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Nederlandse Samenvatting
APRIL is een immunoregulatoire factor, een cytokine, behorende tot de familie van TNF (‘Tumor 
Necrosis Factor’) liganden. APRIL bindt aan twee receptoren  van de TNF familie: TACI en BCMA. 
Daarnaast bindt APRIL aan heparan sulfaat proteoglycanen (HSPGs, vergelijkbaar met heparine) 
wat cytokine aggregatie (multimerisatie) mogelijk maakt. 
In wetenschappelijke literatuur verschijnt  steeds meer bewijs dat APRIL betrokken is bij het ontstaan 
van verschillende B-cel/lymfoïde tumoren, zoals ‘Chronic Lymphocutic Leukemia’ (CLL) en ‘Multiple 
Myeloma’, maar ook diverse solide tumoren (dikke darm kanker). De bijdrage van de receptoren in 
zowel normale fysiologie als in kanker is nog niet volledig opgehelderd. Zo speelt in lymfoïde tumoren 
de binding van APRIL aan TACI en/of BCMA een belangrijke rol, terwijl de rol van APRIL in solide 
tumoren nog niet geheel duidelijk is, omdat deze tumorcellen geen TACI of BCMA tot expressie brengen. 
In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling beschreven van twee anti-APRIL antagonistische antilichamen 
(hAPRIL.01A en hAPRIL.03A), die verschillende bindings en blokkade eigenschappen hebben 
(ligand-receptor blokkade). In dit hoofdstuk worden in vitro experimenten beschreven die aantonen 
dat blokkade van APRIL, met genoemde antilichamen, de overleving van muis B-lymfocyten en 
humane CLL cellen sterk vermindert. We laten duidelijk zien, op celniveau, dat de antilichamen 
in staat zijn de binding van APRIL aan de receptor (BCMA en/of TACI) te blokkeren en receptor 
internalisatie te stoppen. De twee anti-APRIL antilichamen werden ook in vivo getest, gebruikmakende 
van een transgene muis (met hoge expressie van APRIL), een diermodel met hyperproliferatie van 
B-lymfocyten. Beide antichamen konden de toegenomen productie van muis immunoglobulines 
remmen, veroorzaakt door een model immunogen. Tevens bleek antilichaam hAPRIL.01A het 
voorstadium van tumor-B-lymfocyten in oude muizen te voorkomen. 
In hoofdstuk 3 verklaren we structureel het verschil in blokkeringsactiviteit tussen hAPRIL.01A en 
hAPRIL.03A. Gebruikmakend van een nieuwe ‘epitope mapping’ techniek vonden we inderdaad 
verschillende APRIL regio’s (“epitopen”) voor de twee antilichamen. Samen met het gebruik van 
structuur modellen en mutatie studies, met daarin TACI mutanten die kleiner zijn dan de originele 
receptor, werd een structurele verklaring gevonden voor het verschil in blokkering. 
In hoofdstuk 4 wordt er verder gebruikt gemaakt van structurele modellen om selectieve APRIL 
liganden te maken die specifiek aan of TACI of BCMA kunnen binden. Introductie van puntmutaties 
in de aminozuur volgorde van APRIL gecombineerd met in vitro analyses voor bindingsspecificiteit 
heeft geresulteerd in een aantal APRIL varianten die selectief bleken. Met deze Receptor specifieke 
APRIL varianten kon de verschillende rol van BCMA en TACI in B-lymfocyt activatie worden 
onderzocht. Er bleek dat TACI vooral proliferatie van B cellen stimuleert terwijl BCMA de productie 
van antilichamen bewerkstelligt. Hierna werden in hoofdstuk 5 deze varianten gebruikt in reeds 
maligne B-lymfocyten, afkomstig van een TCL-1 Tg muis. Dit is een muismodel voor CLL. De 
resultaten van deze studie demonstreren ten eerste dat APRIL het ziekteproces in de muizen versneld 
en dat dit komt door een betere overlevingscapaciteit van de tumorcellen. In vitro hebben we daarna 
laten zien met behulp van de APRIL varianten dat binding aan de receptor TACI essentieel is voor 
deze tumor ondersteunende activiteit van APRIL.
Hoofstuk 6 is ten slotte gewijd aan de rol van APRIL in een muizenmodel van dikke darmkanker, 
waar geen expressie van APRIL-receptoren (TACI en BCMA)op de tumorcellen gedetecteerd kan 
worden. We tonen aan dat dikke darmtumorcellen geen TACI en BCMA produceren, maar wel 
reageren op APRIL stimulatie. We laten zien dat de interactie tussen HSPG en APRIL alleen al 
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voldoende overlevingssignalen geeft aan de tumorcellen. In dit hoofdstuk wordt de rol van APRIL 
in solide tumoren ook in vivo bestudeerd, waar een overproductie van  APRIL leidt tot tumorgroei. 
Gezamenlijk geeft dit proefschrift aan dat APRIL een factor is die in staat is om tumorcellen te laten 
overleven en/of te delen. De antilichamen die we ontwikkeld hebben zijn in staat om dit voordeel weg 
te vangen en zijn dus mogelijk therapeutisch in te zetten. Verdere ontwikkeling van deze antilichamen 
is daarom nodig om APRIL in patiënten te blokkeren.
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