren allen 
ingebed in paraffine, een veelgebruikte fixatietechniek voor cellen en weefsels in de 
pathologie. 

Onze analyses lieten zien dat primair hersenlymfoom en primair testislymfoom vaak 
extra kopieën hebben van de volgende chromosoomregio’s: 3q12.3, 18q21.33 en 
19q13.42. Daarnaast werd er verlies van de chromosoomregio’s 6p21.33, 6q21 en 
9p21.3 gezien. In primaire testislymfomen en primaire mediastinale lymfomen werden 
daarnaast extra kopieën van chromosoomregio 9p24.1 gevonden. Het BCL2 gen 
bevindt zich op chromosoom 18q21.33 en extra kopieën van deze chromosoomregio 
resulteerde in een toename in expressie van dit gen. Hetzelfde gold voor FIZ1, 
welke zich op 19q13.42 bevindt. In totaal zagen we extra kopieën van de BCL2 
regio in 23 van de 50 (46%) testislymfomen en 33 van de 50 (66%) patiënten met 
testislymfoom had extra kopieën van FIZ1. De HLA genen, HLA-B en HLA-C werden 
geïdentificeerd als belangrijke genen op chromosoom 6p21.33, waarin vaak deleties 
werden gevonden in primair hersenlymfoom en primair testislymfoom.   

Naast deze chromosomale veranderingen zagen we vaak een volledig verlies 
van chromosoom 9p21.3, waar het CDKN2A gen zich bevindt. Dit werd gezien 
in 15 van de 21 (71%) primaire hersenlymfomen en 44 van de 50 (88%) primaire 
testislymfomen. Deze verandering resulteerde in een deregulatie van de normale 
celcyclus. In primaire hersenlymfomen en primaire testislymfomen zagen we een 
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complex patroon met veel chromosomale afwijkingen, vergelijkbaar met wat gezien 
wordt in DLBCL. Patiënten met primair mediastinaal lymfoom, daarentegen, hebben 
weinig chromosomale veranderingen. 

Onze mutatieanalyse liet zien dat de meest voorkomende mutatie in primair 
hersenlymfoom en primair testislymfoom de MYD88L265P mutatie is; deze komt voor 
in 33 van de 55 (60%) hersenlymfomen en 38 van de 49 (78%) testislymfomen. 
Daarnaast hebben we NFKBIZ geïdentificeerd als extra activator van de TLR/
NF-κB pathway. Zoals hierboven beschreven, werden er vaak extra kopieën van 
chromosoom 3q12.3 gevonden; dit is waar het NFKBIZ gen zich bevindt. We 
hebben de functionele consequenties van deze genetische verandering getest in 
informatieve grootcellig B-cel lymfoom cellijnen met een MYD88 mutatie (TMD8), 
MYD88 mutatie en extra kopieën van NFKBIZ (HBL1) en alleen extra kopieën van 
NFKBIZ (Ly4). Wanneer we een NFKBIZ knock-down deden in deze cellijnen, zagen 
we verminderde celdeling, celdood en verlaagde expressie van de NF-κB target 
genen: IκB-α en BCL-xL. Overexpressie van dit gen in cellijnen zonder MYD88 
mutaties en geen extra kopieën van NFKBIZ resulteerde in een groeivoordeel voor 
deze cellen. Deze resultaten laten zien dat extra kopieën van NFKBIZ een alternatief 
mechanisme is voor de activatie van de TLR/NF-κB pathway in deze grootcellige 
B-cel lymfomen. 
 
Naast MYD88L265P mutaties zagen we veel voorkomende CD79BY196 mutaties in 
19 van de 50 (38%) primaire hersenlymfomen en 22 van de 45 (49%) primaire 
testislymfomen. In ongeveer 90% van de gevallen treden deze mutaties op in 
patiënten die ook MYD88 mutaties hebben. Dit is significant hoger dan gezien wordt 
in DLBCLs.

De consequenties van de eerder genoemde extra kopieën van chromosoom 9p24.1 
is een verhoogde expressie van de PD-1 liganden, PD-L1 en PD-L2, welke zich 
op deze chromosomale positie bevinden. Deze liganden spelen een belangrijke 
rol bij de remming van een normale immuunrespons. Nadat de ziekte geklaard is 
en om weefselschade aan normale cellen te voorkomen, is het belangrijk dat de 
immuuncellen, in dit geval de T-cellen, weer uitgeschakeld worden. T-cellen hebben 
hiervoor de PD-1 receptor op hun oppervlak, welke kan binden aan de PD-1 liganden, 
PD-L1 en PD-L2, waarna de T-cel geremd wordt. Tumorcellen maken dankbaar 
gebruik van dit normale systeem om immuuncellen te remmen, en brengen de 
PD-1 liganden tot expressie op het oppervlak van de tumorcel, waardoor er een 
verminderde immuunreactie tegen de tumorcel is. Chromosomale veranderingen 
die zorgen voor een verhoogde expressie van de PD-1 liganden werd gezien in 
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33 van de 63 (52%) primaire hersenlymfomen en 26 van de 50 (54%) primaire 
testislymfomen. Daarnaast werden er translocaties van deze genlocus gevonden in 
4 van de 66 (6%) patiënten met primair hersenlymfoom en 2 van de 50 (4%) patiënten 
met primair testislymfoom. Om deze interactie te remmen en het immuunsysteem te 
reactiveren is een nieuw medicijn ontwikkeld; een PD-1 antilichaam. De genetische 
veranderingen van chromosoom 9p24.1/PD-L1/PD-L2 in primair hersenlymfoom en 
primair testislymfoom suggereert dat patiënten met deze lymfoom subtypes mogelijk 
gevoelig zijn voor behandeling met dit medicijn. 

Deze bevinding en de mogelijkheid om hier specifieke behandeling voor te geven 
leidde tot een gericht onderzoek naar PD-1 ligand veranderingen in verschillende 
lymfoom subtypes, onder andere TCRBCL en immuundeficiënte patiënten met 
lymfomen. In hoofdstuk 3 hebben we 9p24.1/PD-L1/PD-L2 veranderingen 
bestudeerd in TCRBCL. TCRBCL is een subtype van DLBCL en karakteristiek 
voor dit type lymfoom is dat de kwaadaardige B-cellen zijn omringd door normale 
immuuncellen. Ondanks de aanwezigheid van deze immuuncellen vindt er echter 
geen immuunreactie plaats tegen de tumor. Om veranderingen van de 9p24.1 
genlocus te bestuderen in deze ziekte, gebruikten wij een fluorescentie in-situ 
hybridisatie (FISH) techniek. Hierbij wordt een deel van een chromosoom voorzien 
van een fluorescent label. In dit geval het PD-L1 gen met een rood label, het PD-L2 
gen met een groen label en de centromeer regio van chromosoom 9, het middelpunt 
van het chromosoom, met een blauw label. De centromeer regio dient als controle, 
zodat we kunnen zien of er specifiek een verandering is van de PD-1 liganden (target) 
regio, of dat er meerdere kopieën zijn van het hele chromosoom. In elke casus 
telden we ongeveer 50 tumorcellen per patiënt. Cellen met een target:centromeer 
ratio van 1:1, maar meer dan 2 exemplaren van elke probe werden geclassificeerd 
als “polysomy”, wanneer er een target:centromeer ratio van meer dan 1:1 maar 
<3:1 werden deze cellen geclassificeerd als “copy gain” en cellen met een ratio 
van >3:1 werden geclassificeerd als “amplificatie”. Patiënten werden gegroepeerd 
op basis van hun hoogste genetische verandering. Normale chromosoomaantallen 
werden gezien in 2 van de 20 (10%), polysomy in 7 van de 20 (35%), copy gain 
in 5 van de 20 (25%) en amplificatie in 4 van de 20 (20%) TCRBCL patiënten. 
Translocaties werden waargenomen in 2 van de 20 (10%) patiënten. Verhoogde 
eiwitexpressie van PD-L1 was geassocieerd met een toename in het aantal kopieën 
van chromosoomregio 9p24.1. Deze bevindingen suggereren dat TCRBCL patiënten 
een andere patiëntengroep zijn die behandeld zouden kunnen worden met een PD-1 
antilichaam. 

In patiënten met een verminderd immuunsysteem kunnen B-cellen transformeren 
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en uitgroeien tot een tumor. Dit verminderde imuunsysteem kan onder andere 
veroorzaakt worden door auto-immuunziekten, HIV, na behandeling met bepaalde 
medicijnen die de lichaamsafweer onderdrukken, zoals gegeven wordt bij Crohn, 
psoriasis en reuma, of na medicijnen tegen afstoting na een transplantatie. De B-cel 
lymfomen die ontstaan na immuundeficientie zijn erg heterogeen en verschillende 
morfologische entiteiten, zoals DLBCL, TCRBCL en Hodgkin lymfoom worden gezien. 
In hoofdstuk 4 onderzochten we 9p24.1/PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen 
en PD-1-ligand expressie in immunodeficiëntie-gerelateerde lymfomen. We hebben 
eerst gekeken naar eiwitexpressie van PD-L1 en PD-L2 en we zagen expressie van 
PD-L1 in het grootste deel van de morfologische entiteiten en in alle immuundeficiëntie 
settingen. PD-L2 expressie werd slechts sporadisch waargenomen. Vervolgens 
hebben we genetische analyses gedaan met behulp van de FISH assay in een 
subset van 23 patiënten. Hiervan waren er 19 geclassificeerd als DLBCL, 2 als 
Hodgkin/DLBCL en 2 als TCRBCL. Deze patiënten hadden een spectrum van de 
verschillende bovengenoemde immunodeficiëntie achtergronden en 16 van de 23 
(70%) gevallen waren EBV positief. We toonden normale chromosoomaantallen aan 
in 5 van de 23 (22%), polysomy in 6 van de 23 (26%), copy gain in 8 van de 23 
(35%) en amplificatie in 2 van de 23 (9%) patiënten. Twee patiënten hadden een 
translocatie van de PD-1-liganden. 9p24.1/PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen 
werden waargenomen in alle immunodeficiëntie achtergronden en in zowel EBV 
positieve als EBV negatieve patiënten. Dit onderzoek geeft aan dat ook in patiënten 
met immuundeficiëntie, deregulatie van de PD-1 liganden een belangrijke rol 
speelt en mogelijk zou behandeling met een PD-1 lichaam ook effectief zijn in deze 
patiëntengroep.

In Hodgkin lymfoom vormen de tumorcellen slechts ongeveer 2 procent van 
de tumormassa. De kwaadaardige cellen zijn omringd door immuuncellen die 
ondanks hun aanwezigheid de tumorcellen niet aanvallen. Door de lage aantallen 
tumorcellen in de tumormassa van patiënten met Hodgkin lymfoom zijn genetische 
studies echter lastig. Veranderingen op chromosoom 9p24.1 zijn eerder beschreven 
in Hodgkin lymfoom, maar de precieze incidentie en prognostische betekenis van 
deze veranderingen waren nog onbekend. Daarom lag onze focus in hoofdstuk 5 
op het karakteriseren van 9p24.1/PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen in primair 
Hodgkin lymfoom. Een cohort patiënten is verzameld in samenwerking met de 
Stanford Universiteit, allen uniform behandeld met lange follow-up. Ook in deze studie 
hebben wij de FISH assay gebruikt en we toonden aan dat 9p24.1/PD-L1/PD-L2 
veranderingen een karakteristieke eigenschap zijn van Hodgkin lymfoom, aanwezig 
in 97% van de patiëntensamples. Dit varieerde van polysomy in 5 van de 108 (5%) 
tot copy gain in 61 van de 108 (56%) tot amplificatie in 39 van de 108 (36%) Hodgkin 
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lymfoom patiënten. We toonden aan dat naast de cellen met de hoogste genetische 
verandering, waarin de patiënten gegroepeerd zijn, dat er andere tumorcellen zijn 
in dezelfde patiënt die een lagere genetische verandering hebben. Het percentage 
cellen met normaal chromosoomaantal (2 kopieën) was het laagst in patiënten 
die gegroepeerd waren als amplificatie, middelmatig in patiënten die gegroepeerd 
waren als copy gain en het hoogst in patiënten die gegroepeerd waren als polysomy. 
Patiënten met het laagste aantal normale cellen hadden de hoogste eiwitexpressie 
van PD-L1. Daarnaast hebben we gekeken naar het verband tussen 9p24.1/PD-L1/
PD-L2 genetische veranderingen en klinische parameters. Zoals verwacht, was de 
overlevingskans voor patiënten waarbij de ziekte in een vergevorderd stadium was 
het laagst. In deze groep patiënten zagen wij een toename van 9p24.1/PD-L1/PD-L2 
amplificaties en we toonden aan dat patiënten met amplificatie van deze genlocus 
ook een verlaagde overlevingskans hadden. Behandeling met een PD-1 antilichaam 
is al getest in een groep Hodgkin lymfoom patiënten, waarbij erg goede responsen 
werden gezien. De bijna universele genetische veranderingen van chromosoom 
9p24.1 in Hodgkin lymfoom is waarschijnlijk de reden voor deze goede responsen. 

In hoofdstuk 6 hebben we 9p24.1/PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen 
bestudeerd in recidief en refractaire Hodgkin lymfoom patiënten die behandeld zijn 
met een PD-1 antilichaam (nivolumab) in een fase II klinische trial. In deze studie 
toonden we aan dat ook in deze patiëntengroep iedereen detecteerbare 9p24.1/
PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen had en verhoogde PD-1 ligand expressie. 
Patiënten met hogere 9p24.1/PD-L1/PD-L2 genetische veranderingen en hogere 
PD-L1 expressie hadden een betere respons op deze behandeling en een langere 
overlevingskans. Dit suggereert dat deze markers gebruikt kunnen worden om de 
respons op behandeling met een PD-1 antilichaam te voorspellen. 

Naast een verminderde anti-tumor immuunreactie door de overexpressie van 
PD-1 liganden, kunnen tumorcellen ook een immuunreactie verminderen door 
verlaagde expressie van major histocompatibiliteitscomplex (MHC) moleculen. Dit 
zijn complexen die antigenen presenteren aan T-cellen, waarna deze geactiveerd 
worden en gaan prolifereren. MHC moleculen worden onderverdeeld in twee typen; 
MHC klasse I en MHC klasse II, welke CD8+ en CD4+ T-cellen activeren. Door 
verminderde expressie van deze MHC complexen op het oppervlak van tumorcellen, 
verhinderen ze de activatie van T-cellen. In hoofdstuk 7 hebben we deze strategie 
bekeken in de groep uniform behandelde Hodgkin patiënten uit hoofdstuk 5; we 
hebben gekeken naar eiwitexpressie van β2M, een belangrijke component van 
het MHC klasse I complex, MHC klasse I en MHC klasse II. Patiënten werden 
geclassificeerd als positief, verminderd of negatief voor elke marker. Tumor cellen 
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waren positief voor β2M in 17 van de 108 (16%), verminderd in 29 van de 108 (27%), 
negatief in 57 van de 108 (53%) en niet evalueerbaar in 5 van de 108 (5%) patiënten. 
Daarnaast werd positieve MHC klasse I expressie waargenomen in 19 van de 108 
(18%), verminderde expressie in 34 van de 108 (31%), geen expressie in 51 van 
de 108 (47%) en 4 van de 108 (4%) samples was niet evalueerbaar. De associatie 
tussen β2M en MHC klasse I expressie was zeer significant, wat aangeeft dat B2M 
genetische veranderingen voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor verlies 
van MHC klasse I expressie in deze tumoren. MHC klasse II expressie op tumor cellen 
was positief in 34 van de 108 (31%), verminderd in 40 van de 108 (37%) negatief 
in 32 van de 108 (30%) en niet evalueerbaar in 2 van de 108 (2%) patiënten. Naast 
expressieniveaus hebben we gekeken naar de associatie met klinische en andere 
biologische factoren en we zagen dat patiënten met een verminderde of afwezige 
β2M/MHC klasse I expressie een significant lagere overlevingskans hadden, dit was 
onafhankelijk van het stadium van de ziekte of de aanwezigheid van 9p24.1/PD-L1/
PD-L2 amplificatie. Er werd geen verschil gezien in overlevingskans voor patiënten 
met verminderde of afwezige MHC klasse II expressie. Deze studie laat zien dat 
activatie van T-cellen via MHC klasse I expressie een belangrijke component is 
voor een optimale klinische respons op de standaard inductietherapie voor Hodgkin 
lymfoom patiënten. 

Samenvattend laten de bevindingen in dit proefschrift zien dat de bovengenoemde 
B-cel lymfomen een gedeelde genetische basis hebben voor het verminderen 
van een anti-tumor immuunrespons. Om dit aan te kunnen pakken zijn er gerichte 
therapieën ontwikkeld en de hoop is dat deze therapieën effectief zijn voor de 
behandeling van deze verschillende typen B-cel lymfoom. 

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen van deze studies besproken en de klinische 
implicaties en toekomstige studies worden geschetst.


