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Nederlandse samenvatting

Antistoffen spelen een belangrijke rol in de afweer tegen ziekteverwekkers. Ons basisre-
pertoire aan antistoffen bestaat uit een grote verzameling membraangebonden immuno-
globulines (Ig), ook wel B cel receptoren (BCR) genoemd. Elke BCR heeft zijn eigen spe-
cificiteit, maar begint met een lage affiniteit voor het antigen. Na de eerste ontmoeting
met het specifieke antigen, raakt de B cel geactiveerd, begint te delen en ondergaat een
zgn. kiemcentrumreactie in lymffollikels. Gedurende deze kiemcentrumreactie worden er
met hoge frequentie mutaties geintroduceerd in het immunoglobuline gen (somatische
hypermutatie), welke effect hebben op de affiniteit van de BCR voor het antigen. Op basis
van competitie voor antigen-bindingssterkte, worden de B cellen met de hoogste affini-
teit geselecteerd om te overleven. Deze cellen kunnen vervolgens, via een genomische her-
schikking, een ander constant gensegment in het immunoglobuline gen brengen (klasse
switching), waardoor de staart van het Ig en daarmee de effector functie van het antistof
aangepast wordt aan de behoefte van de immuunrespons. Beide processen in het kiem-
centrum grijpen aan op het DNA, wat risico’s met zich mee brengt. Mature B cell lymfomen
blijken vaak tekenen te vertonen van fouten die zijn opgetreden in deze DNA modificaties. 

In de algemene introductie wordt er uitgebreid ingegaan op de huidige kennis omtrent de
moleculaire processen in somatisch hypermutatie en klasse switching en de regulatie van het
enzym dat hiervoor verantwoordelijk is, nl. activation-induced cytidine deaminase (AID).

Hoofdstuk 1 is een brief van onze hand, geschreven in reactie op een artikel waarin
gerapporteerd werd dat de activiteit van AID gereguleerd wordt door alternatieve splicing
van het messenger RNA. Onze brief beschrijft in het kort hoe resultaten in een vergelijk-
baar onderzoek juist aantoonden dat de AID splice varianten geen katalytische activiteit
meer bezitten en dat daarom een rol voor splicing in de regulatie van AID onwaarschijn-
lijk is. Verder laten we zien dat de methode waarmee in eerste instantie somatische hyper-
mutatie activiteit werd gemeten voor de splice varianten, een aantal technische valkuilen
heeft die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de tegenstrijdige conclusies. 

In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op dat deel van het AID eiwit dat varieert tussen
de verschillende splice vormen. Met behulp van door ons geïntroduceerde puntmutaties
brengen we subtiele veranderingen aan in het eiwit, om deze mutanten vervolgens te tes-
ten op functionaliteit. Hieruit blijkt dat het voornamelijk de hydrofobe aminozuren zijn,
die na mutatie een katalytisch defect eiwit opleveren. Dit defect lijkt daarom vooral struc-
tureel van aard te zijn. Dit wordt bevestigd door een tweede serie mutanten waarin de
hydrofobe aminozuren vervangen worden door aminozuren met vergelijkbare eigenschap-
pen, welke geen of veel minder negatieve effecten blijken te hebben op de enzymatische
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activiteit. De resultaten zijn in overeenstemming met eerder gepubliceerde structuurmo-
dellen voor APOBEC3G, een eiwit behorende tot dezelfde familie als AID, met een ver-
gelijkbare structuur. Aan de hand van APOBEC3G wordt vervolgens bediscussieerd hoe
dit deel van het eiwit in relatie staat ten opzichte van de katalytische site en hoe dit de eer-
dere bevindingen voor de AID splice varianten onderschrijft.

Hoofdstuk 3 is een studie van het immunoglobuline repertoire in reactieve lymfe-
klieren. Via het sequencen van immunoglobuline genen van B cellen geisoleerd uit kiem-
centra, laten we zien dat B cellen van dezelfde klonale origine, in meerdere kiemcentra
terug te vinden zijn. Daar deze kloon al in gemuteerde vorm over meerdere kiemcentra
verspreid gevonden werd, is dit zeer suggestief voor een memory B cel die bij een her-
haalde infectie opnieuw geactiveerd is geraakt en wederom een kiemcentrum reactie
ondergaat. Dit is een belangrijke bevinding en bracht ons tot een nieuw model voor het
ontstaan van laaggradige B cel lymfomen. Als gevolg van chronische of terugkerende
infecties ondergaan de B cellen herhaaldelijke kiemcentrum reacties en kunnen zo DNA
schade accumuleren tot er ontsporing van de cellen optreedt. 

Dat een chronische ontsteking tot het ontstaan van lymfomen kan leiden is duidelijk
terug te vinden in de marginale zone lymfomen, welke sterk geassocieerd zijn met
bepaalde chronische infecties en autoimmuunziekten. Hoofdstukken 4 en 5 bestuderen
marginale zone lymfomen, gelocaliseerd in de huid en het oog, met betrekking tot de
immunoglobuline genen om zo een indruk te kunnen krijgen van de rol die het antigen
heeft gehad in de ontwikkeling van deze maligniteiten. 

Een discussie over het geheel aan genetische en omgevingsfactoren in marginale zone
lymfomen en de rol van antigenherkenning door de B cell receptor, wordt uitgebreid
gevoerd in hoofdstuk 6, een review van de literatuur over dit onderwerp. 

Het onderwerp van hoofdstuk 7 wordt gevormd door een ander laaggradig lymfoom
(chronisch lymfoide leukemie) waarbij verondersteld wordt dat antigenherkenning een
belangrijke rol speelt in het ontstaan van de aandoening. Deze studie richt zich echter
meer specifiek op het proces van transformatie naar een hooggradig lymfoom (diffuus
groot-cellig B cel lymfoom), de zogenoemde Richter’s transformatie, om daarin de rol van
antigeenherkenning te bestuderen aan de hand van de immunoglobuline sequenties. Ook
de rol van heractivatie van kiemcentrumprocessen in de transformatie wordt verkend, aan
de hand van mutatie analyse en bepalingen van de AID expressie.

In de discussie wordt ingegaan op recente bevindingen die suggereren dat er ook een
rol is voor RNA in de regulatie van somatische hypermutatie en klasse switching. Hierbij
wordt met name de invloed van post-transcriptionele verwerking van nieuwe gen-
transcripten, zoals splicing en export van RNA uit de kern, bediscussieerd.

De appendix omvat een studie naar de effecten van bewaren, fixeren en inbedden in
paraffine van patienten weefsel, op de kwaliteit van het materiaal, met name gelet op de
bruikbaarheid van RNA uit dit weefsel voor moleculair diagnostische doeleinden. Vervolgens
wordt de methode voor RNA extractie, uit dit soort materiaal, geoptimaliseerd. Het pro-
tocol dat uit deze studie voortgekomen is, is o.a. toegepast voor het onderzoek beschreven
in hoofdstuk 4.
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