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A Proliferation Inducing Ligand (APRIL) is een eiwit dat onderdeel uitmaakt van de 
tumor necrosis factor (TNF) ligand familie. Deze familie bestaat tot dusver bij de mens 
uit 19 eiwitten met een sterk overeenkomstige structuur. Eiwitten behorende tot deze 
familie spelen een belangrijke rol in een breed scala aan biologische processen in een 
cel. Sommige TNF-ligand eiwitten bevorderen celdeling en overleving, terwijl andere 
TNF-ligand eiwitten juist celdood induceren. TNF-ligand eiwitten zetten een doelwitcel 
aan tot uitvoeren van deze processen door binding aan specifieke receptoreiwitten 
(behorende tot de TNF receptor familie) op het celoppervlak van deze doelwitcel en 
activatie van de gewenste signaleringsroute.

APRIL neemt een bijzondere plaats in in de TNF ligand familie omdat het in de produ-
cerende cel wordt geknipt en vervolgens wordt uitgescheiden. De meeste andere TNF 
ligands, zoals het nauw verwante B cell Activating Factor belonging to the TNF Family 
(BAFF), komen na hun synthese op het celmembraan terecht en vervullen daar hun 
functie of worden later van het celmembraan afgeknipt.

APRIL en BAFF binden aan de TNF receptoren B Cell Maturation Antigen (BCMA) en 
Transmembrane Activator and CAML Interactor (TACI). Verder hebben zij elk hun uni-
eke bindingspartner; BAFF bindt BAFF receptor en APRIL bindt Heparin Sulfate Pro-
teoglycans (HSPGs). De laatstgenoemde is geen klassieke TNF receptor, maar een 
suikerketen gekoppeld aan celoppervlakte eiwitten. APRIL, BAFF en de relevante TNF 
receptoren komen tot expressie op een breed scala aan cellen die betrokken zijn bij 
het afweersysteem en op bepaalde kankercellen. Behalve het feit dat APRIL en BAFF 
aan meerdere, deels overeenkomstige, receptoren kunnen binden hebben beide ligan-
den ook veel functionele overlap. Deze kenmerken tezamen maken de APRIL/BAFF 
ligand-receptor as tot een ingewikkeld, maar niet onbelangrijk, regulatie systeem.

Voor wat de functie van APRIL betreft, is uit voorafgaand onderzoek gebleken dat 
APRIL een positief effect heeft op het verloop van afweerreacties waarbij een bepaald 
type cel, de B-cel, betrokken is. Verder wordt ook een minder positieve rol aan APRIL 
toegeschreven, namelijk het bevorderen van de groei van bepaalde tumoren. 
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift had als doel om de rol van APRIL in het 
afweersysteem en in tumoren nader te bestuderen.

In hoofdstuk 2 hebben we de rol van APRIL in B cel responsen bestudeerd. Grofweg 
kunnen er twee typen B cel responsen worden onderscheiden, afhankelijk van de tus-
senkomst van  een ander type immuncel, de T helper cel; de thymus afhankelijke res-
pons, die afhankelijk is van T helper cellen, en de thymus onafhankelijke respons. APRIL 
is met name betrokken bij de laatstgenoemde respons. Dit type respons is essentieel 
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voor een snelle afweer tegen virussen en bacteriën en kan op zijn beurt ook weer wor-
den onderverdeeld in twee types; de (thymus onafhankelijke) type 1 responsen gericht 
tegen mitogene antigenen, zoals LPS, en type 2 responsen tegen grote polymerische 
moleculen met repetitieve structuren, bijvoorbeeld bacteriële polysacchariden. Thymus 
onafhankelijke type 1 antigenen resulteren in polyclonale B cel activatie (massale ac-
tivatie van B cellen ongeacht hun antigeen specificiteit) via zogenaamde Toll like re-
ceptors (TLRs) op het B cel oppervlak, terwijl type 2 antigenen B cellen activeren door 
crosslinking van de membraan Ig receptor, ook wel B cell receptor (BCR) genoemd. 
Na activatie zal een B cel zich verder ontwikkelen tot een antilichaam producerende 
cel, ook wel plasma cel genoemd, of een geheugen B cel. Tijdens deze ontwikkeling 
vergroot een B cel zijn effectiviteit door middel van immuunglobuline klasse switch, een 
proces waarbij de constante regio van de eerste membraan Ig receptor (IgM) wordt 
vervangen door de constante regio van een ander isotype (zoals IgG, IgA en IgE).

Eerdere studies in muizen die zodanig genetische gemodificeerd waren dat ze geen 
APRIL bevatten (APRIL deficient) en of juist grote hoeveelheden (APRIL transgeen) 
en in muizen deficient voor TACI of BCMA hadden reeds gewezen op het belang van 
APRIL in diverse aspecten van de B cel respons. APRIL blijkt met name een rol te 
spelen in de thymus onafhankelijke immuunglobuline klasse switch naar IgA. Zo is 
gebleken dat de thymus onafhankelijke type 2 respons is aangedaan in de TACI defi-
ciente muis en één van de APRIL deficiente muizenstammen gebrekkige thymus onaf-
hankelijke type 1 klasse switch naar IgA vertoont.

Uit onze studie is gebleken dat een onafhankelijke APRIL deficiente muizenstam ook 
een slechtere klasse switch naar IgA laat zien, zowel na immunisatie met een thymus 
onafhankelijke type 1 als type 2 antigeen. Verder laat de APRIL transgene stam het 
tegenovergestelde effect zien, een verhoogde IgA klasse switch. Uit deze studie bli-
jkt verder dat ook de duur van de antilichaam respons positief wordt beïnvloed door 
APRIL.  

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de productie van APRIL door één bepaalde 
immuuncel, de dendritische cel. Dendritiche cellen zijn in staat om de aanwezigheid 
van bacteriën en virussen te onderkennen, bijvoorbeeld doordat ze door bacterien ge-
dode cellen opnemen of zelf geïnfecteerd worden door een virus, en essentiële infor-
matie over ze ziekteverwekker (pathogeen) door te spelen aan effector immuuncellen 
(in dit geval de B cellen). De effector immuuncellen zorgen dan op hun beurt voor het 
verwijderen van de pathogenen.
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Uit dit onderzoek is gebleken dat dendritische cellen aangezet worden tot de productie 
en uitscheiding van grote hoeveelheden APRIL nadat ze een viraal pathogeen heb-
ben herkend. In dit geval werd geen compleet levend virus gebruikt, maar slechts de 
onderdelen van het virus die een rol spelen bij de herkenning door de dendritische cel. 
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van synthetisch dubbel strengs RNA (poly I:C) 
en het oligonucleotide CpG. APRIL dat op deze wijze geproduceerd en uitgescheiden 
wordt  is op zijn beurt in staat om IgA klasse switch van reagerende B cellen te bewerk-
stelligen, waardoor het virus efficienter en op lastig bereikbare plekken (zoals de darm 
en long mucosa) kan worden bestreden. 

Daarnaast hebben we laten zien dat de APRIL productie na virusherkenning door een 
dendritische cel razend snel op gang komt. Zo snel, dat dit proces niet kan verlopen 
via verhoogde transcriptie van DNA tot mRNA, gevolgd door verhoogde translatie van 
mRNA tot eiwit. In tegenstelling tot deze klassieke route, activeren virussen het eiwit 
Protein Kinase Receptor (PKR). Dit heeft tot gevolg dat de translatie van de over-
grote meerderheid van eiwitten in de cel plat komt te liggen, met enkele eiwitten, zoals 
APRIL, uitgezonderd. 

Om de functie van APRIL in verschillende processen beter te begrijpen is het noodza-
kelijk om een goed inzicht te verkrijgen in de verschillende receptoren voor APRIL. 
Recentelijk is vast komen te staan dat naast de klassieke TNF receptoren, TACI en 
BCMA, HSPGs functioneren als bindingspartner voor APRIL. Doordat er nog relatief 
weinig bekend is over de exacte rol van deze structuren in de APRIL biologie, hebben 
we de rol van HSPGs in hoofdstuk 4 nader onderzocht.

Om de bijdrage van de verschillende bindingspartners in het biologische effect van 
APRIL vast te kunnen stellen, hebben we gebruik gemaakt van APRIL mutanten met 
verschillende bindingsaffiniteiten voor de klassieke TNF receptoren en HSPGs in ver-
schillende activiteits assays (co-stimulatie van B cell proliferatie, IgA productie door B 
cellen en inductie van het MHC-II molecuul op B cellen). Uit deze studies kwam naar 
voren dat de binding aan HSPGs noodzakelijk is voor proliferatie, IgA productie en 
inductie van MHC-II. Het was in dit geval interessant dat de afwezigheid van HSPG 
APRIL interacties kon worden gecompenseerd door middel van het aan elkaar kop-
pelen (crosslinken) van verschillende APRIL trimeren met behulp van een antilichaam. 
Bovendien bleek binding aan HSPGs alleen, zonder betrokkenheid van TNF receptors, 
onvoldoende om een biologisch effect te bewerkstelligen. Dit alles wijst erop dat de 
natuurlijke rol van HSPGs het crosslinken van verschillende APRIL trimeren is om tot 
een betere biologische activiteit te komen. 
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Om een beter inzicht te verkrijgen in de rol van APRIL in het afweersysteem hebben we 
in hoofdstuk 5 de rol van APRIL tijdens het verloop van een influenza infectie bestu-
deerd in APRIL transgene, APRIL deficiente en gewone “wildtype” muizen. Het influ-
enza infectie model is interessant omdat het een virus infectie betreft (zie hoofdstuk 3) 
en een brede immuunrespons teweeg brengt waarbij veel verschillende immuuncellen 
betrokken zijn.

In de vroege fase van deze respons vindt een uitgebreide migratie van macrophagen 
en granulocyten uit het bloed richting de geïnfecteerde longen plaats. In APRIL defi-
ciente muizen was dit proces duidelijk verminderd. De exacte oorzaak hiervan is ech-
ter nog onduidelijk. In het volgende stadium van de respons waarbij B en T cellen de 
boventoon voeren, vertoonden de APRIL transgene muizen een langer aanhoudende 
influenza specifieke IgM respons en een ander immuunglobuline klasse switch profiel. 
Echter, de T cel respons was gelijk in alle geteste muizenstammen. Bovendien speelde 
APRIL in dit model geen rol in immuunglobuline klasse switch naar IgA (hoofdstuk 
2), doordat het hier een T helper afhankelijke B cel respons betreft. Ondanks het ver-
schillende verloop van de immuunrespons, was het ziekteverloop van de verschillende 
muizenstammen niet verschillend en werd de influenza virus infectie in alle gevallen 
opgeruimd. Blijkbaar is er een zekere mate van overlap in de beschermingsmechanis-
men tegen het virus.

In hoofdstuk 6 ligt de nadruk op een eventuele rol voor APRIL in de T cel biologie. 
Naar aanleiding van studies die een rol laten zien voor APRIL in T cel co-stimulatie 
in vitro, hebben we met behulp van verschillende immunisatie modellen bekeken of 
APRIL ook een rol speelt tijdens T cel responsen in vivo. Allereerst hebben we de ex-
pressie van TACI en BCMA op de verschillende T cel subsets bepaald. Deze expressie 
is zeer laag tot afwezig, met als uitzondering een duidelijke TACI expressie op een 
subset van T cellen uit de buikholte.Vervolgens hebben we APRIL transgene muizen 
versus wildtype muizen geïmmuniseerd met adenovirus en een combinatie van het 
ovalbumine eiwit en cholera toxine en de respons vervolgd. Dit leverde geen aantoon-
bare verschillen op en is in overeenstemming met onze bevindingen in het influenza 
model uit hoofdstuk 5. Infectie van APRIL transgene versus wildtype muizen met twee 
verschillende muizen leukemie virussen leverde wel interessante verschillen. APRIL 
transgene muizen bleken veel gevoeliger voor het ontstaan van erythroleukemie na 
infectie met Moloney muizen leukemie virus en Friend muizen leukemie virus. Erythro-
leukemie kenmerkt zich door uitgebreide vermeerdering van erythroblasten (voorlop-
ers van rode bloedcellen) in het beenmerg. Het is dus waarschijnlijk dat APRIL het 
ontstaan van erythroleukemie bevordert.
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Een andere duidelijk rol voor APRIL in tumoren kwam naar voren tijdens het bestu-
deren van het verouderingsproces van APRIL transgene muizen (hoofdstuk 7). APRIL 
transgene muizen vertonen op jonge leeftijd weinig verschil met hun niet transgene 
nestgenoten. Echter, naarmate de muizen ouder worden vertoont één type B cel, de 
B1 B cel, uit de buikholte van transgene muizen een overlevingsvoordeel ten opzichte 
van de andere celpopulaties hier aanwezig. Dit type B cel staat bekend om zijn rol in 
de aanmaak van natuurlijke antilichamen en in thymus onafhankelijke B cel responsen 
en kenmerkt zich door zijn vermogen tot zelfvernieuwing. Natuurlijke antilichamen zijn 
antilichamen die niet specifiek gericht zijn tegen een bepaald pathogeen, maar een 
brede specificiteit hebben voor tal van pathogenen met repetitieve structuren, en zijn 
reeds aanwezig voordat een infectie plaatsvindt. De accumulatie van B1 B cellen vindt 
plaats in alle APRIL transgene dieren en niet in nestgenoten. Vanaf 9 maanden on-
wikkelt een deel van deze dieren lymfoïde tumoren als gevolg van infiltrerende B1 B 
cellen, gekenmerkt door hyperplasie van mesenterische lymfeknopen, Peyerse platen 
(lymfoïde organen in het laatste deel van de dunne darm) en de milt, met in een later 
stadium infiltratie van niet lymfoïde organen als de nier en de lever. Dit ziektebeeld 
vertoont sterke gelijkenis met chronische B cel leukemie (B-CLL) bij de mens, waarbij 
CD5+ B cellen accumuleren in de circulatie als gevolg van een overlevingsvoordeel. 
In overeenstemming hiermee is dat een deel van de humane B-CLL cellen APRIL 
tot expressie brengt (gewone B cellen doen dat niet) en dat in het serum van B-CLL 
patiënten verhoogde APRIL concentraties aanwezig zijn. APRIL is dus duidelijk be-
trokken bij de de ontwikkeling van dit type B cel tumoren. 

Samenvattend toont dit proefschrift aan dat APRIL een belangrijke rol speelt in im-
muunresponsen en tumoren en daarmee een interessant aangrijpingspunt vormt voor 
therapeutische doeleinden.   


