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Summary y 

Neutrophilss are the infantry of the immune system, a first line of defense that has 
almostt immediate contact with invading micro-organisms and, if necessary, provides 
thee "more evolved" specific arm of the immune system the time it needs to start its 
counterr attack. After the "battle" much of the clean-up work is left, again, to a related 
groupp of phagocytic cells, the macrophages. 
Too fulfi l their various tasks, neutrophils are equipped with an arsenal of different 
microbicidall  and proteolytic agents that, in a very simplified scheme, can be divided 
intoo granule contents and reactive oxygen species (ROS). While there are different 
sortss of granules, each with a different content of proteins, there is just one system of 
ROSS generation, i.e. the NADPH oxidase enzyme. 
Thiss multi-subunit membrane system mediates the electron transfer from intracellular 
NADPHH onto intraphagosomal and/or extracellular molecular oxygen, thereby 
generatingg superoxide. Superoxide, in its turn, spontaneously or enzymatically 
catalyzed,, gives rise to several other reactive oxygen species, each with different 
characteristicss and reactivities. Together, they are of central importance for the killing 
off  microorganisms, especially bacteria, yeasts and fungi. This importance is 
evidencedd by the immunodeficiency syndrome chronic granulomatous disease (CGD), 
whichh is due to an inability of the patients' neutrophils to generate sufficient amounts 
off  ROS. 
Detailedd analysis of the biochemical and genetic characteristics of the NADPH 
oxidasee in patients with CGD has led to the identification of four NADPH-oxidase 
componentss that may be affected in this disease. These components are the 
(glyco)proteinss gp91^ox and p22phox, which together form the membrane-integrated 
flavocytochromee bsss, and the cytosolic proteins p47phox and p67phox. Upon activation 
off  the neutrophils, the cytosolic components translocate to the membrane-associated 
flavocytochromee and, together with other less essential or less oxidase-specific 
proteins,, form the enzymatically active oxidase enzyme. 
Off  these essential oxidase components, gp91phox is of central importance, both 
geneticallyy and functionally. Genetically, because mutations in its gene on the X 
chromosome,, CYBB, are responsible for the majority of cases of CGD, and 
functionally,, because gp91phox contains all the binding sites and prosthetic groups 
necessaryy for the electron transfer. The electron transfer implicates NADPH bound to 
gp91phox,, the prosthetic groups FAD and two hemes, and molecular oxygen, again 
associatedd with gp91ph0\ 
Thee reactive oxygen species thus generated were considered for a long time to be 
exclusivelyy destructive molecules, the only biological function of which could be the 
degradationn of undesired structures and/or organisms. The NADPH oxidase, 
therefore,, was thought to be only in its sort and, furthermore, to be phagocyte-
specific.. Recently, however, several homologs of gp91phox have been characterized, 
andd gp91phox itself was shown to be expressed, although at very low levels, in a few 
non-phagocyticc cell types as well. The reactive species generated by these enzymes 
aree now known to play essential roles in various intracellular signaling pathways. 

Thee original aim of this thesis was the further characterization of the phagocytic 
NADPHH oxidase by thorough analysis of selected X-linked mutations responsible for 
CGD.. Some of the mutations discovered during the research had, however, 
significancee well beyond the NADPH oxidase and illustrate, therefore, the importance 
andd potential of mutational analysis. 
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Chapterr 1 of this thesis gives an introductory overview over the NADPH oxidase and 
CGD.. The genetic basis of CGD and molecular mechanisms of oxidase activation are 
discussed,, as are clinical presentation and treatment of CGD. 

Duringg the work on this thesis several other non-phagocytic NADPH-oxidase 
homologss were described, and part of the research efforts shifted to these new 
homologs. . 

Inn the cardiovascular system, which integrates endothelial cells, smooth-muscle cells 
andd fibroblasts as well as cardiomyocytes, several of the NADPH-oxidase homologs 
havee been implicated in cardiovascular (patho)physiology, such as atherosclerosis, 
hypertension,, tissue damage and adaptive processes after acute myocardial infarction. 
Chapterr 2 of this thesis summarizes, therefore, our current knowledge about the 
expressionn of NADPH-oxidase components in the cardiovascular tissues and the role 
off  reactive oxygen species in different cardiovascular pathologies. 

Chapterr 3 of this thesis describes the detailed analysis of mutations found in CYBB of 
fourr patients with X91+ CGD, a variant of the disease with normal amounts of non-
functionall  gp91phox. One mutation, Thr341-»Lys, is located in a domain that, based on 
structurall  modeling of related proteins, is predicted to be involved in binding of FAD. 
Thee cytosolic oxidase components of this patient showed normal translocation to the 
plasmaa membrane, both in PMA-stimulated neutrophils and in a cell-free system. 
Mostt probably, therefore, the mutation, which results in local charge change, affects 
eitherr the binding of FAD or the electron transfer from NADPH onto FAD. 
Thee three other mutations, Cys369-»Arg, Gly408->Glu, and Glu568-> Lys, affected 
translocationn of p47phox and pó?1*0*  in both whole cells and in the cell-free system. 
Interestingly,, the domains affected by these mutations also are located in or close to 
sitess involved in electron transfer and/or binding of FAD or NADPH in related 
proteins.. These findings indicate that the two cytosolic components may not simply be 
on/offf  regulators of the oxidase, but are probably also involved in the electron-transfer 
processs itself. 

Thee work presented in chapter 4 identified an intronic insertion of a fragmented 
LINE-11 (LI) retrotransposon in CYBB as the causative mutation in a CGD patient. 
LII  elements are mobile DNA sequences that code for a set of two proteins with the 
abilityy to insert copies of themselves somewhere else in the genome. Because of this 
abilityy and their large copy number, they are thought to have shaped - and to continue 
too do so - the evolution of the mammalian genomes in a profound way. Several 
mechanismss by which they can exert their influence have already been identified, and 
thee present chapter characterizes yet another of those mutational mechanisms. 
Thee truncated insert in this patient's DNA was partially fragmented and inverted, 
therebyy creating a new set of splice sites in intron 5 of CYBB. These changes resulted 
inn a heterogeneous pattern of alternatively spliced mRNA transcripts - some of them 
containingg an LI-defined new exon - with complete absence of the wild-type 
transcript.. The resulting absence of wild-type protein is responsible for the patient's 
phenotype. . 

AA second patient whose disease is due to insertion of an LI sequence into CYBB is 
describedd in chapter 5. In this patient the insertion is localized in an exon and thus 
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disruptss the coding sequence of the gene. However, the insertion was found to 
comprisee also a non-Ll sequence downstream of the LI fragment. This additional 
sequencee is the result of a transduction event, something seen in about 20 % of LI 
insertions.. In these cases, due to the unusual polyadenylation signal of the LI element, 
thee transcript is not cleaved and polyadenylated at the 3' end of LI , but downstream of 
anotherr polyadenylation signal in the flanking 3' sequence. The chimeric transcript is 
thenn retrotransposed. The additional non-Ll sequence allowed us to localize and 
characterizee both the original active element and the time point of the 
retrotransposition.. The original element thus identified, which we termed LRE3, is 
locatedd on chromosome 2q24.1 and represents the most active LI element tested in an 
in-vitroin-vitro retrotransposition assay so far. The very polymorphic repeat sequence at the 
5'' end of the non-Ll sequence enabled us, furthermore, to pinpoint with high 
probabilityy the time point of the retrotransposition in the maternal meiosis I. This is 
thee first time such an assessment of LI retrotransposition has been possible. 

Chapterr 6 describes the novel finding of expression of Nox2 (the new official name 
forr gp91phox) in human cardiomyocytes. Although two distinct methods of analysis, 
Westernn blot and immunohistochemistry, and two different monoclonal antibodies 
havee been used, it cannot yet be excluded that our findings indicate, in fact, the 
expressionn of one or more gp91phox homologs or a splice variant thereof. In patients 
withh acute myocardial infarction, the expression of Nox2 (or homolog) was 
upregulatedd in both viable and jeopardized cardiomyocytes in the infarcted areas, 
suggestingg a role for Nox2 (or homolog) and reactive oxygen species in the 
pathophysiologyy of human heart disease. The relative importance of these findings as 
welll  as the exact molecular mechanisms involved have yet to be determined. 

Takingg CGD as an example, chapter 7, finally, attempts to give an outlook on the 
futuree of mutational analysis. While diagnostic certainty can be, of course, important 
forr the affected patients, mutational analysis, so far, has been primarily of scientific 
interest.. The areas of research that have profited most from mutational analysis have 
changedd over the years, and continue to do so, but the profit for the patients has 
increasedd only slightly. However, the necessary technologies and the accumulated 
knowledgee have reached a point where one can envision establishing risk profiles 
personalizedd for every patient/individual. At that point, mutational analysis will have 
realizedd its full potential by providing the basis for individualized prevention and 
treatment. . 
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Nederlandsee samenvatting 

Inn een wereld krioelend van bacteriën, virussen en andere micro-organismen hebben 
dee zoogdieren een geavanceerd systeem ontwikkeld om binnendringende 
ziektekiemenn onschadelijk te maken. Dit systeem, het immuunsysteem, bestaat naast 
eenn aantal eiwitsystemen uit de leukocyten, de witte bloedlichaampjes, die in 
verschillendee ondergroepen met speciale taken onderverdeeld kunnen worden. De 
beweeglijkstee leukocyten zijn de neutrofiele granulocyten (neutrofielen), die zich snel 
uitt het bloed naar de verschillende weefsels kunnen begeven om de daar aanwezige 
ziektekiemenn te vernietigen. Zij kunnen daarom met de infanterie worden vergeleken, 
diee het eerste contact heeft met indringende micro-organismen en deze vernietigt of 
tegenhoudtt tot de "meer geavanceerde" systemen zover zijn om te reageren. Een 
verwantee groep van witte bloedcellen, de macrofagen, doet na het gevecht, dus na de 
ontsteking,, het opruimwerk. 
Omm hun werk goed te kunnen doen hebben neutrofielen een heel arsenaal van stoffen 
diee bacteriën en andere micro-organismen kunnen doden of eiwitten kunnen afbreken. 
Inn een vereenvoudigd schema kunnen deze stoffen worden onderscheiden in de 
inhoudd van de intracellulaire granula en de reactieve zuurstofproducten. Er zijn 
verschillendee soorten granula in neutrofielen, die elk een andere verzameling eiwitten 
bevatten,, maar er is maar één bron van reactieve zuurstofproducten: het NADPH 
oxidasee enzym. 
Ditt NADPH oxidasesysteem bestaat uit meerdere eiwitonderdelen en is gelocaliseerd 
inn de membraan van de cellen of in de membraan van van bepaalde celonderdelen. 
Hett NADPH oxidase ontvangt elektronen van het NADPH binnen in de cel, 
transporteertt deze door het membraan heen en hecht ze dan aan zuurstof buiten de cel. 
Hierdoorr ontstaat superoxide, dat vervolgens op verschillende manieren in andere 
reactievee zuurstofproducten kan worden omgezet. Deze reactieve zuurstofproducten 
zijnn stoffen die gemakkelijk met andere substanties reageren en daarom heel geschikt 
zijnn om bacteriën of schimmels te doden. Hoe belangrijk dit systeem is kan men zien 
aann patiënten met chronische granulomateuze ziekte, die een heel ernstige stoornis 
vann de immuunafweer hebben en daarom vaak lijden onder zware infecties. Deze 
patiëntenn zijn ziek omdat hun NADPH oxidase niet of heel slecht werkt. 
Grondigg onderzoek van de biochemische en genetische stoornissen in deze patiënten 
heeftt geleid tot de ontdekking dat het enzym uit vier essentiële onderdelen bestaat, die 
allee bij het ontstaan van chronische granulomateuze ziekte kunnen zijn betrokken. 
Dezee vier essentiële eiwitten zijn p22phox en het van suikerketens voorziene eiwit 
gp91phox,, die samen het in de celmembraan gelegen flavocytochroom bs5$ vormen, en 
dee twee cytosolische, dus binnen in de cel voorkomende, eiwitten p47phox en p67pho\ 
Alss de neutrofielen micro-organismen moeten doden verplaatsen p47phox en p67phox 

zichh naar de celmembraan en vormen op deze manier samen met flavocytochroom 
£>5588 het actief, superoxide producerend enzym. 
Vann deze vier essentiële oxidasecomponenten is gp91phox genetisch en functioneel 
gezienn van centraal belang. Genetisch omdat het grootste deel van de patiënten met 
chronischee granulomateuze ziekte mutaties in het gen CYBB heeft dat de genetische 
informatiee voor gp91phox bevat, en functioneel omdat alle elementen die voor het 
transportt van de elektronen belangrijk zijn in gp91phox gelocaliseerd zijn. 

Langee tijd heeft men gedacht dat de reactieve zuurstofproducten alleen maar 
schadelijkk waren, en dat hun enige zinvolle functie het vernietigen van ongewenste 
indringerss en weefselstructuren was. Daarom dacht men dat het NADPH oxidase een 
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uniekk enzym was dat alleen maar in neutrofielen voorkwam. In de laatste twee-en-
een-halff  jaar zijn echter een paar eiwitten gevonden die heel erg op gp91p ox lijken, en 
ookk gp91phox zelf werd in heel kleine hoeveelheden in andere celtypen dan 
neutrofielenn ontdekt. Men weet nu dat de reactieve zuurstofproducten die door deze 
enzymenn worden geproduceerd een belangrijke rol spelen bij de signalering binnen de 
cel. . 

Oorspronkelijkk was het doel van het in dit proefschrift beschreven werk om nieuwe 
informatiee over het NADPH oxidase te krijgen door de effecten van een paar 
geselecteerdee mutaties in CYBB op de structuur en de functie van gp91phox te 
onderzoeken.. Een paar van de in de loop van het onderzoek gevonden mutaties waren 
echterr niet alleen van belang voor het oxidase en maken op deze manier duidelijk hoe 
verreikendd en potentieel belangrijk mutatieonderzoek kan zijn. 

Hoofdstukk 1 van dit proefschrift geeft een inleidend overzicht over het NADPH 
oxidasee en chronische granulomateuze ziekte. Onze tegenwoordige kennis over de 
genetischee grondslagen van chronische granulomateuze ziekte en de moleculaire 
mechanismenn van de activatie van het oxidase worden hier besproken, alsmede de 
klinischee presentatie en therapie van chronische granulomateuze ziekte. 

Inn de periode van onderzoek voor dit proefschrift zijn diverse nieuwe, zeer op 
gp91phoxx lijkende, NADPH oxidasen (homologen) beschreven, en het accent van dit 
proefschriftt verschoof daarom gedeeltelijk om ook werk over deze nieuwe eiwitten te 
omvatten. . 

Inn het systeem van hart en bloedvaten, dat endotheelcellen, gladde spiercellen, 
fibroblastenn en hartspiercellen bevat, worden meerdere gp91phox homologen ervan 
verdachtt bij het ontstaan van een aantal ziekten van het hart en de bloedvaten te zijn 
betrokken,, zoals aderverkalking, verhoogde bloeddruk en hartweefselveranderingen 
naa hartinfarct. Hoofdstuk 2 van dit proefschrift vat daarom onze huidige kennis 
samenn over het vóórkomen van NADPH oxidasecomponenten in hart- en 
bloedvatweefselss en over de rol van reactieve zuurstofcomponenten in verschillende 
ziektenn van hart en bloedvaten. 

Hoofdstukk 3 van dit proefschrift beschrijft de gedetailleerde analyse van mutaties in 
hett gen voor gp91phox bij vier patiënten met chronische granulomateuze ziekte waarbij 
dee neutrofielen normale hoeveelheden van een niet functionerend gp91phox bevatten. 
Eenn van deze mutaties, Thr341—»Lys, zit in een deel van gp91phox dat volgens 
computermodellenn waarschijnlijk FAD bindt, een onderdeel dat voor het 
elektronentransportt nodig is. De verplaatsing van p47phox en p61ph0* naar de 
celmembraann van de patiënt was niet verstoord, en men vermoedt daarom dat deze 
mutatie,, die plaatselijk de elektrische lading verandert, het binden van FAD of het 
elektronentransportt via FAD belemmert. 
Dee drie andere mutaties, Cys369—>Arg, Gly408—>Glu, en Glu568—¥ Lys, verstoorden 
dee verplaatsing van p47phox en p67phox naar de celmembraan in twee verschillende 
proefsystemen.. Omdat alle drie mutaties in of dicht bij gebieden zitten die in verwante 
eiwittenn bij het binden van NADPH of FAD zijn betrokken, en deze weer essentieel 
voorr het elektronentransport zijn, is het denkbaar dat p47phox en p67phox het oxidase 
niett alleen als een schakelaar aan- of uitzetten, maar ook een rol in het 
elektronentransportt zelf spelen. 
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Hett in hoofdstuk 4 beschreven werk identificeerde als oorzaak van chronische 
granulomateuzee ziekte in een patiënt een stukje DNA dat was ingevoegd in een intron 
vann CYBB, een deel van het gen voor gp91phox dat eerst moet worden uitgeknipt voor 
dee geninformatie in een eiwit kan worden vertaald. Het ingevoegde stukje DNA was 
eenn gefragmenteerd LINE-1 (LI ) retrotransposon. LI elementen bevatten DNA 
sequentiess met informatie voor twee eiwitten die alleen maar nuttig zijn voor de LI 
elementenn zelf en niet voor de cel of het organisme. Met hulp van deze eiwitten 
kunnenn LI elementen kopieën van zichzelf maken en deze op een ander plek van het 
genoomm weer invoegen. Omdat ze dat al sinds miljoenen jaren doen zijn er zo'n 
honderdduizendd kopieën van LI elementen in het menselijke genoom aanwezig, en 
menn denkt daarom dat zij een heel grote invloed op de evolutie van de 
zoogdiergenomenn hebben gehad, en dat nog steeds doen. Er zijn al een heleboel 
verschillendee manieren bekend waarop LI elementen kunnen interfereren met 
genfunctie,, en dit hoofdstuk beschrijft een nieuwe, tot nu toe nog onbekende manier. 
Hett stukje van het LI element dat in het intron van de patiënt werd gevonden was 
doorr het mechanisme van invoegen zo veranderd dat een deel ervan door de cel als 
eenn exon werd herkend, dus als een sequentie die dient voor het vertalen van 
geninformatiee in een eiwit. Het eindresultaat bleek te zijn dat er in plaats van een 
uniekk gp91phox mRNA, het "bouwplan" voor het gp91phox eiwit, een hoop 
verschillendee mRNAs werden gemaakt, en geen ervan de goede. Dit leidde tot 
completee afwezigheid van het normale gp91p ox eiwit en dus tot de ziekte van de 
patiënt. . 

Eenn tweede patiënt wiens ziekte werd veroorzaakt door het invoegen van een stukje 
LI-sequentiee in het gen van gp91phox wordt in hoofdstuk 5 beschreven. In deze 
patiëntt was het LI stukje in een exon van CYBB terecht gekomen en vernielde 
daardoorr de DNA informatie die nodig is voor het maken van het gp91phox eiwit. In dit 
gevall  bevatte het ingevoegde DNA echter ook een stukje sequentie dat niet bij het LI 
elementt hoorde. Zoiets gebeurt vaker bij het invoegen van een LI-kopie, in ongeveer 
20%% van de gevallen, en wordt transductie genoemd. Transductie vindt plaats als bij 
hett overschrijven van DNA in mRNA de normale stopsignalen niet worden herkend 
enn daardoor ook aangrenzende DNA-sequenties in mRNA worden overgeschreven. 
Dezee uit twee delen bestaande sequentie wordt dan ergens anders in het genoom 
ingevoegd.. Door deze extra informatie waren wij in staat niet alleen het 
oorspronkelijkee origineel van het ingevoegde LI element terug te vinden, maar ook 
hett tijdstip van de invoeging te bepalen. Het originele LI element, door ons LRE3 
genaamd,, bevindt zich op chromosoom 2q24.1 en is in laboratoriumproeven het 
actiefstee van de tot nu toe beschreven LI elementen. Omdat een deel van de extra 
sequentiee die wij bij de patiënt in het LI element in CYBB vonden bij verschillende 
mensenn in verschillende versies voorkomt, konden wij met vrij grote zekerheid het 
tijdstipp van de invoeging vaststellen als de periode van de eerste van de twee DNA-
scheidingenn in de moederlijke eicel. Dit is de eerste keer dat zoiets mogelijk was. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de nieuwe waarneming van de aanwezigheid van Nox2 (de 
nieuwee officiële naam van gp91phox) in menselijke hartspiercellen. Ofschoon twee 
verschillendee analysemethoden en twee verschillende monoklonale antilichamen 
werdenn gebruikt, is het nog niet mogelijk met zekerheid uit te sluiten dat het om één 
vann de nieuwe, homologe oxidasen gaat, of om een iets andere versie van gp91phox. In 
patiëntenn met een acuut hartinfarct was de aanwezigheid van het oxidase verhoogd in 
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gezondee en in bedreigde cellen in het geïnfarcteerde gebied. Dit maakt het 
waarschijnlijkk dat het oxidase en reactieve zuurstofproducten een rol spelen bij het 
ontstaann en/of het beloop van menselijke hartziekten. Het moet nog worden 
uitgezochtt hoe relevant voor menselijke hartziekten deze resultaten zijn en precies 
welkee moleculaire mechanismen erbij zijn betrokken. 

Mett chronische granulomateuze ziekte als voorbeeld doet hoofdstuk 7 een poging 
uitzichtt te geven op de toekomst van mutatieonderzoek. Het kan natuurlijk voor de 
betrokkenn patiënt heel belangrijk zijn zekerheid over zijn of haar diagnose te krijgen, 
maarr in principe is mutatieonderzoek tot nu toe vooral van wetenschappelijk belang 
geweest.. Terwijl verschillende onderzoeksgebieden in de loop der jaren hebben 
geprofiteerdd van mutatieonderzoek, is de winst voor de betrokken patiënten bijna niet 
groterr geworden. De nodige technologieën en de verzamelde kennis hebben echter 
eenn punt bereikt waarop men kan overwegen geïndividualiseerde risicoprofielen voor 
iederee patiënt of individu op te stellen. Op dat moment zal mutatieonderzoek zijn 
volledigg potentieel realiseren om de basis te vormen voor geïndividualiseerde 
preventiee en therapie. 
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