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Samenvatting voor niet ingewijden 

SAMENVATTING VOOR NIET INGEWIJDEN 

Het immuunsysteem zorgt voor de verdediging van ons lichaam tegen micro
organismen zoals bacteriën en virussen. Verschillende celtypen, elk met hun eigen 
specifieke functie, spelen daarin een belangrijke rol. Elk van deze cellen heeft op zijn 
celoppervlak eiwitten (receptoren) die na binding aan een specifiek complementair 
molecuul (ligand) signalen naar het binnenste van de cel kunnen doorgeven. 
Afhankelijk van het soort receptor en ligand zet dit de cel aan tot een bepaalde respons. 
De interactie tussen een receptor en zijn ligand reguleert dus het gedrag van een cel en 
biedt cellen tevens de mogelijkheid met elkaar te communiceren. 

CD97 is één van de receptoren die zich op cellen van het immuunsysteem 
bevinden. CD97 heeft een complexe structuur en bestaat uit twee delen en wordt 
daarom een dimeer genoemd. Eén deel bevindt zich aan de buitenkant van de cel 
(extracellulair), het andere deel is in de celmembraan verankerd (transmembraan). 
Beide delen zijn via een zwakke chemische binding aan elkaar gebonden. Het gedeelte 
dat buiten de cel uitsteekt is opvallend lang en bevat zogenaamde EGF-domeinen. Via 
deze EGF-domeinen bindt CD97 zijn specifieke ligand, die zich op een andere cel 
bevindt. Voor CD97 is aangetoond dat deze ligand CD55 (een ander molecuul) is. Er 
bestaan drie vormen van CD97 die verschillende aantallen EGF-domeinen hebben (drie, 
vier of vijf) en daardoor met verschillende sterkten aan CD55 binden. De biologische 
relevantie van de interactie van CD97 met CD55 en het voorkomen van de 
verschillende CD97 vormen is nog onduidelijk. Het transmembraangedeelte van CD97 
is verankerd in de celmembraan doordat de eiwitketen waaruit CD97 bestaat zeven keer 
door de celmembraan geweven is. 

Naast CD97 zijn er nog enkele receptoren met een structuur zoals die van 
CD97. Deze groep van homologe receptoren wordt de EGF-TM7 receptorfamilie 
genoemd. Figuur 1 is een schematische weergave van de EGF-TM7 familie. 

CD97 EMR1 EMR2 EMR3 EMR4 

Figuur 1. Schematische weergave van de EGF-TM7 familie 
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De afwijkende structurele eigenschappen van CD97 wijzen op een ongewoon 
moleculair werkingsmechanisme. Dit leidde tot de volgende werkhypothese, de hasis 
voor dit proefschrift: CD97 kan een interactie aangaan met CD55. Deze interactie 
initieert het uiteenvallen van de dimere structuur waardoor het extracellulaire deel van 
CD97 loslaat van het transmembraangedeelte. Deze eerste gebeurtenis maakt de weg 
vrij voor een tweede, onbekende, ligand die nu aan het transmembraangedeelte van 
CD97 kan binden. Deze tweede interactie initieerd, via het transmembraangedeelte, 
signalering naar het binnenste van de cel, een eigenschap die niet gevonden was na 
CD55 binding aan extracellulair CD97. Doel van dit project was om door onderzoek 
naar de moleculaire mechanismen van CD97 zicht te krijgen op de functie en 
eigenschappen van deze unieke receptor (hoofdstuk 1, proloog). 

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting van alle gevonden eigenschappen van 
de EGF-TM7 receptoren gegeven. Er zijn zes EGF-TM7 receptoren gevonden waarvan 
er zich vijf op cellen van het immuunsysteem bevinden. Deze receptoren zijn allemaal 
dimeren en de meeste kunnen een complementaire ligand op een andere cel binden. 
Figuur 1 is een schematisch weergave van de EGF-TM7 receptoren. 

Met behulp van moleculaire probes (minuscule fluorescerende bolletjes 
beladen met CD97 receptor) konden we een tweede ligand voor CD97 op witte 
bloedcellen opsporen (hoofdstuk 3). Deze ligand - chondroitinesulfaat, een suikerketen 
gekoppeld aan bepaalde moleculen - bindt specifiek aan het vierde EGF-domein en 
daarmee alleen aan de grootste vorm (met vijf EGF-domeinen) van CD97. Binnen het 
immuunsysteem komt deze ligand alleen voor op B-lymfocyten. Met behulp van een 
antilichaam (een stof specifiek gericht tegen één bepaald molecuul en te gebruiken voor 
detectie daarvan) tegen de grootste vorm van CD97 konden we aantonen dat deze 
receptor zich bevindt op myeloïde cellen en geactiveerde lymfocyten. Deze 
bevindingen wijzen erop dat de CD97-chondroitinesulfaat interactie een rol heeft in het 
functioneren van B-lymfocyten. 

De functionele consequenties van het verstoren van de interacties van CD97 
met zijn liganden wordt onderzocht in hoofdstuk 4. Injectie van interleukine-8 (een 
oplosbare biologische stof) in een muis heeft tot gevolg dat stamcellen vanuit het 
beenmerg naar het bloed migreren, een proces dat stamcelmobilisatie genoemd wordt 
Als de muizen echter voorbehandeld worden met CD97 antistof, die de interactie tussen 
CD97 en zijn liganden verhindert, vindt dit proces niet plaats. CD97 antistof heeft geen 
effect op de mobilisatie van stamcellen na injectie van G-CSF (een andere oplosbare 
biologische stof) wat erop wijst dat CD97 een afgebakende functie heeft. De 
geobserveerde blokkade in stamcelmobilisatie kan niet het gevolg zijn van een direct 
effect van de antistoffen op de stamcellen omdat er geen CD97 op hun oppervlak 
aanwezig is. Uit eerdere proeven bleek dat CD97 antistof een effect heeft op de migratie 
van neutrofielen (een andere witte bloedcel) naar bacterie-geïnfecteerde longen. Verder 
is bekend dat stamcelmobilisatie afhankelijk is van het goed functioneren van 
neutrofielen. Daarom vermoeden wij dat de inhibitie van stamcelmobilisatie 
veroorzaakt wordt door een effect van de CD97 antistof op het functioneren van 
neutrofielen. 

Omdat EMR2 bijna honderd procent gelijk is aan CD97 in de EGF-domein-
regio, hebben we de biochemische eigenschappen en de aanwezigheid van EMR2 op 
cellen van het immuunsysteem onderzocht (hoofdstuk 5). Hiervoor is een antistof 
gemaakt waarmee we EMR2 kunnen detecteren. Net als CD97 is ook EMR2 een dimeer 
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met een extracellulair deel en een transmembraan deel. Binnen het immuunsysteem 
bevindt EMR2 zich op monocyten, macrophagen, dendritische cellen en in geringe 
mate op granulocyten (verschillende typen witte bloedcellen). In tegenstelling tot CD97 
kan de aanwezigheid van EMR2 niet geïnduceerd worden op lymfocyten na 
activatieprikkels. Het feit dat EMR2 niet aan CD55 kan binden (in tegenstelling tot 
CD97) en de bevinding dat EMR2 en CD97 zich gedeeltelijk op andere cellen bevinden 
zijn sterke aanwijzingen dat beide receptoren waarschijnlijk een verschillende functie 
hebben. 
Vervolgens hebben we met het door ons ontwikkelde antilichaam de aanwezigheid van 
EMR2 in het synoviale weefsel van de knie van reuma-patiënten onderzocht (hoofdstuk 
6). Verder hebben we ook gekeken naar de mogelijke interacties van CD97 en EMR2 
met hun liganden met behulp van fluorescerende probes (zie hoofdstuk 3). Er bleek 
significant meer EMR2 aanwezig op witte bloedcellen in het weefsel van de knie van 
reuma-patiënten vergeleken met gezond controle-weefsel. Binding van de 
fluorescerende probes aan chondoitinesulfaat, de ligand van de grootste vorm van CD97 
en EMR2, werd gevonden in het gehele weefsel. Binding van de kleinste vorm van 
CD97 aan CD55 was daarentegen alleen detecteerbaar in de buitenste cellaag van het 
synovium. Deze bevindingen wijzen erop dat interactie van CD97 en EMR2 met hun 
liganden kan plaatsvinden in het weefsel van reuma-patienten. Mogelijk spelen deze 
interacties een rol in het ziektebeeld van reuma. 

De ontdekking en moleculaire analyse van de EGF-TM7 receptor EMR2 bracht 
enkele opmerkelijke eigenschappen van deze receptor aan het licht. EMR2 is eigenlijk 
een combinatie van de receptoren CD97 en EMR3. Het transmembraangedeelte is 
gerelateerd aan EMR3 terwijl het extracellulaire EGF-gedeelte grote homologie 
vertoont met CD97. Door deze grote homologie in het ligandbindende deel, kunnen 
zowel CD97 als EMR2 aan chondroitinesulfaat binden. De aanwezige minieme 
verschillen verhinderen echter wel de binding van EMR2 aan de CD97 ligand CD55. In 
hoofdstuk 7 vergelijken we de DNA sequentie en de ligandbindende eigenschappen van 
de EGF domeinen van CD97 en EMR2 tussen mens en chimpansee. Chimpansee EMR2 
kan aan CD55 binden, een eigenschap die verassend genoeg verloren is gegaan voor 
EMR2 in mensen. In chimpansees is de aanwezigheid van EMR2 met drie EGF 
domeinen, de vorm die CD55 het sterkst bindt, echter erg laag. Verschillende 
mechanismen, in chimpansees en mensen, verhinderen dus dat er een interactie kan 
plaatsvinden tussen EMR2 en CD55. Analyse van de DNA sequentie van EGF-TM7 
receptoren in het humane genoom wijst erop dat de EGF-TM7 receptorfamilie pas 
relatief recent in de evolutie ontstaan is. 

In hoofdstuk 8 rapporteren we de ontdekking van een nieuwe EGF-TM7 
receptor die we EMR4 genoemd hebben. Het EMR4 gen bevindt zich op chromosoom 
19, vlak bij het EMR1 gen. In de DNA sequentie van EMR4 bevindt zich echter een 
verandering (mutatie) die ervoor zorgt dat er zich waarschijnlijk geen EMR4 op de cel 
kan bevinden. Deze mutatie wordt verassend genoeg niet gevonden in andere primaten, 
waaronder chimpansees, die daardoor waarschijnlijk wel EMR4 receptor op hun 
oppervlak hebben. Dit wijst erop dat EMR4 werd uitgeschakeld in de evolutie na 
afsplitsing van de mens met de aap, ongeveer 5 miljoen jaar geleden. Het verschil in het 
EMR4 gen is één van de weinige immuun-gerelateerde genetische verschillen tussen 
mens en chimpansee. 
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In hoofdstuk 9 (epiloog) wordt de werkhypothese bediscussieerd, en wordt een 
aangepast model gepresenteerd. Door onze studies met antilichamen die de interactie 
tussen CD97 en zijn liganden verbreken, konden we aantonen dat CD97 betrokken is 
bij het migreren van bloedcellen in het lichaam. De rol van CD97 in dit proces is 
mogelijk het faciliteren voor een hechte associatie met andere cellen door middel van 
binding aan de buitenlaag van deze cellen (extracellulaire matrix). Deze matrix bevat, 
naast CD55 en chondroitine sulfaat, chemotactische factoren die belangrijk zijn voor 
het aantrekken van bloedcellen. Door binding aan de matrix zouden cellen via CD97 
met chemotactische factoren in contact kunnen komen en zo tot migratie worden 
gestimuleerd. 

Alhoewel het mechanisme dat zorgt voor de dimere eigenschappen van CD97 
recentelijk ontdekt is, is er nog niets bekend over het nut hiervan. Het blijft mogelijk 
dat het extracellulaire deel van CD97 loslaat van het transmembraangedeelte na CD55 
binding. Het zou goed kunnen dat een, tot nu toe onbekende, matrixgebonden ligand 
daarna bindt aan dit transmembraangedeelte, en via transmembraan CD97 signalering 
in de cel veroorzaakt. 
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