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Eenn behoorlijke samenvatting van dit proefschrift zou voor de niet ingewijde lezer een dubbel 

dikk boekje opleveren. Daarom zal door de termen in de titel te verduidelijken (Fig. 1) in deze 

samenvattingg een beeld gegeven worden van wat er onderzocht is. 

Laatt ik eerst het onderwerp van dit proefschrift verduidelijken: Interleukine-12 en zijn receptor. 

Interleukiness zijn eiwitten die als signaalstof dienen. Zij worden door de ene cel gemaakt en 

uitgescheidenn om een boodschap door te geven aan een andere cel. Deze andere cel kan de 

boodschapp alleen ontvangen als het op zijn oppervlak een 'ontvanger' eiwit (receptor) heeft. De 

enee cel maakt dus Interleukine-12 (IL-12) en een andere cel ontvangt de boodschap IL-12 met 

behulpp van een IL-12 receptor op zijn oppervlak. 

Interleukine-122 speelt een belangrijke rol in het afweersysteem. Dendritische cellen (DC) 

bevindenn zich op plaatsen waar potentiële ziekteverwekkers het lichaam binnen kunnen komen 

bvv in de huid of longen. Daar zoeken zij de omgeving af naar potentiële ziekteverwekkers. 

Enerzijdss zijn er lichaams-vreemde stoffen die in cellen terechtkomen ('intra-cellulair', zoals 

virussenn en sommige bacteriën) en anderzijds lichaams vreemde stoffen die tussen cellen zitten 

verstoptt ('extra-cellulair', bv wormen). Als deze DC vreemde ziekteverwekkers in cellen 

ontdekken,, zullen ze het IL-12 eiwit gaan uitscheiden. Boodschapper IL-12 zorgt voor de 

ontwikkelingg en activatie van gespecialiseerde witte bloedcellen, de T-helper cellen van het type 1 

(Thl).. Thl cellen zullen ervoor zorgen dat de potentiële ziekteverwekkers of de cellen waar het 

zichh in bevindt, netjes worden opgeruimd. Zulke Thl cellen hebben een volledige IL-12 receptor, 

bestaandee uit twee eiwitten: het IL-12 receptor beta 1 (IL-12RB1) eiwit en het signalerende IL-12 

receptorr beta 2 (IL-12RB2; zie Fig. 2, hoofdstuk 1) eitwit. Thl cellen gaan zodra ze de 
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Fig.. 1 Titel van dit proefschrift. Impressie van de titel van dit proefschrift voor een 'leek' door de 

auteur.. A-E geven de onbekende termen aan. 
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boodschapp IL-12 ontvangen hebben met hun receptor, weer andere signaal stoffen maken. 

Voorr het opruimen van ziekteverwekkers tussen de cellen, zal de DC andere signalen afgeven, 

diee zorgen voor de ontwikkeling en activatie van gespecialiseerde witte bloedcellen van een ander 

type:type: de T-helper cellen type 2 (Th2). Deze Th2 cellen missen het IL-12RB2 'ontvanger' eiwit 

voorr IL-12 op hun oppervlak en kunnen zodoende niet op boodschapper IL-12 reageren (zie Fig. 

1,, hoofdstuk 1). 

Dee ongespecialiseerde witte bloedcellen (naïeve T-helper cellen) die zich bevinden in de 

lvmfeknopen,, hebben ook geen IL-12RB2 ontvanger eiwit op hun oppendak. Deze naïeve T-

helperr cellen wachten daar tot ze van de DC een boodschap ontvangen, die bepaalt of ze zich 

zullenn specialiseren in een Thl of Th2 cel. Het specialiseren van de naïeve T-helper cellen in Thl 

enn Th2 cellen is normaal gesproken strikt gereguleerd en een evenwichtig systeem. 

Reedss aan het begin van dit project waren er een aantal onderzoeksresultaten bekend die het zeer 

interessantt maakten om naar het IL-12 receptor K2 gen te kijken. Het was bekend dat IL-12 een 

Thll  cel kan activeren, omdat het de receptor heeft, maar niet een Th2 cel omdat die de IL-12RB2 

niett op zijn oppervlak heeft. Het bleek dat IL-12 zelf ook een belangrijke rol speelde in de 

ontwikkeling!'specialisatieontwikkeling!'specialisatie van de naïeve T-helper cel in een T hl cel. Echter er diende zich hier 

well  een 'wat was er eerder, de kip of het ei?' vraagstuk aan. Immers, hoe kan de naïeve T-helper 

cell  de IL-12 boodschap aannemen als het de volledige receptor ervoor niet heeft...? 

Err was nog een reden om naar de receptor van IL-12 te kijken. Het was ontdekt dat soms de DC 

bvv in de long, foutief, dus op onschuldige stoffen (bv huisstofmijt) reageerde. In zulke gevallen is 

hett specialiseren van naïeve T-helper cellen uit balans en is er een voorkeur ontstaan voor het 

ontwikkelenn van Th2 cellen. Allergische patiënten bleken inderdaad overmatige Th2 cel 

ontwikkelingg te vertonen, met bekende allergische klachten tot gevolg. Het leek of de naïeve T-

helperr cellen zich gedwongen tot Th2 cellen ontwikkelden, alsof ze een intrinsiek onvermogen 

haddenn om op boodschapper IL-12 te reageren. Er werd gedacht dat er iets mis zou kunnen zijn 

mett het aan zetten van het IL-12 receptor bèta 2 gen. 

Inn dit proefschrift zijn verschillende studies beschreven die er allemaal op gericht zijn om te 

begrijpenn hoe het Interleukine-12 receptor bèta 2 (IL-12R.fi2) gen: 

i)) in elkaar zit; 

ii )) hoe het werkt, dus wanneer het aan of juist uit gezet wordt (transcriptie ofwel het 'lezen' 

vann het gen om via RNA te vertalen in IL-12RI52 eiwit; 

iii )) en welke eiwitten (transcriptie factoren) een rol spelen bij het aan en uit zetten van het gen; 
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iv)) of er in het IL-J2RJÏ2 gen van verschillende mensen kleine variaties (polvmorfismen) te 

vindenn zijn die een effect hebben op het aan of juist uit zetten van het gen. 

Inn Hoofds tuk 1 wordt een inleiding gegeven over de signaalstoffen (interleukinen) die betrokken 

kunnenn zijn bij het de regulatie van expressie van IL 12RB2. 

Inn Hoofds tuk 2 is beschreven hoe het gen voor 1L-12RB2 eruit ziet op D NA niveau. Elk gen dat 

codeertt voor een eiwit, bevat namelijk meer onderdelen dan alleen de code voor het uiteindelijke 

eiwit.. Het IL-12RB2 gen bleek een behoorlijk groot en ingewikkeld gen te zijn. Het voor IL -

12RB2-coderendee deel is opgebouwd was uit 15 stukken (exonen) waartussen 14 niet coderende 

stukkenn (intronen) zitten, lntronen hebben mogelijk alleen een functie in de regulatie van het aan 

off  //// zetten van het gen. Helemaal aan het begin van het gen bevindt zich het stuk D NA (dit 

stukk D NA wordt de promoter genoemd) waar eiwitten aan kunnen binden (transcriptie factoren) 

diee bepalen of het gen aan of //// gezet wordt. In andere woorden: deze transcriptie factoren 

bepalenn samen de transcriptie regulatie van het IL-12RB2 gen. Een schematische weergave van 

hett 1L-12RB2 gen zoals bepaald in dit hoofdstuk staat op de achterkant van het proefschrift. 

Inn Hoofds tuk 3 is het promoter fragment onderzocht. Er is bepaald wat het kleinste stukje 

D N AA is dat het IL-12RB2 gen nog aan kan zetten. Hieraan binden eiwitten van de Sp-1 familie. 

Verderopp in de promoter zijn meer belangrijke gebieden die eiwitten binden en zo de transcriptie 

regulatiee van het gen posidef beïnvloeden. Ook is er een eiwit gevonden dat bindt in de 

promoter,, NEAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) genaamd, dat juist er voor zorgt dat de 

transcriptiee regulatie van het gen negatief beïnvloed wordt en dus remt. 

Inn Hoofs tuk 4 is er juist op eiwit niveau gekeken naar IL-12RB2. Hierin is laten zien dat 

gespecialiseerdee Th2 cellen, die niet op boodschapper IL-12 kunnen reageren omdat ze de IL -

12RB22 missen, toch weer IL-12RB2 eiwit op hun oppen-lak kunnen krijgen en daarmee meer op 

eenn gespecialiseerde T hl cel gaan lijken door de herstelde mogelijkheid IL-12 boodschappen aan 

tee nemen. Deze bevinding is met name van belang voor mensen met een allergische aandoening 

(Th22 geassocieerd) omdat zo misschien hun uit balans zijnde ontwikkeling van naïeve T cellen 

weerr hersteld zou kunnen worden. 

Inn Hoofds tuk 5 hebben we onderzocht of een bepaalde transcriptie factor (GATA3) de 

transcriptiee van het IL-12RB2 gen zou kunnen remmen door aan de promoter te binden. 

Bevindingenn beschreven in de literatuur hadden daar aanwijzingen voor gegeven. Een direct 

effectt van GATA 3 op de promoter hebben we echter niet kunnen vinden, wat niet uitsluit dat 

G A TT A3 op een indirecte manier, via andere eiwitten, een effect kan hebben op het uit zetten van 

hett gen. 
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Tenslotte,, in Hoofdstuk 6, is er gekeken of er in het promoter gebied van het IL-Ï2R.f$2 gen 

vann allergisch astma patiënten kleine variaties (polymorfismen) te vinden zijn die een effect 

hebbenn op de transcriptie (het aan of juist ///'/ zetten) van het gen. Er is een stuk promoter 

bekekenn met een lengte van 1200 D NA bouwstenen (nucleotiden, A, G, T of C) in een bepaalde 

volgordee zoals weergegeven in Fig. 1 hoofdstuk 6. Er zijn vij f van zulke variaties gevonden, 

waarvann één polymorfisme in het D N A (op positie -465) effect had op welke eiwitten er binden 

aann het D NA op positie -465 en daardoor ook effect had op transcriptie van het IL-12RB2 gen. 

Inn 80 % van de gevallen heeft het gen op positie -465 een nucleotide A staan, en in 20 % een G. 

D ee promoter met nucleotide A op -465 kon een extra eiwit binden in vergelijking met de 

promoterr met nucleotide G op -465 en dat resulteerde in een lagere transcriptie van het IL -

12RT522 gen. Het hebben van een nucleotide A op -465 zou dus passen bij het Th2 geassocieerde 

ziektebeeldd van allergisch astma. Het vóórkomen van dit polymorfisme in de allergisch astma 

populatiee echter, in vergelijking met gezonde individuen was niet verschillend en dit IL-12RB2 

polymorfismee lijk t daarmee niet een risico factor te zijn om allergie te ontwikkelen. Het zou 

eventueell  alleen, als er eenmaal allergie ontwikkeld is, voor een extra verlaagde IL-12RB2 

expressiee kunnen zorgen en zo mogelijk het ziektebeeld iets verslechteren. 
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