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Nederlandse samenvatting
Gedurende het leven worden organismen voortdurend blootgesteld aan een grote 
diversiteit aan ziekteverwekkers, waaronder bacteriën en virussen, maar ook 
schimmels en parasieten (o.a wormen). Om zich te kunnen weren tegen deze, in 
potentie, dodelijke indringers of pathogenen, hebben gewervelde dieren, waaronder 
de mens, gedurende de evolutie een complex en vernuftig multicellulair systeem 
ontwikkeld. Dit systeem wordt het immuunsysteem genoemd, ook bekend als het 
afweersysteem. Het immuunsysteem kan evolutionair gezien, worden verdeeld in 
twee delen die samenwerken. Het als eerste ontwikkelde deel is het zogeheten 
aangeboren immuunsysteem, het is aspecifiek, maar wordt meteen in werking 
gesteld op het moment dat er ziekteverwekkers het lichaam binnendringen. 
Daarnaast hebben hogere organismen een adaptief (verworven) immuunsysteem. 
Het adaptieve deel past zich aan de pathogeen aan, wat meer tijd kost, maar 
uiteindelijk een zeer specifieke afweer zal vormen. Dit is ook het deel van het 
immuunsysteem dat in werking wordt gesteld bij vaccinatie (inenting). Het voordeel 
van het adaptieve immuunsysteem is dat er ook geheugen wordt gevormd, wat het 
organisme in staat stelt om bij een herhaalde, gelijke infectie, zeer specifiek en veel 
efficiënter de indringer te vernietigen en op te ruimen.
In dit proefschrift wordt voornamelijk onderzoek beschreven met betrekking tot 
het adaptieve immuunsysteem. De verkregen immuniteit wordt tot stand gebracht 
door lymfocyten, beter bekend als witte bloedcellen, welke op hun beurt worden 
onderverdeeld in B en T lymfocyten. Communicatie tussen deze B en T cellen 
zorgt uiteindelijk voor circulerende antistoffen (antilichamen), die specifiek aan 
bepaalde lichaamsvreemde stoffen (antigenen) kunnen binden. De antilichamen 
worden geproduceerd door gespecialiseerde B cellen, en fungeren als een 
herkenningssignaal, waarna de drager van het antigeen onschadelijk kan worden 
gemaakt. Om te komen tot een antilichaam producerende B cel, ofwel plasmacel, 
ondergaat de B cel een verscheidenheid aan selectie procedures. Een belangrijk eiwit 
op het celoppervlak (membraan), nauw betrokken bij de selectie, is de B cel receptor 
(BCR). De BCR is een celmembraan gebonden antilichaam, dat signalen aan de cel 
kan doorgeven op het moment dat er antigeen aan bindt. Deze signalen bepalen of 
een B cel zal overleven (selectie) en delen, om uiteindelijk verder te differentiëren. 
Tijdens deze selectie vinden DNA veranderingen plaats, waardoor uiteindelijk 
antilichamen zullen worden geproduceerd met hoge affiniteit en specificiteit voor 
het antigeen. Hierna zal de B cel differentiëren tot een plasmacel, terwijl een deel 
van de B cellen tot zogenaamd geheugen B cellen zullen differentiëren, die bij een 
herhaalde infectie met hetzelfde antigeen een versnelde en specifiekere immuun 
reactie te weeg brengen, waarop de hiervoor besproken vaccinatie berust.
Zoals gezegd vindt er tijdens de selectie van B cellen DNA verandering plaats 
(mutaties). Hoewel dit een strikt gereguleerd proces is, komt het voor dat behalve 
de genen coderend voor het antilichaam, ook genen betrokken bij celgroei en 
celoverleving worden gemuteerd. Dit kan uiteindelijk resulteren in ongecontroleerde 
celgroei, ofwel kanker. Kanker van de B cel wordt B cel lymfoom genoemd, en 
behoort tot de non-Hodgkin lymfomen en mutipel myeloom (MM). MM, ook bekend 
als de ziekte van Kahler, is een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het 
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beenmerg, waaraan in dit proefschrift twee hoofdstukken zijn gewijd.
Een sleutelrol voor een efficiënte adaptieve immuunreactie is weggelegd voor de 
primaire en secundaire lymfoïde organen. In de primaire lymfoïde organen, het 
beenmerg en de thymus (zwezerik), vindt respectievelijk de ontwikkeling tot vroege 
(onrijpe) B en T cellen plaats. De onrijpe cellen verlaten deze organen en migreren 
vervolgens naar de secundaire lymfoïde organen, zoals de milt en de lymfeknopen. 
De secundaire lymfoïde organen hebben een gespecialiseerde micro-omgeving wat 
verdere rijping van de lymfocyten bevordert, en waarin de B cellen in contact komen 
met antigeen en andere immuuncellen, wat uiteindelijk resulteert in de differentiatie 
tot plasmacellen. De mens heeft meer dan vijfhonderd lymfeknopen, allen gelegen 
op strategische plekken in het lichaam. Doordat er miljoenen lymfocyten in de 
lymfeknopen bijeen zijn, en deze organen de verzamelpunten zijn van antigeen, 
opgepikt vanuit verschillende plekken van het lichaam, wordt de kans dat een 
specifieke B cel in aanraking komt met zijn antigeen aanzienlijk vergroot. Eenmaal 
tot een plasmacel geworden, zullen de cellen terug migreren naar het beenmerg, 
waar ze voor een zeer lange periode (jaren) verblijven in een gespecialiseerde micro-
omgeving of niche. Het is op deze plek waar de plasmacellen continu een basale 
hoeveelheid antilichamen produceren ter bescherming. Zoals al eerder genoemd, 
bevinden MM cellen zich ook in het beenmerg. Dit komt omdat MM de kwaadaardige 
tegenhanger is van de normale plasmacel. Hoewel het een kanker is migreren de 
cellen naar dezelfde locatie, omdat ze nog wel afhankelijk zijn van dezelfde signalen 
uit deze specifieke omgeving voor hun overleving en groei.
Zowel de ontwikkeling van lymfoïde organen, alsook van de lymfocyten zelf, is een 
complex proces, waarbij een grote diversiteit aan groeifactoren (cytokinen) zijn 
betroken. De meeste van deze instruerende moleculen binden aan heparan sulfaat 
proteoglycanen (HSPGs). Dit zijn macromoleculen opgebouwd uit een basiseiwit 
(proteoglycaan) waaraan suikerketens (heparan sulfaat) zijn verbonden. Bijna alle 
cellen in het lichaam hebben HSPGs op het celmembraan en er bevinden zich grote 
hoeveelheden in de micro-omgeving (extracellulaire matrix). De HS-ketens worden 
blootgesteld aan modificerende enzymen wat resulteert in geladen domeinen in 
de HS-ketens, waaraan de cytokinen specifiek kunnen binden. De binding van 
cytokinen met de gemodificeerde HSPGs reguleert verschillende processen, zoals 
groei, overleving en migratie. Het is duidelijk gebleken dat de modificatie van de HS-
ketens van essentieel belang is bij de ontwikkeling van mens en dier, en dat deze 
macromoleculen orde uit chaos creëren, door op lokaal niveau specifiek benodigde 
cytokinen te concentreren en te verdelen.
Eén van de enzymen betrokken bij de modificatie van HS-ketens is C5-epimerase. 
Zonder deze modificatie blijft de HS-keten star van structuur, waardoor cytokinen 
veel minder goed kunnen binden, en dus onvoldoende signalen kunnen doorgeven 
aan de desbetreffende cellen. C5-epimerase deficiënte muizen (knock-out) hebben 
bij de geboorte onderontwikkelde longen, afwijkingen aan het skelet, en missen de 
totale aanleg van de nieren. Hierdoor sterven deze muizen direct na de geboorte. 
In hoofdstuk 2 lieten we zien dat ook de normale embryonale ontwikkeling van 
lymfoïde organen sterk afhankelijk is van C5-epimerase. In perinatale C5-epimerase 
knock-out muizen ontdekten wij een sterk gereduceerde grootte van de milt, alsook 
afwijkingen in de aanleg van de thymus en de lymfeknopen dat varieerde van 
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abnormale positionering tot het totaal afwezig zijn van het orgaan. Een verklaring 
hiervoor is dat cytokinen betrokken bij de ontwikkeling van deze organen, zoals 
bone morphogenic protein-4 (BMP-4), fibroblast growth factor-2 (FGF-2), en FGF-
10, inderdaad nauwelijks meer in staat waren te binden aan HS-ketens zonder C5-
epimerase modificatie. Echter, wanneer de organen eenmaal aanwezig waren, al 
dan niet volledig in grootte, was de structuur vergelijkbaar met de normale situatie 
(wild type) en konden we B en T cellen detecteren in hun juiste omgeving. Zelfs 
na transplantatie van lymfeknopen in wild type ontvanger muizen, toonden we aan 
dat in de C5-epimerase deficiënte lymfeknopen antilichaam producerende wild type 
plasmacellen konden worden gegenereerd.
Aan de andere kant waren we geïnteresseerd of de ontwikkeling van B cellen en 
hun differentiatie tot plasmacel beïnvloed zou worden door C5-epimerase, wat staat 
beschreven in hoofdstuk 3. Om dit te kunnen bestuderen waren we genoodzaakt 
hematopoietische stamcellen (HSCs) van C5-epimerase knock-out (Glce-/-) in 
immuun-deficiënte muizen te transplanteren, vanwege de vroege postnatale dood 
van de Glce-/- muizen. In vergelijking met de transplantatie studie van hoofdstuk 2, 
brengen de B cellen hier geen C5-epimerase tot expressie, terwijl de stromale cellen 
wild type zijn. Als gevolg van het C5-epimerase defect vonden wij een verminderde 
hoeveelheid rijpe, naïeve B cellen, alsook een verlaagde hoeveelheid basale en 
antigeenspecifieke antilichamen in de circulatie, en een lager aantal plasmacellen. 
Ter versterking van deze data, toonden wij aan dat groeifactoren als hepatocyte 
growth factor (HGF), a proliferation inducing ligand (APRIL) en stromal-derived 
factor-1 (SDF1), betrokken bij B cel homeostase en overleving, sterk verminderd 
bonden aan HS-ketens zonder C5-epimerase modificatie. Daarnaast lieten wij zien 
dat Glce-/- plasmacellen niet in staat waren om te overleven in de aanwezigheid van 
APRIL, terwijl wild type plasmacellen dit wel konden. De studies in hoofdstuk 2 en 
3 samengenomen, tonen aan dat modificatie van HS-ketens door C5-epimerase 
belangrijk is in immunologische processen, zoals lymfoïde orgaanontwikkeling en 
de rijping, differentiatie en functie van B cellen, doordat essentiële factoren niet op 
de juiste manier kunnen binden.
Plasmacellen hebben een grote hoeveelheid van de HSPG syndecan-1 op hun 
celoppervlak. Dit eiwit is karakteristiek voor normale plasmacellen, maar wordt in de 
diagnostiek ook gebruikt om multipel myeloom cellen te identificeren. In hoofdstuk 
3 toonden wij aan dat HS-ketens een belangrijke rol spelen in de overleving van 
normale plasmacellen, en dat plasmacellen op deze manier met hun omgeving 
communiceren door groeifactoren en cytokinen te binden en te gebruiken ten 
behoeve van overleving. Al eerder hebben wij laten zien dat syndecan-1 cruciaal is 
voor de groei en overleving van MM plasmacellen, maar onduidelijk was of dit door 
het eiwit zelf wordt gereguleerd, of dat juist de HS-ketens aan dit eiwit de cruciale 
mediators zijn. Door MM cellen te manipuleren, waardoor met behulp van doxycycline 
de gen transcriptie induceerbaar wordt geblokkeerd van EXT1, een enzym 
onmisbaar voor de polymerisatie van de HS zijketens, toonden we in hoofdstuk 4 
aan dat de HS-ketens essentieel zijn voor de groei en overleving van deze maligne 
plasmacellen. Zonder EXT1, en dus zonder HS-ketens aan het syndecan-1 eiwit 
op het celoppervlak, waren de MM cellen niet in staat verder te groeien, zowel in 
de kweekfles, alsmede in muizen waarin de cellen waren getransplanteerd. De 
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ongemanipuleerde MM cellen migreerden daarentegen naar het beenmerg, zoals 
in de mens, en manifesteerden zich als de ziekte van Kahler. Met deze studie zijn 
wij de eersten die aantonen dat de HS-ketens gekoppeld aan syndecan-1 op het 
celoppervlak van MM cellen van cruciaal belang zijn voor de communicatie met de 
micro-omgeving van het beenmerg. Zonder EXT1 zijn de MM cellen niet in staat 
om de benodigde groei- en overlevingfactoren te verzamelen, wat uiteindelijk leidt 
tot het doodgaan van deze kankercellen. Het wegnemen van de mogelijkheid om 
interactie met de micro-omgeving aan te gaan, kan hierdoor worden beschouwd als 
de “Achilles hiel” van dit type kanker. Deze bevindingen bieden een opening voor 
therapeutische strategieën. In het appendix van hoofdstuk 4, demonstreerden wij 
dan ook dat MM cellen zonder EXT1 expressie aanzienlijk gevoeliger waren voor 
therapeutica als bortezomib en lenalidomide, welke tegenwoordig worden gebruikt 
in de kliniek voor het behandelen van MM patiënten.
Zoals eerder genoemd, is de migratie van B cellen, maar ook MM plasmacellen, 
van cruciaal belang om de juiste micro-omgeving te bereiken voor hun ontwikkeling, 
groei, overleving en functie. Migratie is een proces dat wordt gereguleerd door 
speciale cytokinen, bekend als chemokinen, zoals SDF-1. In hoofdstuk 5 hebben we 
gekeken welke intracellulaire signaaleiwitten van belang zijn bij SDF-1 geïnduceerde 
migratie van B cellen en MM cellen, met nadruk op de GTSPase Ral. Stimulatie met 
SDF-1 induceerde migratie van B cellen en MM cellen, en een sterke activatie van 
Ral. Door de Ral remmers RalN28 en RalBPDGAP, werd dit proces sterk onderdrukt. 
Daarnaast toonden wij aan dat signaalmoleculen als Btk, PLCg2, Lyn/Syk, en PI3K, 
alsook de GTPase Ras, niet betrokken zijn bij de activatie van Ral. Met deze 
experimenten is er duidelijk een specifieke nieuwe functie aangetoond die Ral heeft 
in de regulering van SDF-1 geïnduceerde B cel en MM celmigratie.
Manipulatie van DNA, ofwel genetische manipulatie, is een techniek waarvan de 
toepassingsmogelijkheden in de laatste tien tot vijftien jaar explosief gegroeid 
zijn. Ook de biomedische wetenschap heeft niet stil gestaan. Voorheen was het al 
mogelijk om in muizen de transcriptie van een gen van interesse te inactiveren of 
overactiveren, zelfs in een celtype naar keuze. Echter, dit is een omslachtig proces, 
omdat embryonale stamcellen moeten worden gemanipuleerd en er meerdere 
kruisingen met verschillende muizenstammen moeten plaatsvinden, wat vaak 
maanden tot jaren kan duren. Recentelijk is er een techniek ontwikkeld, het retrogene 
muismodel, waarbij hematopoietische stamcellen (HSCs) worden gemanipuleerd 
middels virale transductie. Het voordeel hiervan is dat deze HSCs kunnen worden 
getransplanteerd in immuun-deficïente muizen, en binnen 4 weken hebben alle 
hieruit ontstane witte en rode bloedcellen het geïntroceerde stukje DNA, echter dit 
is niet celtype specifiek. In hoofdstuk 6 hebben we deze methode verbeterd. Op 
basis van een enkele retrovirale vector, hebben we cel specifieke genexpressie 
gegenereerd in het retrogene muis model. De vector bevat gemuteerde loxP 
fragmenten rond het DNA van het gen van interesse. Om de conditionele expressie 
te bewerkstelligen, hebben we gebruik gemaakt van HSCs die na differentiatie, cel 
specifiek Cre-recombinase tot expressie brengen. Cre-recombinase herkent de 
loxP fragmenten en na Cre-recombinase activiteit zal het gen van interesse worden 
aangezet. Het unieke van deze HSCs is dat niet alle witte en rode bloed cellen Cre-
recombinase tot expressie brengen, maar alleen in B of T cellen, of in plasmacellen, 
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afhankelijk van het type Cre-recombinase HSC (CD19-Cre HSCs voor B cellen). 
Deze methode bevordert de snelheid waarmee onderzoek kan worden gedaan naar 
bepaalde (kanker gerelateerde) genen in bijvoorbeeld B cellen of MM cellen.
De belangrijkste bevindingen in dit proefschrift hebben aangetoond dat heparan 
sulfaat proteoglycanen een cruciale rol hebben in immunologische processen. De 
correcte modificatie van HS-ketens door C5-epimerase en EXT1 zijn noodzakelijk 
voor de normale ontwikkeling van lymfoïde organen en B cellen, en essentieel 
voor de groei en overleving van (MM) plasmacellen. Bovendien hebben we 
signaleringsprocessen geïdentificeerd en gekarakteriseerd die een rol spelen bij de 
migratie van deze cellen dat van groot belang is voor het uitvoeren van hun functie. 
Samenvattend verwachten wij dat het verkregen inzicht uiteindelijk zal leiden tot 
ondermeer nieuwe therapeutische strategieën voor behandeling van de ziekte van 
Kahler en andere immunologische ziekten.
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