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Introductie 
Pre-mRNA-splicing is aan het opkomen als bijdragend aan chemotherapieresistentie 
maar ook als een nieuw therapeutisch doel. Splicing van veel genen die betrokken 
zijn bij de regulatie van apoptose bleek veranderd te zijn in tumorcellen, wat tot 
chemoresistentie leidde. Ook werd gerapporteerd dat afwijkende splicing van genen 
die betrokken zijn bij medicatiemetabolisme leidt tot resistentie tegen verschillende 
‘anchor drugs’ die deel uitmaken van de behandeling van ALL en AML, waaronder 
daunorubicine, cytarabine en methotrexaat. Daarom heeft een doelgerichte 
behandeling op het spliceosoom het potentieel om direct apoptose te activeren door 
zowel pro-apoptotische splicingprogramma’s te veroorzaken als cellen te sensitiseren 
die resistentie vertonen als gevolg van veranderde splicing van genen die betrokken 
zijn bij medicatiemetabolisme. Hierbij beoordeelden we de in-vitro-sensitiviteit van 
acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloïde leukemie (AML) cellen voor de 
spliceosoom-remmers meayamycine B (MAMB) en pladienolide B (PB). 
 
Methoden 
De respons op SF3B-remmers werd beoordeeld met een 72-uur durende MTT-assay 
in leukemische cellijnen, waaronder sublijnen die resistentie lieten zien tegen 
verschillende conventionele chemotherapielijnen zoals methotrexaat, bortezomib en 
imatinib. Het effect van MAMB en PB op splicingprofielen, celcyclus distributie en 
inductie van apoptose werd verder gekenmerkt in tijdsduurexperimenten. Als laatste 
evalueerden we MAMB-sensitiviteit in 10 primaire ALL-monsters en 10 AML-
monsters in vergelijking met 6 gezonde beenmergspecimen. 
 
Resultaten 
Opmerkelijk was dat zowel de ALL- als de notoir apoptoseresistente AML-cellijnen 
reageerden op subnanomolaire concentraties van MAMB met IC50-waarden (50% 
groeiremming in het MTT-assay) variërend van 0,07-0,16 nM. Bovendien behoudt 
MAMB haar volledige sensitiviteit voor leukemische sublijnen die resistent zijn tegen 
verschillende vormen van conventionele chemotherapie, waaronder methotrexaat, 
dexamethason, bortezomib en imatinib. MAMB- en PB-geïnduceerde groeiremming 
werd geassocieerd met tijd- en dosisafhankelijke veranderingen in splicingprofielen 
van geselecteerde apoptose-gerelateerde genen (waaronder McI-1, BcI-X, FAS en 
Casp2), gelijktijdig stoppen van de celcyclus (in G1- en G2/M-fase) en apoptose-
inductie (tot 40% na 24 uur blootstelling aan 1 nM MAMB). 
Consistent met deze bevindingen in tumorcellijnen, toonden zowel primaire ALL- als 
AML-specimen opmerkelijke sensitiviteit voor MAMB (gemiddelde dodelijke 
concentratie leidend tot 50% celdood [LC50] =0,42 nM, spreiding: 0,26-0,69 nM en 



0,43 nM, spreiding: 0,33-0,44 nM, respectievelijk), met een significant lagere MAMB-
sensitiviteit van gezonde beenmergmonsters (gemiddelde LC50 waarde 0,57, 
spreiding: 0,39-1,13 nM, p=0,02). 
 
Conclusie 
Collectief tonen onze resultaten dat SF3B-remming een nieuwe therapeutische optie 
zou kunnen zijn voor patiënten die resistentie laten zien tegen conventionele 
chemotherapie, met name bij AML, dat meer resistent neigt te zijn tegen de huidige 
behandelopties, in vergelijking met ALL. Bovendien, als splicing modulating agent, 
zou het ook gebruikt kunnen worden om afwijkende splicingprofielen van genen die 
betrokken zijn bij drugmetabolisme te repareren, en hierdoor de sensitiviteit van 
standaardchemotherapie te herstellen. Dit nieuwe therapeutische paradigma 
rechtvaardigt verder onderzoek in medicatiecombinatiestudies.  
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Introductie 
Hoewel de uitkomst van acute leukemiepatiënten de afgelopen jaren aanzienlijk is 
verbeterd, blijft recidief door de behandeling als gevolg van medicatieresistentie een 
groot probleem. In deze studie hebben we ons gefocust op resistentie tegen 
methotrexaat (MTX), een sleutelcomponent bij de behandeling van pediatrische 
lymfoblastische leukemie (ALL). Er werd aangetoond dat folylpolyglutamate 
synthetase (FPGS) essentieel was voor de werkzaamheid van MTX, terwijl verlies 
van activiteit van het FPGS-enzym geassocieerd was met MTX-resistentie bij 
pediatrische ALL-patiënten. De verminderde FPGS-activiteit was bewezen 
gerelateerd aan de generatie van inactieve splicevarianten, waaronder partiële 
retentie van intron 8. Dit proces van pre-mRNA-splicing wordt strak gereguleerd door 
een reeks van splicingfactoren. Daarom was het doel van deze studie vast te stellen 
of expressie van deze splicingregulatoren verstoord is in ALL-cellen met afwijkende 
FPGS-splicing die gerelateerd is aan MTX-resistentie. 
 
Methoden 

Expressie van FPGS-splicingmutaties en serine/argininerijke splicingfactor 1 
(SRSF1) werd bestudeerd in de humane ALL-cellijn CCRF -CEM en zijn MTX-
resistente sublijn CCRF-CEM/R30dm, een cellijn die afwijkende FPGS-splicing en 
verminderde FPGS-activiteit laat zien. Bovendien werden de expressieniveaus van 
de SRSF1-isovormen gemeten bij 72 patiëntmonsters.  



 
Resultaten 
Met betrekking tot MTX-resistentie vonden we vooral verschillen in de expressie van 
SFSF1-isovormen, ASF1 en ASF3. Blootstelling aan MTX leidde tot een duidelijk 
verschil in expressie van isovorm ASF3, in CCRF-CEM/R30dm-cellen, parallel aan 
de geleidelijke groei van FPGS intron 8 PR, terwijl expressie van ASF1 niet getroffen 
leek te zijn. In tegenstelling hiermee toonden de controlecellen geen verschillen in 
ASF1-, ASF3- of FPGS intron 8 PR-expressie na blootstelling aan MTX. In monsters 
van pediatrische ALL-patiënten werd de ratio van ASF3 ook positief gecorreleerd aan 
8PR (r=0,407, p<0,005). Bovendien werden in een subgroep van patiënten die 
verzwakte accumulatie van langeketen MTX-polyglutamaten lieten zien, wat indicatief 
is voor MTX-resistentie, in vergelijking met ASF1, verhoogde ASF3-spiegels 
geassocieerd met zowel verminderde ‘event free survival’ (p=0,041, n=20) als ‘overall 
survival’ (p=0,048, n=23). 
  

Conclusie 
We ontdekten dat MTX-resistentie correleert aan groei van splicingregulator ASF3 in 
vergelijking met ASF1. Van belang is dat we ontdekten dat een hogere ratio 
ASF3/ASF1 correleert met een slechtere uitkomst in een subset van ALL-patiënten. 
De duidelijker wordende rol van alternatieve splicing en splicingregulatoren bij kanker 
en chemotherapieresistentie bleek ook hier wellicht te kunnen leiden tot een nieuwe 
therapeutische optie of aanvullende behandeling van acute leukemie. Onze data 
suggereren dat splicingregulatoren ook relevant zijn voor risicogroepstratificatie. 
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Introductie 
Topo-isomeraseremmers zijn chemotherapeutische middelen die gebruikt worden 
voor de behandeling van verschillende maligne neoplasmen, waaronder leukemie, 
borstkanker en lymfomen. De best bekend categorie van topo-isomerase II-remmers 
is de anthracycline-familie, die al tientallen jaren gebruikt wordt en leidt tot 
tumorregressie door dubbelstrengsbreuken in het DNA te veroorzaken, die op hun 
beurt leiden tot de inductie van apoptose. Ondanks de grote werkzaamheid van deze 
middelen, voorkomt resistentie hiertegen voldoende uitroeiing van de hele tumorlast, 
en leidt hierdoor tot recidief. Een grote uitdaging in de ontwikkeling van effectievere 
behandelingen die recidieven voorkomen, wordt gevormd door targeting van de 
subpopulatie van medicatieresistente tumorcellen met stamcelkenmerken, vaak 
kankerstamcellen genoemd.  
 
Methoden 
Door een leukemie-cellijnmodel te gebruiken, waren we in staat om subpopulaties te 
detecteren van cellen met een reversibele, verhoogde tolerantie voor anthracycline. 



Genexpressieprofilering werd op deze medicatietolerante cellen uitgevoerd om genen 
en noden te bestuderen, die potentiele kandidaten zijn voor het reguleren of 
handhaven van deze medicatietolerantie. 
 
Resultaten 

We identificeerden een reversibele, anthracycline-tolerante subpopulatie van 
stamcel-achtige cellen binnen een myeloïde leukemie-cellijn. We ontdekten dat dat 
medicatietolerante fenotype intrinsiek is in individuele cellen binnen de populatie bij 
een lage frequentie. Met het gebruik van genexpressieprofilering zagen we dat zowel 
de vermoedelijke stamcelmarkers CD 44 en ABCB1 (MDR1) als verschillende 
differentiatieremmers waren toegenomen in deze kleinere subpopulaties. Bovendien 
identificeerden we versterkte lysinedemethylase 6B (KDM6B)-expressie als 
potentieel betrokken bij de handhaving van de doxorubicine-tolerante status en 
toonden we aan dat door het gebruik van de specifieke KDM6B-remmer GSK-J4, 
doxorubicine-tolerante leukemiecellen op efficiënte wijze worden geëlimineerd. 
 
Conclusie 
KDM6B-remming zou een nieuwe therapeutische strategie kunnen zijn om de 
respons te versterken van anthracycline-geïnduceerde celdood bij myeloïde 
leukemie. 
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Introductie 
Het BCR-ABL1-fusiegen is het ‘driver’ oncogen bij chronische myeloïde leukemie en 
philadelphiachromosoom-positieve (Ph+) acute lymfoblastische leukemie. De 
introductie van kleine molecuulremmers gericht tegen de ABL1-kinase (zoals 
imatinib) heeft geleid tot een drastische verbetering van de patiëntoverleving. 
Verkregen resistentie tegen ABL1-kinaseremmers blijft echter een klinische 
uitdaging. Het meest prevalente resistentiemechanisme bestaat uit puntmutaties in 
het kinasedomein van ABL1 die de binding van remmers verzwakken. Patiënten die 
een complete cytogenetische respons (CCR) of een diepe moleculaire respons (MR) 
bereiken (≥4,5 log reductie in BCR-ABL1-transcripten) vertegenwoordigen lange-
termijnoverlevenden. 
De snelle en vroege uitroeiing van leukemiecellen voorspelt MR en is het primaire 
klinische doel bij de behandeling van deze patiënten. De Nedd8-conjugatiecascade 
reguleert de activiteit van E3 Cullin-RING ubiquitin-ligases (CRL’s), die betrokken zijn 
bij de temporale destructie van eiwitten die betrokken zijn bij de celcyclus, apoptose 
en de DNA-schaderespons. Het Nedd8-activerende enzym (NAE) katalyseert de 
eerste stap in de cascade. De eersteklas NAE-remmer MLN4924 (Pevonedistat™) 
voorkomt de neddylatie van cullinen, en meerder studies laten zien dat deze remmer 



krachtige anti-tumoreffecten vertoont bij verschillende hematologische maligniteiten 
en solide tumoren. In deze studie testten we de werkzaamheid van MLN4924 bij 
BCR-ABL+ leukemieën en laten zien dat deze in synergie is met imatinib en 
hydroxyurea.  
 
Methoden 
BCR-ABL+ cellijnen en monsters van patiënten werden in vitro blootgesteld aan 
verschillende concentraties van MLN4924 (ofwel alleen, of in combinatie met imatinib 
of hydroxyurea). Specifieke celdood werd bepaald door 7-AAD-kleuring en 
flowcytometrie. Synergie tussen combinaties van medicatie werd berekend met 
behulp van de Chou-Talalay-methode. De effecten van MLN4924 op de celcyclus 
werden bepaald door BrdU-incorporatie en propidium-jodidekleuring. DNA-schade 
werd beoordeeld door gH2AX-kleuring. De effecten van MLN4924 op de expressie 
en fosforylering van pro- en anti-apoptotische eiwitten, signaleringseiwitten en DNA-
schade checkpoint-eiwitten werden beoordeeld met behulp van Western blotting.  
 
Resultaten 
De half-maximaal effectieve concentratie van MLN4924 varieerde van ~80-800 nM 
voor celdood, wat ruim onder de piek-serumconcentratie ligt van de maximaal 
getolereerde dosis (~2,7 mM). MLN4924 was in synergie met imatinib en 
dydroxyurea in de meerderheid van de bestudeerde cellijnen en patiënten. Deze 
effecten werden geremd door voorbehandeling met de pan-caspaseremmer Q-VD-
OPh. Behandeling met MLN4924 resulteerde in de accumulatie van DNA-schade en 
de activatie van het intra-S-fase-checkpoint, zoals getoond werd door de accumulatie 
van gH2AX en fosfo-CHK1. De combinatie van MLN4924 en imatinib veroorzaakte 
een verschuiving in de expressie van de pro-apoptotische NOXA en de anti-
apoptotische MCL1-eiwitten. Overexpressie van MCL1 voorkwam de door MLN4924 
veroorzaakte celdood in enige mate maar kon de synergie tussen MLN4924 en 
imatinib niet overwinnen. 
 
Conclusie 
De synergetische effecten tussen MLN4924 en imatinib of hydroxyurea suggereren 
dat de Nedd8-conjucatiecascade een interessant nieuw doel is voor 
combinatietherapieën om MR te bereiken bij patiënten met CML en Ph+ ALL. 
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Introductie 
Slechts 30-40% van de patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) is vijf jaar na 
de diagnose nog in leven. Deze uiterst slechte prognose wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een behandeling die niet aanslaat door chemotherapieresistentie. 
Leukemische stamcellen (LSC) worden beschouwd als grote determinanten van 
AML-recidief, voornamelijk door hun vermogen tot zelfvernieuwing en 
chemotherapieresistentie. LSC verblijven samen met normale CD34+CD38- 

hematopoïetische stamcellen (HSC) in het AML-beenmerg. Het verhogen van de 
dosis chemotherapie zou LSC kunnen elimineren, maar dit zou onvermijdelijk 
resulteren in de niet-specifieke eliminatie van HSC, en daarmee het herstel uitstellen 
of zelfs verhinderen van normale hematopoïese na therapie. Om de uitkomst van 
AML-patiënten significant te verbeteren, is er spoed geboden met het ontdekken van 
alternatieve therapieën die specifiek LSC elimineren maar HSC sparen. Om deze 
specifieke anti-LSC therapieën te ontwikkelen, is identificatie noodzakelijk van genen 
die een andere expressie hebben voor LSC en HSC en voor LSC en de AML-massa.  
 
Methoden 
We vergeleken de genexpressieprofielen (GEP) van LSC, leukemische voorlopers en 
HSC, die allemaal binnen hetzelfde AML-beenmerg verblijven, en ontdekten dat het 
insuline-achtige groeifactorbindende eiwit 7 (IGFBP7) een andere expressie had voor 
LSC en HSC en voor LSC en leukemische voorlopers. Omdat lage IGFBP7-
expressie een kenmerk is van LSC, stelden we de hypothese, dat verminderde 
expressie van IGFBP7 geassocieerd zou kunnen zijn met stamcelkenmerken, zoals 
verminderde gevoeligheid voor chemotherapie. Hiertoe genereerden we cellijnen met 
downgereguleerde IGFBP7-expressie met behulp van lentivirale transducties van 
plasmiden die ‘short hairpins’ tot expressie brachten die gericht waren tegen IGFBP7 
en we stelden de cellen bloot aan cytarabine. Voorts werden IFGBP7-spiegels 
verhoogd door overexpressie of toevoeging van recombinant humaan IGFBP7 
(rhIGFBP7), om te testen of het verhogen van IGFBP7 expressieniveaus een 
strategie kan zijn om leukemische (stam)cellen uit te putten. Primaire AML-cellen, 
afkomstig van patiënten, werden behandeld met IGFBP7 en daarna werden 
klonogene capaciteit, differentiatie en celoverleving gemeten in vitro. Om het effect 
van IGFBP7 op AML-celoverleving en transplantaatpotentieel in vivo te bestuderen, 
werden primaire AML-cellen getransplanteerd bij NSG-muizen. Twee weken na de 
transplantatie werd behandeling met rhIGFBP7 (of PBS) gestart en gedurende drie 
dagen gecontinueerd. Humane AML-cellen afkomstig van de eerste 
getransplanteerde muizen werden gehertransplanteerd naar secundaire ontvangers 
en humaan myeloïde transplantaat en overleving van de muizen werden gemonitord.  
 
Resultaten 
Knockdown van IGFBP7 resulteert in verminderde gevoeligheid voor chemotherapie, 
en we observeerden dat IGFBP7-expressie vaak naar beneden wordt gereguleerd bij 
een recidief, vergeleken met het gematchte diagnosemonster. Het verbeteren van 
IGFBP7-niveaus resulteert in differentiatie en remt de overleving van AML-blasten en 
leukemische stam/voorlopercellen, terwijl rhIGFBP7 geen invloed heeft op normale 
hematopoïetische (stam)celoverleving. Van belang is dat behandeling met rhIGFBP7 
specifiek AML-stam- en voorlopercellen kan uitroeien en leukemietransplantaat in 
immuundeficiënte muizen kan verminderen, terwijl normale gezonde 
hematopoïetische (stam) cellen gespaard worden. Bovendien tonen we aan dat 



rhIGFBP7 iets toevoegt aan de huidige chemotherapie door eliminatie van 
chemotherapie-refractaire AML-(stam)cellen in vivo.  
 
Conclusie 
RhIGFBP7-behandeling kan leukemische cellen met klonogene capaciteit uitroeien, 
terwijl zij normale hematopoïetische cellen spaart. Daarom zou behandeling van AML-
patiënten met een combinatie van rhIGFBP7 en chemotherapie de recidiefcijfers 
kunnen verlagen en de uitkomst van AML-patiënten kunnen verbeteren.  
 


