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Dankwoord
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je klinische input altijd zeer op prijsgesteld! Dr. FAE Kruyt, beste Frank, bedankt voor het delen van

je fundamentele kennis over apoptose, vooral tijdens de eerste jaren van mijn onderzoek.
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Cindy, José, Pim, Kitty, Joost, Inge, Laura, Jolanda, Notoya, Nathalie en Wim. José, mede door jouw
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werken. De overgebleven apoptose survivor groep, jullie staan altijd klaar voor mij en voor 
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room is not boring! Alexis en Xavier, het gaat weer beter met jullie plant op mijn bureau! Tonia en
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De mededirecteuren Maarten en Marcel. Onze enthousiaste vergaderingen vol humor en met 
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waar ons avontuur ons brengt na “de sabbatical”. Marcel, veel succes met het afronden van jouw

promotie, je bent er bijna!

Nancy en Alex, Marjolein (Klavertje) en Paul. Nu hebben we eindelijk meer tijd om leuke dingen te

gaan doen (dat is niet alleen zwemmen, Nance!). Ondanks de drukte (verhuizingen, proefschriften)

hebben we heel wat afgelachen. Dank voor jullie steun en vriendschap!

‘’Het Vormburo” (Niels!). Ik ben heel erg blij met de mooie lay-out en voorkant van het boekje. Heel

erg bedankt dat je het in zo’n korte tijd voor elkaar hebt gekregen, echt top! 

Tot slot de familie en vrienden. Jullie zijn heel belangrijk geweest tijdens deze “promotieperiode”.

Ook al was het voor jullie soms moeilijk te begrijpen wat voor een onderzoek ik precies deed, jullie

hebben altijd interesse getoond. Op de juiste momenten zorgden jullie voor de broodnodige 

ontspanning en gezelligheid. 
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Lieve Jan-Michiel en Yvonne, jullie hebben altijd een warme belangstelling gehad voor mijn promotie-

onderzoek en allerlei goede adviezen gegeven. John-Dave, the plan of Zuster has come together!

Yvonne, welke musical gaat het worden? Bedankt dat jullie er altijd zijn als het nodig is (ook na een
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Chapter 1: General Introduction

Figure 1: 

Schematic representation of the two major apoptosis pathways: the intrinsic and extrinsic pathway. 
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Chapter 2: Immunohistochemical profiling of caspase signaling pathways predicts 
clinical response to chemotherapy in primary nodal diffuse large B-cell lymphomas

Figure 2: 

Detection of active caspase 3 and cleaved PARP-1/p89 in biopsy specimens of primary nodal DLBCL. 

(A) Staining for active caspase 3 demonstrating brown, mostly nuclear, staining primarily in cells with

morphologic features of apoptosis. 

(B) Cleaved PARP-1/p89 staining demonstrated strictly nuclear staining, also primarily in cells with 

morphologic features of apoptosis. 

(C) Double staining for active caspase 3 and CD20. 

(D) Cleaved PARP-1/p89 and CD20 demonstrating that active caspase 3-positive cells and cleaved

PARP-1/p89-positive cells (both brown nuclear staining) are CD20+ positive (blue membranous staining)

and thus probably neoplastic B cells. 

(E) Staining for active caspase 8 demonstrating brown, mostly nuclear, staining, also primarily in cells

with morphologic features of apoptosis.
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Figure 3: 

Figure 3. Detection of apoptosis-regulating proteins in biopsy specimens of primary nodal DLBCL. 

(A) c-Flip demonstrating brown, predominantly cytoplasmic, staining. 

(B) Bcl-2 demonstrating brown cytoplasmic staining. 

(C) XIAP demonstrating brown cytoplasmic staining. Arrows indicate apoptotic cells. Note high 

numbers of cells with apoptotic morphology in clearly Bcl-2- and XIAP-positive patients and the 

absence of cells with apoptotic morphology in c-Flip-positive 
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Chapter 3: A highly sensitive flow cytometric method for functional analysis of the 
apoptosis pathways in isolated lymphoma cells and related hematopoietic cells

Chapter 4: Inhibition of the intrinsic apoptosis pathway downstream of caspase 9 
activation is a cause for chemotherapy resistance in diffuse large B-cell lymphoma

Figure 2: Validation of the 7AAD-beads method for detection of apoptosis

(E) May-Grünwald Giemsa staining of cytospin preparations of Nalm6 cells treated with 500 nM 

etoposide for 16 hours. Levels of apoptosis were comparable with the obtained results using the 

7AAD-beads method.

Figure 1: High expression of pro- and anti-apoptosis regulating genes in a subset of DLBCL samples 

and cell lines  

(A) RT-MLPA analysis of apoptosis-regulating gene expression in isolated DLBCL cells. The results 

following unsupervised cluster analysis are shown. Two groups of DLBCL could be identified: one with

relatively low levels of both pro- and anti-apoptotic gene expression, and one with high levels of apoptosis-

regulating gene expression. The expression levels of BCL-G, Harakiri, cIAP, and BIRC7 were too low or

not detectable. Cluster analysis was restricted to those genes that were expressed in at least 80% of the

samples. Omitted genes were BNIP3 and Bik.

(B) RT-MLPA analysis of apoptosis-regulating gene expression in cell lines. Unsupervised cluster analysis

was performed. Similarly to the DLBCL samples, two groups could be identified: one group with high

levels of apoptosis regulating gene expression, including AIF, BAD, BAK, BIM, MCL1-long and survivin,

and one group with low apoptosis-regulating gene expression. Expression levels of BCL-G, Harakiri and

BIRC7 were too low or not detectable.  

(C) Immunohistochemical detection of Bim, XIAP, and MCL1 in DLBCL samples with low or high

expression of pro and anti-apoptotic genes. Original magnification: 400X.

(D) Caspase 9 activity was detected using a luminescent assay in the isolated lymphoma cells of eighteen

DLBCL samples. Experiments were done in triplicate. DLBCL samples with relatively high expression of

pro-apoptotic genes show high expression of caspase 9 activity (p=0.008). Peripheral blood B-cells and

GCB cells demonstrate lower levels of caspase 9 activity. 
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Chapter 6: Human soluble TRAIL/Apo2L induces apoptosis in a subpopulation of chemo-
therapy refractory nodal diffuse large B-cell lymphomas, determined by a highly sensitive
in vitro apoptosis assay

Figure 4: hsTRAIL/Apo2L induces apoptosis in Etoposide resistant B-cell lymphoma/ leukaemia derived

cell lines.

(A) Caspase dependent cell death in B-cell lines. B-cell lines were incubated for 4, 8, 16 and 24 hours with

25 ÌM Etoposide and 100 ng/ml hsTRAIL/Apo2L respectively. The percentage cell death was quantified

using FACS analysis. Indicated is the percentage cell death at 24 hours incubation. Samples are sorted

from left to right according to sensitivity to Etoposide. Similar to DLBCL samples hsTRAIL/Apo2L also

induced apoptosis in Etoposide resistant cell lines.

(B) Caspase 3/7 activity in relation to induction of apoptosis in an Etoposide (SMS-SB) and

hsTRAIL/Apo2L (8226) sensitive cell line respectively. Caspase 3/7 activity was determined with a 

fluorimetric assay at 4, 8, 16 and 24 hrs of incubation. Bars represent percentage cell death. Line 

represents levels of caspase 3/7 activity (Log scale). Caspase 3/7 activity precedes Etoposide and

HsTRAIL/Apo2L induced apoptosis by 4 to 12 hours.

(C) Immunocytochemical detection of caspase 3 activation following 4 hours incubation with Etoposide

in SMS-SB (left panel) and hsTRAIL/Apo2L in 8226 (right panel), confirming caspase 3 activity in 

these cell lines.
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Chapter 7: Chemotherapy-refractory diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) are 
effectively killed by CD20 antibody-induced complement-mediated cytotoxicity

Figure 3: CD20 expression levels do not correlate with sensitivity to CDC-mediated cell death by ofatu-

mumab or rituximab in DLBCL 

(A) CD20 expression was detected in ten DLBCL samples using immunohistochemistry. Expression of

CD20 in a DLBCL sample (L13, top) with a high LD50 value for ofatumumab and a case (L24, bottom)

with a low LD50 value are represented. 

(B) Flow cytometric analysis for CD20 expression in DLBCL case L13 with low CD20 expression (top)

and DLBCL case L24 with high CD20 expression (bottom). Black peaks depict isotype control staining

and white peaks correspond to staining with CD20 antibody. 

(C) Percentage positive CD20 stained cells in relation to % cell death of ten DLBCL samples tested,

incubated with 0.1 �g/ml ofatumumab ( � ) or rituximab (�), using flow cytometric analysis. 

(D) Expression of CD20 in relation to % cell death of ten DLBCL samples tested, incubated with 

0.1 �g/ml ofatumumab ( � ) or rituximab (�), using flow cytometric analysis. The Relative

Fluorescence Intensity (RFI) was calculated as Mean Fluorescence Intensity (MFI) of CD20 /MFI IgG1

isotype control.
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Chapter 7: Chemotherapy-refractory diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) are 
effectively killed by CD20 antibody-induced complement-mediated cytotoxicity

Figure 4: CD59 expression levels correlate with sensitivity to CDC-mediated cell death by ofatumumab 

or rituximab in DLBCL  

(A) CD59 expression was detected in 10 DLBCL samples using immunohistochemistry. Expression of

CD59 in a DLBCL sample (L13, left) with a high LD50 value for ofatumumab and a case (L24, right)

with a low LD50 value for ofatumumab are represented.  

(B) Patient samples were divided into two groups based on their CD59 expression (negative or positive).

The LD50 values for ofatumumab (left) or rituximab (right) were plotted at the Y-axis. Horizontal lines

represent median CD59 expression levels for each group. 

(C) DLBCL case L7 was lysed with 10 �g/ml ofatumumab ( � , left) or rituximab ( � , right) and 

NHS in the presence or absence of 10 �g/ml blocking CD46 mAb, CD55 mAb and/or CD59 mAb. 

Cell death was measured using the 7AAD-beads FACS method. The blocking mAb did not induce 

CDC by themselves and isotype controls showed no increase in CDC-mediated lysis in both lymphomas 

(data not shown).
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Chapter 8: Discussion and future perspectives

Figure 2: Figure 2. The intrinsic apoptosis pathway is constitutively activated in a subset of 

chemotherapy DLBCL with downstream disruption of this pathway. Previous RT-MLPA analysis 

revealed two groups of DLBCL: one with relatively low expression levels of both pro- and anti-

apoptotic genes (low apoptosis profile) and one group of DLBCL with relatively high expression levels of

pro-apoptotic genes in combination with high expression levels of anti-apoptotic genes (high apoptosis

profile). DLBCL with a high apoptosis profile frequently appeared to be chemotherapy-refractory and

were characterized by spontaneous caspase 9 activation without induction of caspase 3 activation or

apoptosis (A). Chemotherapy failed to induce apoptosis in DLBCL with a high apoptosis profile, due 

to inhibition of caspase 3 by XIAP protein expression (B). Low apoptosis profile cells showed no 

spontaneous caspase activation or apoptosis, only after induction with chemotherapy, induction of

apoptosis was observed. (red= activated; green= inactivated) 
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