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Summary

Nederlandse samenvatting (voor niet ingewijden)
Het immuunsysteem bestaat uit twee delen: het aangeboren immuunsysteem en 
het verworven (adaptieve) immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem 
bestaat uit natuurlijke barrières, zoals de huid, en uit cellen die bepaalde vaak 
voorkomende lichaamsvreemde structuren kunnen herkennen en uitschakelen. 
In tegenstelling tot de cellen van het aangeboren immuunsysteem kunnen de 
cellen van het adaptieve immuunsysteem specifiek individuele ziekteverwekkers 
herkennen. Een belangrijk celtype in het adaptieve immuunsysteem is de B cel. 
B cellen hebben als functie om antilichamen te produceren en uit te scheiden. 
Antilichamen, ook wel immuunglobulines genoemd, zijn eiwitten die heel specifiek 
aan een bepaald deeltje (een antigeen) op een ziekteverwekker kunnen binden. De 
cellen van het aangeboren immuunsysteem herkennen vervolgens het antilichaam 
en schakelen de aan het antilichaam gebonden ziekteverwekker uit. Voordat een B 
cel zich heeft uitontwikkeld tot een antilichaamproducerende cel, maakt het eerst 
een membraangebonden vorm van het antilichaam aan. Deze membraangebonden 
vorm van het antilichaam wordt de B cel receptor (BCR) genoemd. Als de BCR een 
antigeen herkent en bindt, dan vuurt deze signalen af, die de B cel laat delen en 
ontwikkelen tot een antilichaamproducerende cel.
Om alle mogelijk binnendringende ziekteverwekkers te kunnen herkennen is er 
een enorm repertoire aan verschillende antilichamen nodig. Door middel van 
genrecombinatie van de variabele immuunglobuline gensegmenten wordt aan 
deze vraag voldaan. Bij dit proces wordt het DNA van drie gensegmenten voor de 
zware keten en twee gensegmenten voor de lichte keten aan elkaar gekoppeld 
(zie Chapter 1, Figure 1). Tegelijkertijd voegt een enzym willekeurige kleine stukjes 
DNA toe op de breukvlakken van de gensegmenten. Deze stukjes DNA kunnen elk 
aminozuur coderen en elke lengte hebben. Het domein met de breukvlakken is het 
meest variabele deel van het antigeenbindend domein en is het meest belangrijk 
voor het binden van een antigeen. Het herschikken van de immuunglobuline genen 
gebeurt in elke B cel opnieuw, gebeurt willekeurig en is irreversibel. Elke B cel kan 
dus maar een type aanmaken. Het totaal aantal verschillende antilichamen dat met 
genrecombinatie kan worden geproduceerd wordt geschat op meer dan een biljoen 
(1.000.000.000.000). De kans dat twee B cellen een identiek antilichaam maken is 
dus een op een biljoen. Als een B cel een antigeen herkent, dan kan een enzym 
mutaties aanbrengen in het antigeenbindend domein van de BCR. Deze mutaties 
worden somatische mutaties genoemd en kunnen de affiniteit (bindingskracht) voor 
het antigeen verhogen.
Een leukemie of een lymfoom is een monoklonale expansie van B cellen. Een 
leukemie bevindt zich voornamelijk in het bloed en een lymfoom bevindt zich 
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voornamelijk in de lymfeklieren. Net als hun gezonde tegenhangers brengen 
ook leukemie- en lymfoomcellen een BCR tot expressie. Opvallend is dat in een 
groot deel van de patiënten met B cel chronische lymfatische leukemie (CLL), de 
leukemische cellen een BCR tot expressie brengen die heel erg lijkt op die van CLL 
cellen in andere patiënten. Ook in bepaalde typen van lymfomen komt het voor dat 
de lymfoomcellen een BCR tot expressie brengen, die heel veel lijkt op die van de 
lymfoom in andere patiënten. Deze BCRen worden ook wel stereotypische BCRen 
genoemd. Uitgaande van een repertoire van een biljoen verschillende mogelijke B 
cel receptoren, is de kans dat de CLL of B cel lymfoom van meerdere patienten 
eenzelfde BCR heeft een op een biljoen. De meest voor de hand liggende verklaring 
voor dit fenomeen is dat deze CLLen en lymfomen een BCR hebben die hetzelfde 
antigeen herkent en dat stimulatie met dit antigeen een rol speelt bij het ontwikkelen 
van de ziekte. 
In dit proefschrift hebben we de rol van BCR antigeen stimulatie in de ontwikkeling en 
expansie van CLLen en lymfomen onderzocht. Daarvoor hebben wij stereotypische 
BCRen van CLLen en lymfomen in oplosbare vorm nagemaakt om vervolgens te 
testen aan welke antigenen ze binden. Ten slotte hebben we bestudeerd welk effect 
stimulatie met deze antigenen heeft op de groei van de tumor cellen.

In hoofdstuk 2 hebben we stereotypische BCRen van een bepaald type lymfoom 
(MALT-lymfoom) onderzocht. Het antigeenbindend domein van deze BCRen lijkt erg 
veel op dat van auto-antilichamen met specificiteit voor immuunglobuline G (IgG), 
zogenaamde rheumafactoren. Wij hebben gevonden dat deze BCRen een hoge 
affiniteit hebben voor IgG en dat ze niet binden aan een panel van andere antigenen. 
Ze zijn dus monospecifiek voor IgG.

In hoofdstuk 3 hebben we een groep CLLen geïdentificeerd, die ook BCRen tot 
expressie brengen die lijken op de eerdergenoemde rheumafactoren. De oplosbare 
vorm van deze BCRen bindt inderdaad aan IgG en binding aan dit antigeen hangt 
samen met de juiste combinatie van immuunglobuline gensegmenten wat impliceert 
dat dit antigeen inderdaad het antigeen is dat door deze groep CLLen wordt herkend. 
Vervolgens laten wij zien, dat primaire CLL cellen met dit type BCR gaan delen als 
ze worden gestimuleerd met IgG.

In hoofdstuk 4 beschrijven wij een nieuwe groep van CLLen met een stereotype 
BCR. De oplosbare vorm van deze BCRen bindt met hoge affiniteit aan beta-(1,6)-
glucaan, een antigeen afkomstig van gisten en schimmels. De specificiteit voor beta-
(1,6)-glucaan hangt af van de juiste combinatie van immuunglobuline segmenten. 
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Bovendien hangt binding aan beta-(1,6)-glucaan af van één aminozuur in het 
antigeenbindend domein van de BCR en van de aanwezigheid van somatische 
mutaties. Deze bevindingen impliceren dat beta-(1,6)-glucaan inderdaad het 
antigeen is dat door deze groep CLLen wordt herkend. Ten slotte laten wij zien, dat 
primaire CLL cellen met dit type BCR gaan delen als ze worden gestimuleerd met 
beta-(1,6)-glucaan.

In hoofdstuk 5 hebben wij de specificiteit van een groep stereotypische CLL BCRen 
onderzocht. Deze BCRen worden voor een groot deel gecodeerd door het IGHV4-
34 immuunglobuline gensegment, dat bekend staat om haar binding aan de poly-
n-acetyllactosamine (NAL) structuur. Van drie CLLen met dit type BCR hebben wij 
deze in oplosbare vorm nagemaakt en ontdekt dat deze BCRen een NAL structuur 
herkennen zoals deze voorkomt op een bepaald type B cel cellijn. Binding aan deze 
cellijn hangt af van de juiste combinatie van immuunglobuline segmenten en van 
de aanwezigheid van somatische mutaties wat suggereert dat deze CLLen zijn 
geselecteerd voor het herkennen van deze nader te definiëren NAL structuur.

Omdat het produceren van CLL BCRen in oplosbare vorm een bewerkelijk en 
tijdrovend proces is, hebben we in hoofdstuk 6 methodes verkend om CLL cellen 
in celkweken hun BCR in oplosbare vorm te laten uitscheiden. Stimulatie van CLL 
cellen met CD40-ligand en toll-like receptor 7 ligand induceerde uitontwikkeling naar 
antilichaamproducerende cellen en productie van hoge concentraties antilichamen.

Gezamenlijk kan uit de studies van dit proefschrift worden geconcludeerd dat een 
groot deel van de lymfomen en CLLen met somatisch gemuteerde, stereotypische 
BCRen geselecteerd zijn voor individuele antigenen. Deze antigenen kunnen auto-
antigenen zijn (IgG) of afkomstig zijn van pathogenen (beta-(1,6)-glucaan). Onze 
bevinding dat primaire CLL cellen gaan delen als ze gestimuleerd worden met hun 
antigeen, suggereert dat celdeling van deze CLLen in de patient ook door deze 
antigenen zou kunnen worden gedreven.
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