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Nederlandse samenvatting 

Een organisme wordt gedurende zijn leven blootgesteld aan een enorme verscheidenheid

aan pathogenen, zoals bacteriën, schimmels en virussen. Het afweersysteem, of ook wel 

immuunsysteem genoemd, heeft als doel bescherming te bieden tegen deze pathogenen. 

In hogere organismen kan het immuunsysteem na het in aanraking te zijn gekomen met 

een pathogeen, bij een herhaalde besmetting op een efficiëntere manier het pathogeen be-

strijden. Deze verkregen immuniteit wordt bewerkstelligd door lymfocyten, ook bekend 

als witte bloedcellen, die onderverdeeld kunnen worden in B en T cellen en deel uitma-

ken van het zogenaamde adaptieve immuunsysteem. Een belangrijke rol bij het bestrijden 

van pathogenen is weggelegd voor antilichamen, ook wel bekend als antistoffen, die spe-

cifiek aan bepaalde antigenen, lichaamsvreemde stoffen, kunnen binden, waarna het anti-

geen efficiënt onschadelijk gemaakt kan worden.  

Antilichamen worden geproduceerd door gespecialiseerde B cellen, zogenaamde 

plasma cellen. Tijdens hun ontwikkeling en differentiatie wordt elke B cel genetisch ge-

programmeerd om antilichamen te kunnen produceren die over hoge affiniteit en specifi-

citeit voor het specifieke antigen waartegen ze gericht zijn beschikken. Alle B cellen ge-

combineerd kunnen een bijna ongelimiteerd repertoire aan antilichamen genereren. Tij-

dens dit differentiatie proces brengen B cellen een membraan-geassocieerd antilichaam 

op hun oppervlakte tot expressie, de zogenaamde B cel antigeen receptor (BCR), dat in 

staat is een signaal af te geven in de cel wanneer het antigeen bindt. Dit signaal, in com-

binatie met andere signalen, bepaalt uiteindelijk of de B cel zal overleven en zal gaan de-

len. Zo vindt er selectie plaats voor B cellen welke in staat zijn antilichamen te produce-

ren die het antigeen efficiënt kunnen binden. Binding van het antigeen aan de BCR leidt 

namelijk tot activatie van verschillende eiwitten (vaak enzymen) die in staat zijn het sig-

naal door te geven. Activatie van deze enzymen kan uiteindelijk leiden tot gentranscrip-

tie, wat resulteert in de productie van nieuwe eiwitten, of verhoogde overleving en proli-

feratie van de B cellen. Dit is noodzakelijk voor verdere differentiatie van de B cellen tot 

plasma cellen, die de antilichamen in grote hoeveelheden kunnen produceren, of tot me-

mory B cellen, die bij het herhaald in aanraking komen met dezelfde pathogeen een snel-

lere en specifiekere immuun respons bewerkstelligen.  

Tijdens het selectie proces van de B cellen worden de genen welke coderen voor 

de antilichamen verder gemuteerd en gemodificeerd, om zo antilichamen met een nog 

hogere specificiteit en affiniteit voor het antigeen te genereren. Ondanks dat dit niet de 

bedoeling is, kan het voorkomen dat ook genen die proliferatie en overleving van de cel-

len reguleren gemuteerd of gemodificeerd worden. Dit kan leiden tot ongecontroleerde 

celdeling, wat kan resulteren in het ontstaan van kanker, B cel lymfoom genaamd. Tot de 

B cel lymfomen behoren de non-Hodgkin lymfomen en multipel myeloom (MM). MM, 

ook bekend als de ziekte van Kahler, is een tot dusver ongeneselijke kwaadaardige woe-

kering van plasmacellen in het beenmerg. Signalen van de beenmerg micro-omgeving 

zijn van essentieel belang voor de groei en overleving van MM cellen.

Een belangrijke eigenschap van B cellen is hun vermogen om te migreren door 

het lichaam naar het beenmerg, de milt en de lymfeklieren, de zogenaamde lymfoïde or-

ganen. De cellen in deze organen scheiden factoren uit, zogenaamde chemokines, die di-
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rectionele migratie van B cellen naar deze organen veroorzaken. In de gespecialiseerde 

micro-omgeving in de lymphoïde organen komen de B cellen in contact met antigenen en 

ontvangen ook andere stimuli, wat de differentiatie en overleving van deze cellen regu-

leert. Het vermogen van lymfocyten om te migreren naar de lymfoïde organen en naar 

plaatsen waar pathogenen het lichaam binnen dringen, wordt bediscussieerd in hoofdstuk 

2. Net als normale, niet-maligne lymfocyten, zijn veel lymfomen nog wel steeds afhanke-

lijk van signalen uit hun omgeving. Daarom migreren lymfoom cellen naar dezelfde ge-

specialiseerde micro-omgevingen waar ook de niet maligne lymfomen naartoe migreren, 

waar ze deze signalen ontvangen. De mechanismen die hieraan ten grondslag liggen wor-

den ook besproken in hoofdstuk 2.  

Het proces van het omzetten van activatie van cel oppervlakte receptoren in een 

response in de cel, wat uiteindelijk cellulaire processen zoals gen transcriptie of migratie 

reguleert, wordt signaal transductie genoemd. In de studies beschreven in dit proefschrift 

hebben we onderzocht welke eiwitten betrokken zijn bij de signaal transductie processen 

leidend tot gen transcriptie in, en migratie van, B cellen. Zoals eerder genoemd speelt de 

BCR dus een essentiële rol in B cel ontwikkeling, differentiatie en functie door overle-

ving en proliferatie te reguleren. Signalering door de BCR leidt tot activatie van verschil-

lende leden van de Ras superfamilie van kleine GTPases, waaronder Ras zelf. Kleine 

GTPases kunnen beschouwd worden als moleculaire schakelaars, die actief zijn wanneer 

ze GTP gebonden zijn, en inactief wanneer ze GDP gebonden zijn. In de actieve staat zijn 

GTPases in staat bepaalde effector eiwitten te binden die daardoor op hun beurt geacti-

veerd worden. Zo kan Ras de activiteit van verscheidene effector eiwitten reguleren, on-

der andere van Raf, phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K), en activactor eiwitten van de 

kleine GTPase Ral. Ras, Raf en PI3K zijn betrokken in regulatie van verschillende 

processen die noodzakelijk zijn voor B cel ontwikkeling, differentiatie en functie; maar 

een rol voor Ral in B lymfocyten was nog niet gevonden. In hoofdstuk 3 laten we zien dat 

Ral geactiveerd wordt na BCR stimulatie in humane tonsillaire en muis milt B 

lymfocyten en in B cellijnen. Door gebruik te maken van B cellen deficient voor bepaalde 

signalerings moleculen konden we aantonen dat Lyn en Syk, Bruton’s tyrosine kinase 

(Btk), Phospholipase C- 2 (PLC 2) en het vrijkomen van Calcium betrokken zijn bij deze 

activatie. Ondanks dat Ral geactiveerd kan worden door Ras onafhakelijke mechanismen, 

hebben wij aangetoond dat BCR gereguleerde activatie van Ral afhankelijk is van Ras. 

Verder hebben we laten zien dat Ras en Ral betrokken zijn bij BCR gereguleerde gen 

transcriptie via activatie van de transcriptie factoren AP-1 en NFAT.  

We hebben aangetoond dat verschillende signaleringsmoleculen betrokken in 

BCR signalering ook een rol spelen in chemokine gereguleerde adhesie en migratie. In 

hoofdstuk 4 laten we zien dat de chemokine SDF-1 activatie van Btk induceert, en dat 

chemokine geïnduceerde adhesie en migratie, evenals in vivo homing naar lymfoïde or-

ganen, verstoord is in Btk-deficiënte (pre-)B cellen. Btk is een kinase, wat inhoudt dat het 

aan bepaalde andere eiwitten één of meerdere fosfaat groepen kan koppelen, wat de acti-

viteit van deze eiwitten beïnvloedt. SDF-1 stimulatie leidt ook tot fosforylatie van PLC 2. 

Dit enzym is dan in staat lipiden om te zetten in signaleringsmoleculen die een belangrij-

ke rol spelen in de regulatie van vele andere eiwitten. De activatie van PLC 2 is, in te-

genstelling tot activatie van de migratie regulerende GTPases Rac en Rap1, afhankelijk 

van Btk. PLC 2-deficiënte B cellen laten ook verstoorde SDF-1 gereguleerde migratie 

zien. Tevens werd een rol voor de kinases Lyn en/of Syk in B cel migratie gevonden. De-
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ze resultaten onthullen dat Btk, PLC 2 en Lyn/Syk betrokken zijn bij chemokine geregu-

leerde migratie, en verschaffen daarmee inzichten in de regulatie van B cel homeostase, 

migratie en functie. Omdat mutaties in Btk leiden tot de immunodeficiëntie ziekte X-

linked agammaglobulinemia (XLA), wat gekarakteriseerd wordt door lage B cel 

aantallen, dragen deze bevindingen ook bij tot een beter begrip van de pathogenese van 

deze ziekte.  

Zoals eerder genoemd en bediscussieerd in hoofdstuk 2 speelt chemokine geregu-

leerde migratie, naast in B cel ontwikkeling, differentiatie en functie, ook een essentiële 

rol in de pathogenese van B cel maligniteiten, waaronder van MM. In hoofdstuk 5 laten 

we zien dat stimulatie van B cellen en MM cellen met de chemokine SDF-1 leidt tot mi-

gratie en activatie van Ral. Inhibitie van Ral resulteert in verstoorde SDF-1 geïnduceerde 

migratie van B cellen en MM cellen. SDF-1 gereguleerde Ral activatie is niet aangedaan 

in B cellen deficiënt voor Btk, PLC 2 en Lyn/Syk. Ook behandeling met farmacologische 

inhibitoren van PI3K en PLC of inhibitie van Ras had geen effect op SDF-1 geïnduceerde 

Ral activatie. Samengevat onthullen deze resultaten een nieuwe functie voor Ral, name-

lijk regulatie van SDF-1 geïnduceerde migratie van B cellen en MM cellen. Dit verschaft 

nieuwe inzichten in de pathogenese van MM, en, samen met zijn rol in BCR signalering, 

suggereert dat Ral een belangrijke rol speelt in B cel ontwikkeling, migratie en functie.  

De ontwikkeling van MM is afhankelijk van signalen van de beenmerg micro-

omgeving, die de proliferatie en overleving van MM cellen bevorderen. In hoofdstuk 6 

laten we zien dat hepatocyte growth factor (HGF), een groeifactor geproduceerd door BM 

stromale cellen en vaak ook door MM cellen zelf, groei en overleving van MM cellen 

reguleert. De receptor voor HGF, Met, is geëxpresseerd op de meerderheid van de MM 

cellijnen en ongeveer de helft van de primaire plasma cel neoplasia die werden getest. 

Stimulatie van MM cellen met HGF leidde tot activatie van de Ras/mitogen-activated 

protein kinase (Ras/MAPK) en PI3K/protein kinase B (PI3K/PKB) routes, signalerings 

cascades waarvan is aangetoond dat ze cel proliferatie en overleving kunnen reguleren. 

Inderdaad bleek uit functionele studies dat HGF sterke proliferatieve effecten had op MM 

cellijnen en primaire MM cellen en celdood van deze cellen voorkwam. Bovendien werd 

door middel van het toedienen van farmocologische inhibitors aangetoond dat MEK 

nodig is voor HGF geïnduceerde proliferatie, daar waar PI3K nodig is voor zowel HGF 

geïnduceerde proliferatie en voor bescherming van MM cellen tegen apoptose. 

Samengevat wijzen onze data erop dat HGF een potente myeloma groei en overlevings 

factor is.

In dit proefschrift hebben we signaal transductie processen geïdentificeerd  en 

gekarakteriseerd die overleving, proliferatie en migratie van normale en maligne B cellen 

reguleren. Onze bevindingen leiden tot een beter inzicht in de moleculaire aspecten van B 

cel ontwikkeling, differentiatie en functie, als ook van de pathogenese van B cel 

maligniteiten en immunologische afwijkingen. Wij verwachten dat dit uiteindelijk zal 

leiden tot verbeterde diagnose en behandelmethoden van kanker en immunologische 

afwijkingen.  
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