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Appendix I 

Introductie 

 In dit proefschrift wordt de rol van cellulaire zelfmoord in de vorming van 
immunologische afweerreacties onderzocht. In de introductie zullen deze twee concepten, 
celdood en het immuunsysteem, daarom kort worden ingeleid, te beginnen met cellulaire 
zelfmoord. In de rest van de Nederlandse samenvatting zal de inhoud van het proefschrift 
worden toegelicht. Deze samenvatting is gericht op mensen zonder specialistische biologische 
kennis. 

Alle cellen in het lichaam hebben een eindige levensduur. Als een cel oud wordt, niet 
langer goed functioneert, of een tekort heeft aan voedingsstoffen om zichzelf in leven te 
houden zal deze onherroepelijk sterven. Een cel valt hierbij niet spontaan uit elkaar, maar zet 
voor zijn sterven een mechanisme in gang dat de cel langzaam van binnen uit afbreekt tot 
hapklare brokjes voor naburige cellen en voor cellen die gespecialiseerd zijn in het opruimen 
van die brokjes.  

De initiatie van deze zelfdegradatie, een proces genaamd ‘apoptose’, wordt strak 
gereguleerd door een specifieke groep eiwitten. Vooral de zogenaamde Bcl-2 familie van 
eiwitten speelt hierbij een belangrijke rol. Deze familie kan ruwweg in tweeën worden 
gedeeld: eiwitten die apoptose induceren en eiwitten die apoptose remmen. Deze twee 
subgroepen binden elkaar en remmen zo elkaars functie. Gedurende het leven van een cel 
heeft de dood-remmende groep de overhand. Als een cel dient te sterven krijgt het signalen 
die deze balans verstoren, waardoor de dood-inducerende subgroep de overhand krijgt. Dit 
leidt er vervolgens onherroepelijk toe dat de cel sterft. In dit proefschrift hebben we de rol van 
deze Bcl-2 familie bestudeerd. De focus lag hierbij op een specifiek dood-inducerend lid 
genaamd Noxa (Latijn voor ‘schade’) en diens remmer Mcl-1.  

Naast apoptose geïnduceerd door Bcl-2 familieleden is er nog een andere vorm van 
apoptose-inductie. Deze vorm van apoptose wordt geïnitieerd door zogenaamde ‘dood-
receptoren’. Dit zijn eiwitten op het oppervlakte van cellen en als deze aan hun specifieke 
ligand binden wordt apoptose in de cel in gang gebracht. Deze vorm van apoptose wordt 
vooral toegepast door immuuncellen om geïnfecteerde cellen op een snelle en efficiënte 
manier uit te schakelen. In dit proefschrift wordt in hoofdstuk 7 aandacht besteed aan deze 
vorm van celdood. 

 
 Het afweersysteem, dat ons beschermt tegen infecties met ziekteverwekkers 
(pathogenen) en tegen tumoren kan worden onderverdeeld in twee verdedigingslinies. De 
eerste linie is het ‘aangeboren’ immuunsysteem. Dit systeem ruimt het grootste deel van alle 
ziekteverwekkers en geïnfecteerde cellen op. Het aangeboren immuunsysteem herkent 
pathogenen via moleculaire patronen die vaak voorkomen op deze organismen en doodt ze 
vervolgens met een indrukwekkend arsenaal aan biologische wapens. Dit immuunsysteem kan 
echter niet leren en zal iedere ziekteverwekker telkens aanvallen alsof het de eerste keer is dat 
het deze tegenkomt.  
 Omdat het aangeboren immuunsysteem functioneert via herkenning van veel 
voorkomende moleculaire patronen zijn gevaarlijke pathogenen geëvolueerd om deze 
patronen af te schermen van het immuunsysteem of ze niet langer te hebben. Voor de 
herkenning en eliminatie van deze ziekteverwekkers is de tweede verdedigingslinie ontstaan, 
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het lerende immuunsysteem. In theorie zijn er twee mogelijkheden waarop het lerende 
immuunsysteem al deze gevaarlijke pathogenen zou kunnen herkennen. De eerste 
mogelijkheid is het ontwerpen van één superslimme, geavanceerde (‘dure’) cel die alle 
mogelijke unieke patronen van deze pathogenen kan identificeren en onderscheiden van het 
eigen lichaam. De tweede mogelijkheid is het ontwerpen van miljoenen simpele (‘goedkope’) 
cellen die allen een enkel, uniek patroon herkennen van een individuele ziekteverwekker. 
Deze tweede optie is evolutionair van voordeel gebleken en vormt ons lerende 
immuunsysteem. Het lerende immuunsysteem kan worden onderverdeeld in veel 
verschillende typen cellen. Voor het begrip van dit proefschrift is het echter belangrijk om 
twee verschillende soorten te onderscheiden. De eerste soort, CD8 T cellen, zijn cellen met 
een biochemisch wapenarsenaal die door het lichaam patrouilleren en bij herkenning van een 
geïnfecteerde cel deze een (biochemische) doodssteek toedienen. De tweede soort, B cellen, 
produceren specifieke eiwitten, antilichamen genaamd, die circuleren in o.a. de bloedbaan en 
die elk een uniek patroon van een pathogeen binden. Bij binding neutraliseren antilichamen 
de ziekteverwekker en rekruteren cellen van de eerste verdedigingslinie om het complex van 
antilichaam en pathogeen op te ruimen.  

Het lerende immuunsysteem functioneert als volgt: als een ziekteverwekker door de 
eerste verdedigingslinie heen komt, wordt deze herkend door cellen van de tweede linie die 
toevallig specifiek zijn voor dit pathogeen. Deze cellen gaan zichzelf vervolgens vele malen 
reproduceren zodat er binnen enkele dagen een staand leger van identieke (klonen), hoogst 
specifieke cellen is die de pathogenen en/of geïnfecteerde cellen aanvallen en vernietigen. Dit 
leger wordt op de been gehouden door positieve signalen vanuit het lichaam die worden 
geproduceerd tijdens een infectie. Na het opruimen van de pathogen vallen deze signalen weg 
en wordt apoptose geïnduceerd in het merendeel van de cellen van het nieuwe leger. Een klein 
deel blijft echter in leven als geheugencel. Deze geheugencellen kunnen versneld reageren als 
hetzelfde pathogeen opnieuw wordt tegengekomen en het zijn daarom ook de geheugencellen 
die zorgen voor immuniteit.  

 

Evolutie in het immuunsysteem zorgt voor een efficiënte respons. 
 In hoofdstukken 4 en 6 hebben we de rol van celdood onderzocht in de vorming van 
efficiënte responsen van het lerende immuunsysteem. De centrale vraag was hoe het komt dat 
als een leger (dwz. geëxpandeerde pathogeen-specifieke cellen) van tweede-linie 
immuuncellen wordt onderzocht, daaruit blijkt dat maar heel weinig cellen aan de oorsprong 
staan van dit leger en dat deze cellen allemaal met heel hoge efficiëntie de pathogene-
patronen herkennen. Dit terwijl de voorraad van ongeactiveerde (‘naïeve’) cellen uit 
honderden miljoenen verschillende klonen bestaat! Dit is vergelijkbaar met de 
spreekwoordelijke naald in de hooiberg die reageert op een infectie van zandkorrels, ergens in 
die hooiberg. Blijkbaar treedt er dus een zeer efficiënt en succesvol selectiemechanisme op 
dat er voor zorgt dat alleen de naald reageert en niet de rest van het hooi.  
 Uit onze analyse blijkt dat bij infectie met een pathogeen in feite heel veel 
verschillende cellen (klonen) worden geactiveerd en gaan delen (dwz. Naast de ‘naald’ ook 
een zekere hoeveelheid ‘hooi’). Echter, omdat de hoeveelheid positieve signalen vanuit het 
lichaam die deze hoogst actieve cellen in leven houden gelimiteerd is gaan al deze klonen met 
elkaar competeren voor deze signalen. Net zoals tijdens de evolutie van soorten gaan hierbij 
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vele cellen dood die nadelige eigenschappen hebben, terwijl cellen met nuttige eigenschappen 
blijven leven en verder mogen gaan met delen. De primaire eigenschap op basis waarvan 
cellen met elkaar competeren is de efficiëntie waarmee ze aan de pathogeen-patronen kunnen 
binden, oftewel hun bindings-affiniteit. Wij hebben uitgevonden dat bindings-affiniteit een 
directe invloed uitoefent op de balans in de cel tussen Noxa en Mcl-1. Simpel gezegd: bij 
hoge affiniteit is er veel Mcl-1 ten opzichte van Noxa en blijft de cel leven. Bij lage affiniteit 
is er weinig Mcl-1 ten opzichte van Noxa en gaat de cel dood. Op die manier blijft alleen de 
‘naald’ leven en kan deze zo een efficiënte immuunrespons opwekken.  

In hoofdstuk 4 hebben we uitgevonden dat dit mechanisme functioneert in T cellen. 
Dit hebben we gedaan door muizen zonder Noxa (Noxa knock-outs) en normale (‘wild type’) 
muizen te infecteren en te kijken naar de hoeveelheid klonen die meededen aan de 
immuunrespons. In deze Noxa knock-outs is de balans tussen Mcl-1 en Noxa uiteraard meer 
in het voordeel van Mcl-1, waardoor meer klonen van een lage bindings-affiniteit blijven 
leven. Aangezien er een maximum is aan de hoeveelheid cellen die kan ontstaan, omdat er een 
beperkte hoeveelheid positieve signalen (voedingsstoffen, inflammatoire stimuli, etc.) is, heeft 
dit tot gevolg dat er daardoor ook minder cellen ontstaan met een hoge bindings-affiniteit. 
Hierdoor wordt de immuunrespons in zijn geheel minder efficiënt, waardoor Noxa knock-out 
muizen meer moeite hebben om infecties te overwinnen. In hoofdstuk 6 hebben we ontdekt 
dat een zeer vergelijkbaar proces plaats vindt in B cellen. Dat wil zeggen dat Noxa knock-out 
muizen niet alleen minder hoog-affiene T cellen vormen, maar ook minder hoog-affiene B 
cellen en antilichamen. 
 In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de rol van Noxa in bij herinfectie of bij 
chronische ontsteking. We hebben Noxa knock-out muizen geïnfecteerd met een virus 
(Influenza) en gewacht tot dit virus was opgeruimd. Na enkele maanden hebben we deze 
muizen opnieuw geïnfecteerd met dit virus om te kijken of deze muizen beter of slechter 
beschermd waren tegen herinfectie. Wij ondervonden dat bij herinfectie de bindings-affiniteit 
van T cellen tegen influenza niet langer verschillend was tussen Noxa knock-out en wild type 
muizen. Uit ons onderzoek bleek wel dat Noxa een rol speelt bij het limiteren van de 
hoeveelheid cellen die ontstaat bij herinfectie. Zoals eerder gezegd is er een limiet aan de 
hoeveelheid cellen die kan worden onderhouden tijdens een immuunrespons. Als cellen 
toenemen tot voorbij deze limiet gaan ze dood door een gebrek aan nutriënten. In hoofdstuk 5 
hebben wij ontdekt dat Noxa een rol speelt bij die vorm van celdood en specifiek voor 
geactiveerde geheugencellen. De fysiologische consequenties van dit proces werden duidelijk 
toen we in plaats van infectie met influenza virus, een virus dat na enkele dagen is opgeruimd, 
over gingen tot infectie met cytomegalovirus, een virus dat levenslang in de muizen aanwezig 
blijft en levenslang geheugencellen blijft activeren. Infectie met dit virus leidde tot ophoping 
van T cellen in alle organen. Toen we vervolgens een model gebruikten waarin hyper-
activatie van het immuunsysteem plaats vindt leidde deze ophoping van geactiveerde T cellen 
(die immers een gevaarlijk biochemisch wapenarsenaal met zich mee dragen) tot ernstige 
orgaanschade en premature dood van de muizen.  
  In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht welke nutriënten noodzakelijk zijn voor T 
cellen om apoptose via Noxa te voorkomen en hoe gebrek aan deze nutriënten Noxa precies 
activeert, of diens antagonist Mcl-1 remt. Wij ondervonden dat er geen specifieke 
voedingsstof is die celdood via Noxa induceert, maar dat gebrek aan verschillende 
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voedingsstoffen apoptose via dit eiwit inleidt. Klaarblijkelijk is er niet één specifiek signaal 
dat de Noxa/Mcl-1 balans reguleert, maar is het een generale ‘nutriënten-crisis’ die deze 
eiwitten beïnvloedt. Daarnaast ondervonden we dat ook Bcl-2 familieleden van Noxa en Mcl-
1, zoals Bim en Bcl-2, een rol spelen. 
 In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of ook voor andere celtypen dan geactiveerde 
geheugen T cellen Noxa een rol speelt in het limiteren van de maximale hoeveelheid cellen. 
Wij vonden dat Noxa knock-out muizen meer rode bloedcel voorlopers hebben dan wild type 
dieren. De maximale hoeveelheid rode bloedcellen in muis en mens wordt bepaald door de 
hoeveelheid van een bepaald groeihormoon, genaamd erythropoietine (oftewel epo, bekend 
van frauderende wielrenners). Wij ontdekten dat als rode bloedcellen toenemen tot voorbij de 
limiet die kan worden onderhouden bij een bepaalde hoeveelheid epo in het bloed, deze cellen 
dood gaan door activiteit van Noxa. De klinische impact van dit onderzoek is dat het een 
handvat geeft om anemie (bloedarmoede) beter te behandelen. Door de hoeveelheid aan 
apoptose eiwitten te beïnvloeden kan de aanmaak van rode bloedcellen worden 
gemanipuleerd en kan bloedarmoede eventueel worden voorkomen.  
 Tot slot, in hoofdstuk 7, hebben we onderzoek gedaan naar de rol van familieleden 
van Noxa en Mcl-1 in immuunresponsen en ook naar de rol van dood-receptoren. Zoals eerder 
vermeld wordt de balans tussen Noxa en Mcl-1 in geactiveerde T cellen bepaald door de 
bindings-affiniteit van deze cellen. Naast bindings-affiniteit zijn er echter nog andere stimuli 
die de balans van apoptose eiwitten in de cel beïnvloeden. Een van deze stimuli is activatie 
van het eiwit CD27 op geactiveerde T cellen. Wij vonden dat stimulatie van dit eiwit leidt tot 
een verschuiving van de balans tussen dood-stimulerende en remmende Bcl-2 familieleden 
naar een situatie waarin de tweede groep meer de overhand heeft. Het doel hiervan is om 
geactiveerde cellen, die hard nodig zijn om pathogenen te bevechten, minder gevoelig te 
maken voor stress die ontstaat uit het zich vermenigvuldigen en het maken van biochemische 
wapens. Tegelijkertijd wordt ook de gevoeligheid van cellen voor dood-receptoren verhoogd, 
met als doel om ongeremde expansie van geactiveerde T cellen te voorkomen.  
 

Samenvatting en Conclusie 
 In dit proefschrift hebben wij de rol van celdood in de vorming van immuunresponsen 
onderzocht. Hierbij lag een speciale focus op de rol van het dood-inducerende eiwit Noxa. 
Wij ondervonden dat cellen van het immuunsysteem na activatie met elkaar in competitie 
gaan voor limiterende hoeveelheden voedingsstoffen, groeihormonen en binding van 
pathogenen. Celdood van slecht functionerende cellen draagt bij aan verbeterde expansie van 
goed functionerende cellen en zo tot een betere immuunrespons. Verstoring van deze balans 
heeft nadelige gevolgen voor de efficiëntie van de immuunrespons en kan zelfs leiden tot een 
gevaarlijke ophoping van cellen.  
 Maatschappelijk gezien is het onderzoek in dit proefschrift vooral van waarde voor de 
ontwikkeling van vaccins, omdat het ons inzicht geeft in hoe we de specificiteit van een 
immuunrespons kunnen beïnvloeden. Om enkele voorbeelden te geven: een vaccin tegen het 
HIV virus, dat AIDS veroorzaakt, is een brede respons noodzakelijk die de vele varianten van 
dit virus kan herkennen en aanvallen. Een tumor vaccin daarentegen, dat erop gericht is om 
het eigen immuunsysteem te stimuleren om kankercellen aan te vallen en te vernietigen, moet 
juist heel specifiek zijn voor deze (lichaams-eigen!) tumorcellen om auto-immuniteit te 
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voorkomen. Er zijn al verschillende middelen beschikbaar die de balans tussen apoptose 
eiwitten kunnen beïnvloeden. Nu we weten dat apoptose eiwitten betrokken zijn bij het 
bepalen van de specificiteit van een afweerreactie kunnen we deze middelen gebruiken en/of 
verbeteren om onze vaccins efficiënter te maken.  
 In conclusie kan worden gezegd dat ook in het menselijk lichaam, dood van de 
zwakken en overleving van de fitten, oftewel evolutie op microschaal, bijdraagt tot een beter 
functionerend geheel.   
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