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Celdood op de juiste plaats en op het juiste moment is een onmisbaar proces in het lichaam. 

Bij groei en ontwikkeling zorgt celdood ervoor dat er organen kunnen worden gevormd. 

Maar ook voor het dagelijks onderhoud van het lichaam is celdood belangrijk. Dagelijks 

sterven er miljarden cellen in ons lichaam. Verschillende eiwitten in ons plasma (bloed 

zonder cellen) hebben een belangrijke functie bij het opruimen van deze dode cellen. Een 

verstoorde opruiming  kan leiden tot het vrijkomen  van de inhoud van de dode cel in het 

onringende weefsel. Deze inhoud kan het immuunsyteem activeren en dit kan leiden tot 

een ontstekingsreactie. Een immuunresponse tegen je eigen dode cellen kan resulteren 

in formatie van autoantistoffen tegen deze cellulaire bestandsdelen en leiden tot een 

auto-immuunziekte zoals systemische lupus erythematosus (SLE). Een van die cellulaire 

bestanddelen zijn nucleosomen, een complex van histonen en DNA. Nucleosomen zijn ook 

mogelijke kandidaten voor het induceren van een immuun response als dode cellen niet 

goed worden opgeruimd. Factor VII activerend protease (FSAP) is een eiwit dat nucleosomen 

uit dode cellen kan verwijderen. In dit proefschrift zijn het mechanisme en de regulering van 

het verwijderen van nucleosomen uit dode cellen door FSAP onderzocht. Verder hebben we 

het functioneren van FSAP in de gezonde situatie maar ook in de ziekte SLE onderzocht.

We laten zien dat FSAP in staat is om nucleosomen te verwijderen uit dode cellen, in sommige 

gevallen in samenwerking met Dnase I, een enzym wat DNA kan knippen. We hebben nieuwe 

bepalingen opgezet om complexen van FSAP met zijn remmers in plasma te meten als een 

indirecte methode om FSAP activering in bloed aan te tonen. Door deze bepalingen te 

gebruiken laten we zien dat FSAP geactiveerd is in plasma van patiënten met verschillende 

vormen van ontsteking (bijv. sepsis) en dat de levels van FSAP-remmer complexen correleren 

aan nucleosoom levels en ernst van de ziekte. FSAP activering kan dus dienen als sensor voor 

celdood in de circulatie. Tevens tonen we aan dat het plasma van een aantal SLE patiënten 

niet, of in mindere mate, in staat is om nucleosomen te verwijderen uit dode cellen. We 

voorzien dat een afname van nucleosoom verwijdering uit dode cellen kan leiden tot het 

langer blijven bestaan van nucleosomen in de circulatie wat vervolgens zou kunnen leiden 

tot een vicieuze cirkel van meer anti-nucleosoom antistoffen en verengering van de ziekte.
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