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Situering van het proefschrift  
 
De biologie van het multiple myeloom (MM) 
wordt gekenmerkt door tumorale veranderingen 
in plasma cellen en interacties tussen de MM cel 
en de omliggende beenmergstructuren. In de 
huidige studie werden verschillende processen in 
deze beenmerg (BM) micro-omgeving onder de 
loupe genomen. Eerst werd de aanwezigheid en 
de rol van het glycoproteïne osteopontine 
onderzocht. Dit matrixproteïne wordt zowel door 
MM cellen als andere BM cellen gesecreteerd en is 
betrokken bij proliferatie en invasie van MM 
cellen. Vervolgens werden de interacties tussen 
BM adipocyten en MM cellen onderzocht. Deze 
‘vergeten’ cellen bleken algauw metabool actieve 
cellen te zijn die meehelpen bij de migratie van 
MM cellen naar het BM en die via direct cel-cel 
contact en secretie van groeifactoren de 
overleving van MM cellen steunen. Het thymosine 
β4 eiwit werd als derde eiwit onderzocht. Dit 
proteine bleek echter een tumor-supressor 
activiteit te hebben: gedurende tumorprogressie 
ging de expressie ervan verloren, wat kon 
worden gecorreleerd aan survival van 
myelomapatienten en overexpressie van dit eiwit 
leidde tot een verminderde proliferatieve 
capaciteit van MM cellen die verder aanleiding 
gaven tot een vertraagde tumorontwikkeling in 
het 5TMM muizenmodel. Tenslotte werd in dit 
model de anti-angiogene en cytotoxische 
eigenschappen van Aplidine (een recent 
ontwikkeld chemotherapeuticum) onderzocht. 
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