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BB lymfocyten zijn betrokken bij de humorale tak van het immuunsysteem. De 

plasmacellenn die van hen afstammen zijn in staat tot produktie van antistoffen, oftewel 

immuunglobulinen.. De B cellen brengen op hun oppervlak een immuunglobuline eiwit als B-cel 

antigeenn receptor (BCR) tot expressie. De expressie en kwaliteit van de BCR zijn van cruciaal 

belangg voorde B cellen, aangezien zij er tijdens hun ontwikkeling voortdurend op getest worden. 

Err zijn indirecte aanwijzingen dat ook sommige B-cel maligniteiten voor hun groei en/of 

ontwikkelingg afhankelijk zijn van signalen van de BCR. In dit proefschrift is de rol van antigeen 

voorr B-cel lymfomen bestudeerd door de BCR's van verschillende B-cel tumoren te analyseren. 

Inn hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over de ontwikkeling van B cellen. Tevens 

zijnn de argumenten uiteengezet die een rol voor antigeenherkenning in de B-cel lymfomagenese 

ondersteunen. . 

Inn de studie die beschreven is in hoofdstuk 2, zijn de BCR's van een serie folliculaire 

lymfomenn (FL) onderzocht. De variabele (V) zware (H) keten genen bleken vele mutaties te 

bevatten.. FL die een zware keten isotype switch hadden ondergaan bezaten meer somatische 

mutatiess dan IgM+ FL, zoals dat ook het geval is bij normale, antigeen-gestimuleerde, B cellen. 

Omdatt intraklonale variatie aangetroffen wordt in de IgV genen van FL, neemt men aan dat zij 

inn staat blijven hun V genen somatisch te muteren. Wij vonden echter in 3 van 4 FL waarvan 

relapss (terugkeer) weefselmonsters aanwezig waren, geen duidelijke toename van het aantal 

somatischee mutaties in de BCR's. Dit was verrassend, omdat intraklonale variatie aanwezig was 

inn de IgVH genen. In de relaps monsters vonden wij bovendien steeds een lagere intraklonale 

variatiee dan in het uitgangsmateriaal. Deze bevindingen lijken de hypothese dat FL hun 

VV genen somatisch blijven muteren niet te ondersteunen. Het is mogelijk dat FL tijdens hun groei 

dezee eigenschap verliezen, ten gevolge van een doorgaand transformatie proces. De intraklonale 

variatiee die gevonden wordt in IgV genen zou in dat geval uit een eerdere periode van tumorgroei 

zijnn overgebleven. Een periode, waarin wel somatische mutatie optrad. 

Inn 3 van de 4 FL vonden wij geen aanwijzingen die het concept van BCR-gedreven 

klonalee evolutie ondersteunen. Selectie van verschillende subkloons met verschillende mutatie-

patronenn leek plaats te vinden in de tijd. Deze selectie is waarschijnlijk gebaseerd op andere 

eigenschappenn dan BCR affiniteit voor antigeen. 

Klonalee evolutie en isotype switching hebben wij uitgebreider onderzocht in één van de 

FL,, die bestond uit zowel IgM+ als IgG* tumorcellen met dezelfde klonale origine {hoofdstuk 3). 

Vann dit FL was tevens materiaal aanwezig van 2 tijdpunten, waartussen 9 jaar lag. Met behulp 
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vann laser microdissectie hebben wij samples van ongeveer 50 tumorcellen geïsoleerd. Hieruit zijn 

dee IgV genen geamplificeerd met een RT-PCR om vervolgens de DNA nucleotide volgorde vast 

tee stellen. Ondanks het feit dat dit FL uit zowel IgM' als IgG~ tumorcellen bestond, leek een 

isotypee switch niet actief op te treden. Verder kwamen enkele subkloons uit het eerste tijdpunt 

quaa mutatiepatroon bijna overeen met de subkloon die het monster van het tweede tijdpunt 

overheerste.. Uit dit resultaat bleek dat de subkloon van het relaps monster al aanwezig was het 

materiaall  van 9 jaar daarvoor. In een ander FL bewezen wij, met behulp van PCR en DNA 

sequentiee bepalingen, dat de kloon die inn het monster van het tweede tijdpunt overheerste, al in 

hett eerste tijdpunt (2 jaar eerder) aanwezig was. Deze bevindingen geven aan dat het concept van 

BCR-gedrevenn klonale evolutie niet geldt voor alle FL. Bovendien lijken FL minder 

eigenschappenn van kiemcentrum B cellen te behouden, dan algemeen werd aangenomen. Met 

namee de eigenschappen doorgaande mutatie en isotype switching lijken verloren te gaan tijdens 

dee maligne groei. 

Inn hoofdstuk 4, zijn de variabele zware en lichte (kappa) keten genen (VH en Vk) 

geanalyseerdd van 12 lymfomen van het mucosa-geassocieerde lymfoïde weefsel (MALT) . Alle 

MALTT lymfomen bevatten somatische mutaties in hun IgV genen. Bovendien bestond één 

lymfoomm uit zowel IgM als IgA tumorcellen, hetgeen betekent dat tijdens de genese van dit 

lymfoomm een isotype switch heeft plaatsgevonden. De specificiteit van het Ig van 7 MALT 

lymfomenn werd onderzocht door tumor Ig recombinant te produceren, waarmee vervolgens 

corresponderendee weefselcoupes zijn gekleurd. Met geen van de recombinante antistoffen werd 

specifiekee aankleuring verkregen. Eén van de MALT lymfomen waarvan wij de specificiteit van 

dee BCR onderzocht hebben, was afkomstig uit de maag. De patiënt was geïnfecteerd geweest met 

Helicobacterr Pylori. Het tumor Ig reageerde echter niet met H. pylori. Wij konden derhalve niet 

aantonenn dat de liganden (antigenen) van de BCR's van de onderzochte MALT lymfomen ter 

plaatsee aanwezig waren. 

Inn hoofdstuk 5 zijn de IgVH genen onderzocht van B-cel lymfomen die ontstaan in de 

huid.. Hiervan waren nog weinig data beschikbaar. De IgVH genen waren somatisch gemuteerd. 

Ookk werd intraklonale variatie gevonden. Van één huidlymfoom waren zware keten isotype 

variantenn aanwezig. Deze gegevens duiden erop dat huidlymfomen afkomstig zijn van antigeen-

gestimuleerdee B cellen. 

Inn hoofdstuk 6 is de configuratie van het Ig zware keten gen van een B-cel chronische 

lymfocytischee leukemie beschreven. De patiënt leed tevens aan autoimmune hemolytische 

anemie.. Ten gevolge van een triplificatie van het JH gen werden verschillende transcripten 

gevonden.. Bovendien werd een alternatieve splice variant gevonden, ontstaan door somatische 
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mutatiess op cruciale plekken in het V gen. In theorie zou alternatieve splicing door somatische 

mutatiess een additioneel mechanisme van IgV gen diversificatie kunnen zijn. Ook zou 

alternatievee splicing van belang kunnen zijn bij lymfomagenese. De specificiteit van het tumor 

Igg wordt momenteel onderzocht. 

Inn hoofdstuk 7 wordt het concept van antigeen-gedreven lymfomagenese bediscussieerd. 

Eenn beperkte hoeveelheid bewijs pleit voor dit concept. Alhoewel de tumorcellen van de door 

onss onderzochte FL en MALT lymfomen afkomstig zijn van B cellen die een antigeen-gedreven 

groeii  hebben doorgemaakt, hebben wij geen aanwijzingen gevonden dat antigeen nog steeds van 

belangg is voor de groei van deze lymfomen. Het is denkbaar dat de tumorcellen onafhankelijk 

zijnn geworden van signalen gegenereerd door hun antigeen-receptoren. In plaats daarvan zouden 

dee tumorcellen geselecteerd worden op basis van verscheidene andere genetische veranderingen. 
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