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SAMENVATTIN G G 

Dee X-gebonden lymfoproliferatieve (XLP) ziekte is een humane congenitale 

immuundeficiëntiee met als voornaamste symptoom een abnormale afweer tegen het 

Epsteinn Barr virus (EBV). Bijna 30 jaar geleden werd XLP voor het eerst beschreven 

alss een afzonderlijke aandoening door David Purtilo. XLP kent drie dominante 

fenotypen:: fatale mononucleosis infectiosa (FMI), kwaadaardige B cel lymfomen en 

dysgammaglobulinemie.. Een XLP patiënt kan echter meerdere fenotypen tegelijk 

ontwikkelen,, met name na blootstelling aan EBV. Meer dan 70% van XLP patiënten 

sterftt voor het 10e levensjaar en maar weinigen worden ouder dan 40. In de meeste 

gevallenn ontwikkelen de aangedane jongetjes een FMI met kenmerken van een 

hemofagocytischh syndroom. Deze combinatie is doorgaans fataal vanwege een 

overweldigendee polyclonale proliferatie van T en B cellen wat leidt tot leverfalen en 

beenmergg onderdrukking. Terwijl dit lymfoproliferatieve fenotype doorgaans wordt 

veroorzaaktt door EBV infectie kunnen de andere twee fenotypen, namelijk 

dysgammaglobulinemiee en lymfomen, ook zonder EBV infectie ontstaan. 

Inn de mens zijn de problemen van het immuunsysteem bij XLP nauwelijks bekend. 

Gezondee mensen reageren met een goed gecoördineerde immuunrespons wanneer zij 

voorr het eerst met EBV besmet raken. XLP patiënten daarentegen reageren met een 

ongeorganiseerdee respons die wordt gekarakteriseerd door een overmatige 

accumulatiee van CD8 T cellen, NK cellen en macrofagen. Daarbij zijn XLP 

patiëntenn niet in staat een functionele antilichaam respons tegen EBV te genereren. 

Inn de afgelopen jaren zijn enkele baanbrekende ontdekkingen gedaan die hebben 

geleidd tot de identificatie van enkele moleculaire en cellulaire principes die bijdragen 

aann de XLP pathogenese. Deze hebben het niet alleen mogelijk gemaakt dat XLP 

moleculairr kan worden gediagnostiseerd maar ook geleid tot inzichten in een nieuwe 

familiee van co-receptoren op lymfocyten en hun intracellulaire adapter moleculen. In 

ditt proefschrift worden enkele interessante bevindingen gerapporteerd die de 

afgelopenn jaren hebben bijgedragen tot het moleculair en functioneel verder 
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ontrafelenn van XLP. In 1998 werd het gen gecloned dat gemuteerd was in XLP 

patiënten.. Dit gebeurde op twee verschillende manieren. De eerste was klassiek 

positioneell  clonen terwijl de tweede methode het resultaat was van de associatie van 

hett XLP gen product met een oppervlakte receptor. In het laboratorium van Cox 

Terhorstt werd het XLP gen bij toeval gevonden tijdens studies naar de biochemische 

padenn die in gang worden gezet door de oppervlakte receptor SLAM (Signaling 

Lymphocyte-Activationn Molecule, CD 150). Deze co-receptor op het celoppervlak 

vann lymfocyten kan IFN-y productie induceren wanneer de lymfocyten met anti-

SLAMM worden gestimuleerd. Door gebruik te maken van de "yeast two hybrid" 

techniekk werd een cDNA ontdekt dat codeerde voor een nieuw eiwit, SLAM-

associatedd protein (SAP), welk aan de cytoplasmatische staart van SLAM bond. 

SAP,, ook wel SH2D1A genoemd, is een 128 aminozuur groot eiwit dat een SH2 

domeinn en een 24 aminozuur staart heeft. Het bevindt zich voornamelijk in T en NK 

cellen. . 

Mett deze ontdekkingen in ons achterhoofd gingen we de interactie tussen SAP en de 

co-receptorr SLAM verder biochemisch karakteriseren (Hoofdstuk 2). In eerder werk 

datt niet is opgenomen in dit proefschrift hadden we reeds aangetoond dat SAP via 

zijnn SH2-domein een interactie aangaat met het motief T-I-Y-x-x-V. Dit motief is 

ookk aanwezig in de oppervlakte receptoren van dezelfde familie als SLAM, namelijk 

CD84,, CD229/Ly-9 en CD244/2B4, die selectief op verschillende lymfocytaire 

subpopulatiess tot expressie komen. Daarnaast hadden we met structuurstudies reeds 

aangetoondd dat de interactie tussen SAP en Tyr281 van SLAM gebruik maakt van 

eenn unieke drie-directionele bindingsvorm die niet afhankelijk was van tyrosine 

fosforylatie.. Om deze interactie verder te bestuderen, hebben we gebruik gemaakt 

vann een aantal XLP missense mutaties, die verspreid waren over het hele SAP SH2 

domeinn en door ons en anderen waren gevonden (Hoofdstuk 2). De resultaten lieten 

tweee groepen met een enkele aminozuur verandering zien: i) mutanten met een sterk 

veranderdee halfwaardetijd van het eiwit (bijv. Y7C, S28R, Q99P, P101L, V102G en 

X129R)) en ii) mutanten met structuurveranderingen die op verschillende manieren 

dee interactie met SLAM beïnvloedden. In deze laatste groep bleek dat mutaties die 
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dee interactie tussen de hydrofobe groeve van SAP's SH2 domein en Val+3 van het 

bindingsmotieff  verstoorden (bijv. T68I), alsmede mutaties die de fosfotyrosine 

bindingsgroevee veranderden (bijv. C42W), de binding met alle SLAM receptoren 

onmogelijkk maakten. Er werd een SAP mutatie gevonden (T53I) die in staat was om 

mett Thr-2 van het SLAM bindingsmotief te interfereren. Deze mutatie bleek alleen 

dee non-fosfotyrosine interactie en niet de fosfotyrosine binding te verhinderen. 

Echter,, mutant T53I kon niet aan CD229 of CD224 binden wat duidde op een 

brederee rol voor SAP in signaal transductie in T en NK cellen. Er werd overigens 

geenn correlatie gevonden tussen de verschillende SAP mutaties en het klinische 

fenotypee van XLP patiënten. Dit duidde op andere, vooralsnog onbekende, 

genetischee en omgevingsfactoren die een rol spelen in de manier waarop XLP zich 

klinischh manifesteert. 

Inn een poging de structurele en biochemische functies van SAP verder te ontrafelen 

gingenn we verder met de studie van een reeds bekend muizen cDNA, EAT-2 

genaamd.. Dit 132 aminozuur eiwit van onbekende functie heeft een enkel SH2 

domeinn homoloog aan SAP (Hoofdstuk 3). Het humane EAT-2 werd gecloned en 

hett coderende gen werd gelocaliseerd op chromosoom lq23, dicht in de buurt van de 

locuss voor SLAM en daarbij horende familieleden. Vergelijking van de EAT-2 met 

SAPP exon/intron verdeling lijk t erop te duiden dat beide genen zijn ontstaan uit één 

voorloperr gen. EAT-2 komt voornamelijk tot expressie in B lymfocyten en 

macrofagen.. Omdat ook EAT-2 aan CD84, SLAM, CD244 en CD229 bindt via zijn 

SH22 domein stellen wij daarom voor dat EAT-2 een equivalent is voor SAP in 

antigeenn presenterende cellen (APC). Verder laten wij zien dat de structuur van het 

complexx EAT-2 met een fosfo-Tyr peptide (pTyr281), afkomstig van de SLAM 

cytoplasmatischee staart, erg lijk t op de structuur van SAP met dit zelfde peptide. Dit 

verklaartt de hoge affiniteit van EAT-2 voor het pTyr motief in de staart van SLAM 

maarr verklaart niet waarom SAP wel bindt aan ongefosforyleerd SLAM en EAT-2 

niet.. Overexpressie of EAT-2 verhoogt de tyrosine fosforylatie van SLAM en 

verhindertt de recrutering van de tyrosine fosfatase SHP-2. Dit suggereert dat EAT-2, 

nett als SAP, ook een blokkerende functie vervult. Wij speculeren dat SAP en EAT-2 
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naarr de immuun-synaps worden gerecruteerd door SLAM, CD229, CD84 of CD244 

mett als doel hun aanwezigheid bij de T cell/APC interactie. Het lijk t erop dat de 

tyrosinenn op SLAM receptoren snel worden gefosforyleerd na T cel receptor (TCR) 

off  B cel receptor (BCR) activatie, wat leidt tot recrutering van SAP en EAT-2. Op 

dezee manier zouden SAP en EAT-2 indirect kunnen bijdragen aan de verlenging van 

dee gefosforyleerde staat van belangrijke structuren tijdens TCR activatie. Het lijk t er 

dann ook op dat EAT-2 en SAP 'vrij rondzwervende' SH2 domeinen zijn die een rol 

spelenn in T cellen en APC en een nieuwe klasse van eiwitten vertegenwoordigen. 

Omdatt er in bepaalde patiënten die leden aan een chronische EBV infectie en XLP 

patiëntenn met een negatieve familiegeschiedenis geen mutaties in SAP werden 

gevonden,, bestaat er de mogelijkheid dat EAT-2 betrokken is in de pathogenese van 

dee XLP-gerelateerde ziekten lymfoom en dysgammaglobulinemie. 

Naa de moleculaire basis te hebben gedefinieerd waarmee SAP en EAT-2 

intracellulairee signalen beïnvloeden en de structurele defecten in XLP patiënten te 

hebbenn onderzocht wijdden we ons vervolgens aan de bestudering van B cel functies 

inn de pathogenese van XLP. Zoals boven reeds beschreven, bestaat XLP uit een 

spectrumm van drie klinische fenotypen. Patiënten lijden niet alleen aan chronische 

infectiess vanwege de gebrekkige immuunglobuline productie, maar de abnormale B 

cell  functies in XLP zijn ook zeer belangrijk voor het begrijpen van de EBV-

afhankelijkee inductie van lymfomen. Onze hypothese was dat SAP, naast zijn rol in 

TT en NK cellen, ook een essentiële rol speelt in de regulatie van B cel functies, c.q. 

immuunglobulinee productie. Deze link tussen SAP en immuunglobuline productie 

werdd duidelijk toen twee families, die eerder met een Common Variable 

ImmunoDeficiencyy (CVID) waren gediagnostiseerd, een mutatie in SAP bleken te 

hebbenn (Hoofdstuk 4). In één familie met progressieve immuunglobuline 

deficiëntiess presenteerden drie broers zich met herhaalde luchtweginfecties terwijl 

bijj  vrouwelijke familieleden louter verhoogde IgA serum waarden werden gevonden. 

Inn de andere familie hadden twee broers B lymfocytopenie en immuunglobuline 

deficiëntie.. Naast de mogelijkheid voor genetisch advies en de overweging van 

agressieveree therapievoorstellen (bijv. beenmergtransplantatie) voor CVID patiënten 
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mett SAP mutaties, geven deze data duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen 

genetischee defecten in SAP en abnormale B cel functie. 

Alss laatste werd de cellulaire basis van deze abnormale B cel functie bestudeerd in 

SAPP deficiënte (SAP-/-) muizen (Hoofdstuk 5). Eerdere publicaties hadden reeds 

latenn zien dat T cellen van SAP-/- muizen verminderd in staat waren om naar T 

helperr 2 (Th2) cellen te differentiëren. Verder hebben deze SAP-/- muizen in 

vergelijkingg met wild type (wt) muizen een sterk toegenomen aantal IFN-y 

producerendee T cellen in hun milt en lever wanneer ze worden geïnfecteerd met 

lymphocyticc choriomeningitis virus (LCMV) of met parasiet Toxoplasma gondii. 

Omm een verder onderscheid te kunnen maken tussen T en B cel afhankelijke defecten 

werdd de humorale respons van SAP*/*  muizen bestudeerd en werden specifieke 

antilichaamm responsen gemeten. In dit hoofdstuk laten wij zien dat de primaire en 

secundairee IgM respons en de IgGl, IgG2a, IgG2b en IgG3 respons tegen KLH en 

Ovalbuminee sterk verminderd zijn in SAP-/- muizen in vergelijking tot wt muizen, 

terwijll  de T cel onafhankelijke respons intact blijft . In overeenstemming met dit 

"class-switching""  defect waren de "germinal centers" afwezig in de milt van SAP-/-

muizen.. Zowel naieve als TCR transgene SAP-/- CD4 cellen produceerden 

aanzienlijkk minder IL-4, terwijl SAP-/- B cellen minder CD23 tot expressie brachten. 

Dysgammaglobulinemiee met lage totaal IgGl en IgE concentraties en verhoogde 

IgG2aa concentraties werd aangetoond in ongeïmmuniseerde SAP/- muizen. De 

transplantatiee van voorgeactiveerde "primed" SAP-/- T en B cellen naar bestraalde wt 

muizenn liet zien dat een combinatie van CD4 cel defecten en inefficiënte inductie 

vann geheugen B cellen beide bijdroegen aan de abnormale antilichaam respons. 

Primairee CD4 en B cel defecten werden ook gevonden na de transplantatie van 

ongeactiveerdee "non-primed" SAP"/- cellen naar RAG2-/- muizen. Hieruit 

concluderenn we dat de inefficiënte primaire antilichaam productie in SAP'/- muizen 

hett gevolg is van vroege defecten in de T-cel afhankelijke B helper cel. 

Dysgammaglobulinemiee en gegeneraliseerde Ig "class-switching" defecten komen 

overeenn tussen SAP-/- muizen en XLP patiënten. Onze bevindingen suggereren dat 
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gecompliceerdee B en Th2 cel onvolkomenheden verantwoordelijk zijn voor de 

substantiëlee veranderingen in humorale immuniteit die worden gevonden bij de 

ziektee XLP. EBV maakt gebruik van normale B cel differentiatie mechanismen zodat 

dee EB V-geïnfecteerde B cel blast een rustende geheugencel kan worden. Het wordt 

hiermeee aantrekkelijk om te speculeren dat het onvermogen om geheugen B cellen te 

genererenn in de afwezigheid van SAP leidt tot een blokkade in de differentiatie tot 

geheugencellen.. Dit zou dan kunnen resulteren in de stabiele expressie van groei-

bevorderendee genen en daaruit voortvloeiend risico op tumorgenese zoals wordt 

gevondenn in XLP. 

Dee bevindingen zoals beschreven in dit proefschrift hebben bijgedragen in het verder 

ontrafelenn van de structurele en functionele mechanismen die zijn betrokken bij de 

pathogenesee van XLP. We hopen dat onze resultaten zullen bijdragen in het 

ontwikkelenn van specifieke therapieën voor patiënten met XLP en daaraan verwante 

ziektebeeldenn zoals lymfomen en CVID. Omdat de SAP- en SLAM families 

waarschijnlijkk ook op veel andere niveaus bijdragen aan de regulering van het 

immuunsysteemm hopen we dat dit werk verder inzicht zal geven hoe het 

immuunsysteemm werkt in normale en pathologische situaties. 
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