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Nederlandsee samenvatting 

Dee bedoeling van deze samenvatting is het werk van ruim vier jaar proberen uit te leggen op 
zo'nn manier, dat een leek er iets van begrijpt. Ga daar maar eens aan staan! Hopelijk is het een 
beetjee gelukt om begrippen als apoptose, de kiemcentrumreactie en de bevindingen van dit 
proefschriftt duidelijker te maken. 

Apoptose e 

Apoptosee is een 'zelfmoord mechanisme' dat aanwezig is in alle cellen van het menselijk 
lichaam.. Het speelt o.a. een rol bij de ontwikkeling van organen; denk hier bijvoorbeeld aan 
dee tussenruimte tussen de vingers. Daarnaast is het van essentieel belang voor het in stand 
houdenn van de balans van het aantal cellen van bijvoorbeeld het afweersysteem. Het is erg 
belangrijkk dat na een afweerreactie de aangemaakte cellen weer verdwijnen, daar anders het 
lichaamm te klein is voor het aantal cellen. Patiënten met een inefficiënt 'zelfmoord 
mechanisme'' kunnen lokaal enorme zwellingen vertonen door de ophoping van cellen. 
Hoee werkt het proces van apoptose nu eigenlijk? Het is een complex proces waarbij een cel 
kortt gezegd van binnenuit wordt afgebroken. De celrestanten blijven echter omgeven door een 
membraann (celomhulsel) en zo kan de cel pakketjesgewijs, zonder vrijkomen van nare 
celrestanten,, worden verwijderd door opruimcellen. Stel dat de nare celrestanten wel 
vrijkomen,, dan kan er lokaal een ontsteking ontstaan en dat is ongewenst. Apoptose is een 
process waarbij stervende cellen netjes worden verwijderd zonder dat er lekkage optreedt. 
Hoee breekt een cel van binnenuit af? Eigenlijk hebben alle cellen verschillende sets van 
proteasenn (schaartjes) klaar liggen, die na activatie specifiek het inwendige van een cel 
kunnenn verknippen. Structuren die én de vorm én de functie van een cel waarborgen, worden 
vernietigdd en daarnaast is er ook een endonuclease (een ander soort schaartje) aanwezig, die 
hett DNA in stukjes knipt. Het gevolg van de vernietiging van binnenuit is dat de cel krimpt en 
gereedd wordt gemaakt voor opruiming. 

Inn het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, hebben we gekeken naar het proces van 
apoptose,, dat optreedt in kiemcentrum B cellen. Deze cellen hebben structuren aan de 
buitenkant,, zogeheten antigeen receptoren. Met deze structuren kan een B cel vreemde, 
bijvoorbeeldd bacteriële produkten herkennen en dit is belangrijk voor het opstarten van een 
afweerreactie.. Nu is het zo, dat er bij verbetering van deze receptoren, voor herkenning 
minderr cellen nodig zijn. Door de efficiëntie van herkenning te verhogen, kan veel sneller een 
vreemdd produkt worden opgespoord. Herkenning kan worden verhoogd door de affiniteit 
(plakkerigheid)) van een antigeen receptor voor het vreemde materiaal te wijzigen. De 
affiniteitt van een antigeen receptor kan worden gewijzigd in een kiemcentrumreactie. 

Kiemcentrumreactie e 

Eenn B cel met een bepaalde affiniteit van zijn antigeen receptor raakt geactiveerd buiten het 
kiemcentrumm en zal dan een aantal stappen doorlopen om zijn affiniteit te wijzigen. Zoals in 

121 1 



fig.. 1 te zien is, gaat de cel zich in het kiemcentrum vermeerderen en wordt de antigeen 
receptorr genetisch gewijzigd. Het uiteindelijk resultaat is dat er vanuit één cel een honderdtal 

cellenn ontstaat met een grote 
variatiee aan antigeen receptoren. 
Hett sleutelen aan de receptor kan 
tott gevolg hebben dat de 
plakkerigheidd gelijk blijft , afneemt, 
off  in het meest ideale geval 
toeneemt.. Zoals boven vermeld is 
hett afweersysteem gebaat bij een 
hogee plakgraad. Dit houdt in dat 
ergenss in de kiemcentrumreactie de 
goedee plakkers eruit gefilterd 
dienenn te worden. De cellen met 
verbeterdee plakgraad worden 
geselecteerdd door folliculaire 
dendritischee cellen (FDCs). De 
basiss van het selectie mechanisme 
iss het belonen van de cellen met een 
hogee affiniteit met een 
reddingssignaal.. De cellen die niet 

geselecteerdd worden, zullen apoptotisch worden en worden opgeruimd. Als de cellen gered 
zijnn door de FDCs, kunnen ze zich verder ontwikkelen en uiteindelijk verlaten ze het 
kiemcentrum,, nadat ze nog een reddingssignaal van T cellen hebben gekregen. 

Bevindingenn beschreven in dit proefschrift 

Inn hoofdstuk 2 hebben we een overzicht gegeven van de diverse proteasen (schaartjes) die een 
roll  spelen tijdens apoptose en antigeen presentatie in de verschillende cellen van het 
immuunsysteem.. In hoofdstuk 3 laten we zien dat er minimaal twee verschillende typen 
proteasenn (schaartjes), caspase-3 en een onbekend cathepsine, een rol spelen tijdens apoptose, 
optredendd in kiemcentrum B cellen. Tevens hebben we aangetoond dat in B cellen die in 
contactt zijn met FDCs, caspase-3 niet wordt geactiveerd. In hoofdstuk 4 beschrijven we dat 
dee cathepsine activiteit in B cellen geremd kan worden door een natuurlijke remmer, cystatine 
A,, die aanwezig is in FDCs. Dit houdt in dat cystatine A uit de FDCs moet komen en 
opgenomenn dient te worden door de B cellen, die in contact zijn met de FDCs. In hoofdstuk 5 
beschrijvenn we dat caspase-8 spontaan geactiveerd raakt. Dit kan worden tegengegaan door 
hett induceren van een specifieke remmer, cFLIPL. cFLIPL kan worden geïnduceerd door 
FDCs,, maar ook door CD40L wat aanwezig is op T cellen. Kort gezegd geven de FDCs aan 
dee hechtende B cellen twee reddingssignalen. Signaal 1, cystatine A (cathepsine remmer) en 
signaall  2, cFLIPL (caspase remmer). In hoofdstuk 6 laten we zien dat ook fibroblasten van 
reumatoidee artritispatiënten kiemcentrum B cellen kunnen redden. Fibroblasten uit patiënten 

Verlatenn kiemcentrum 
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Fig.Fig. 1. Schematische weergave van een 
kiemcentrumreactie.kiemcentrumreactie. B cellen worden geactiveerd buiten 
hethet kiemcentrum. In het kiemcentrum gaan ze zich 
vermeerderenvermeerderen en wordt de antigeen receptor genetisch 
gewijzigd.gewijzigd. De beste plakkers worden geselecteerd, m.a.w. 
zeze worden gered van de dood, door FDCs. De niet 
geselecteerdegeselecteerde cellen sterven via apoptosis. 
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diee andere vormen van artritis hebben, kunnen B cellen niet redden. Het mechanisme is nog 
niett bekend. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, worden alle bevindingen nog een keer 
samengevatt en onder de loep genomen. 

Implicatiess voor de kiemcentrumreactie 

Inn het kort worden in fig. 2 de bevindingen uit dit proefschrift ingepast in het in fig. 1 
gepresenteerdee model van de kiemcentrumreactie. FDCs belonen de hechtende kiemcentrum 
BB cellen (de beste plakkers) met twee reddingssignalen. Signaal 1 resulteert in de inductie van 

TT cell remt easpase-8 door 
inductiee van cFLIPL. B cel kan 
kiemcentrumm reactie verlaten 

FDCss redden kiemcentrum B cellen 
opp twee manieren 
1)) Caspase -8 wordt geremd door 
inductiee van cFLYPL. 
2)) Cathepsine wordt geremd door 
overdrachtt van cystatine A 

Fig.Fig. 2. Overzicht van de anti-apoptotische signalen in de kiemcentrumreactie. 
FDCsFDCs redden kiemcentrum B cellen op twee manieren. Caspase-8 activatie wordt 
geremdgeremd door de inductie van cFLIPL. Tevens wordt een cathepsine activiteit geremd 
doordoor overdracht van cystatine A. Om uiteindelijk het kiemcentrum te kunnen verlaten, 
krijgenkrijgen B cellen nog een signaal van T cellen dat resulteert in cFUPL. 

CFLIPLL  en voorkomt hiermee activatie van caspase-8 en dientengevolge ook caspase-3. 
Signaall  2 is de overdracht van cystatine A uit FDCs op hechtende B cellen. Dit remt de 
cathepsinee activiteit in B cellen en dit resulteert in het verdwijnen van endonuclease (DNA 
knipper)) uit de kern van kiemcentrum B cellen. Nadat de cellen loskomen van FDCs krijgen 
zee nog een signaal van T cellen. Door inductie van CFLIPL wordt caspase-8 activatie 
voorkomenn en kan de cel het kiemcentrum verlaten. 

123 3 



124 4 


