
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mitochondria in neutrophil apoptosis

van Raam, B.J.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Raam, B. J. (2009). Mitochondria in neutrophil apoptosis. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mitochondria-in-neutrophil-apoptosis(1ae65a27-7df2-4d4c-a7b5-afd495353b4c).html


Samenvatting 

Samenvatting in het Nederlands 



134 

Samenvatting 

Neutrofiele granulocyten, of kortweg neutrofielen, zijn de meest voorkomende cellen van ons immuunsysteem. In 

het bloed van een gezond, volwassen mens treft men ongeveer 2-3 miljard van deze cellen per liter aan. Hun 

voornaamste taak is het opeten (fagocyteren) en doden van schadelijke micro-organismen, met name bacteriën en 

schimmels. Zij doen dit met behulp van een arsenaal aan schadelijke stoffen, zoals eiwitsplitsende enzymen en 

zuurstofradicalen. Om te voorkomen dat verouderde neutrofielen schade aan de gezonde weefsels aanbrengen, leven 

ze maar heel kort: Ongeveer 24 uur in de circulatie en daarna nog 2-3 dagen in de weefsels. Neutrofielen zijn als het 

ware geprogrammeerd om aan het einde van die tijd zelfmoord te plegen, een proces dat apoptose wordt genoemd. 

Een cel die in apoptose gaat, breekt zijn eigen DNA af en verpakt zijn inhoud in kleine pakketjes die eenvoudig door 

andere cellen kunnen worden opgenomen voor hergebruik, zonder dat de inhoud van de cel vrijkomt. Dit proefschrift 

draait om de rol die de mitochondria spelen in het proces van neutrofiel apoptose. Mitochondria zijn kleine organen, 

zogenaamde ‘organellen’, die verschillende functies hebben in de cel. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven 

van de literatuur over de rol van mitochondria in apoptose, zoals die was verschenen vóór aanvang van het 

onderzoek dat in de rest van dit proefschrift wordt beschreven. 

  In de meeste cellen spelen de mitochondria een belangrijke rol bij de energievoorziening. Als cellen glucose 

opnemen wordt dit in het proces van de glycolyse omgezet in pyruvaat. Hierbij wordt ook een kleine hoeveelheid 

energie in de vorm van ATP vastgelegd. Als dit pyruvaat echter door de mitochondria verder kan worden verwerkt in 

de zogenaamde ademhalingsketen, waarin het volledig wordt omgezet in CO2 en water in een zuurstofafhankelijk 

proces, kan er veel meer energie uit worden gewonnen. Als cellen geen beschikking hebben over zuustof, wordt 

pyruvaat omgezet in melkzuur (lactaat). Op deze manier kan de glycolyse gewoon door blijven gaan en ATP 

produceren. Het nadeel is wel dat de afbraak van glucose zonder zuurstof relatief inefficiënt verloopt en bovendien 

leidt tot verzuring van het weefsel. Het opmerkelijke aan neutrofielen is dat ze wel mitochondria hebben, maar deze 

niet lijken te gebruiken om ATP te produceren. In plaats daarvan verwerven neutrofielen alleen energie uit de 

glycolyse en produceren dus relatief veel lactaat. Neutrofiel mitochondria hebben bovendien een 

membraanpotentiaal, aangeduid als ∆ψm (delta-psi-m). Dat wil zeggen dat de mitochondria binnenin, in hun matrix, 

negatief geladen zijn ten opzichte van de buitenkant. Normaal gesproken wordt dit effect veroorzaakt door activiteit 

van de ademhalingsketen, die negatief geladen electronen, afkomstig van de afbraak van pyruvaat, transporteert en 

positief geladen protonen over de membraan naar buiten pompt. Drie van de vier eiwitcomplexen waaruit de 

ademhalingsketen bestaat (complex I, III en IV), zijn verantwoordelijk voor het pompen van protonen. Een vijfde 

complex, aangeduid als complex V of het F1/F0-ATPase, gebruikt normaal gesproken de zo ontstane 

protonengradiënt om ATP te produceren. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt de vraag behandeld hoe 

neutrofiel mitochondria wel een ∆ψm in stand kunnen houden terwijl ze geen ATP produceren.  

 Het bleek dat in neutrofielen van de ademhalingscomplexen alleen complex II en V een relatief normale 

activiteit vertoonden, terwijl de activiteit van de andere complexen significant lager was dan in controlecellen. 

Complex II is geen protonenpomp, terwijl complex V wel protonen kan pompen maar alleen als het ATP verbruikt. 

Echter, bij gebruik van chemische remmers van de verschillende ademhalingscomplexen bleek dat alleen remming 

van complex III in neutrofielen tot een verlaagde ∆ψm leidde. Remming van de andere complexen had geen of 

weinig effect op de ∆ψm en geen effect op cellulaire ATP niveaus. Vooral complex III remming leidde tot verhoogde 

lactaatproductie door neutrofielen. Dit kon worden verklaard doordat de ademhalingscomplexen in neutrofielen niet 

in grotere supercomplexen waren georganiseerd. Eerder was al aangetoond dat in bijvoorbeeld hartspiercellen de 
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organisatie van ademhalingscomplexen in supercomplexen, waarbij de verschillende ademhalingscomplexen direct 

met elkaar in contact staan, leidt tot een meer efficiënte overdracht van electronen tussen de complexen. Complex III 

kan zijn ontvangen electronen dus minder efficiënt afstaan aan zijn substraat, cytochroom c, als het niet in direct 

contact staat met complex IV, zelfs als dat substraat in voldoende mate aanwezig is. Bovendien zijn de concentraties 

van zowel cytochrome c als complex IV in neutrophielen erg laag. Dit verklaart waarom complex III in neutrofielen 

minder actief lijkt (dat wil zeggen; verlaagde cytochroom c reductase activiteit heeft), terwijl het toch als 

protonenpomp kan blijven functioneren. Bovendien bleek complex III in neutrofielen zijn electronen niet van 

complex I en II te ontvangen, zoals in normale cellen, maar vooral vanuit de zogenaamde glycerol-3-fosfaat shuttle. 

Door electronen via glycerol-3-fosfaat af te geven aan complex III kan de glycolyse zichzelf aan de gang houden 

zonder al te veel lactaat te produceren. Dat complex III in neutrofielen vooral afhankelijk is van glycerol-3-fosfaat 

betekent dat de ademhalingsketen in neutrofielen vooral een rol heeft in de regulatie van de glycolyse, zonder zelf 

veel aan de ATP productie bij te dragen. 

 In hoofdstuk 3 worden de consequenties beschreven van deze onderbroken ademhalingsketen in 

neutrofielen. Normaal gesproken levert complex III zijn electronen af aan complex IV, dat deze aan zuurstof koppelt 

en water produceert. In neutrofielen is complex IV echter vrijwel niet aanwezig en blijven de electronen dus achter in 

complex III. Complex III kan zijn electronen wel kwijt aan zuurstof, maar produceert daarbij geen water maar het 

zeer schadelijke superoxide. Dit blijkt in neutrofielen voortdurend te gebeuren. Normaal gesproken wordt 

verondersteld dat de productie van superoxide in de mitochondria bijdraagt aan de veroudering van de cel. 

Verrassend genoeg bleek dit in neutrofielen niet zo te zijn. Integendeel; de continue productie van superoxide bleek 

zelfs nodig voor de verlengde overleving van de cellen onder invloed van pro-inflammatoire factoren, zoals TNF-α. 

Deze factoren worden normaal gesproken gemaakt op de plaats van een ontsteking en dienen om afweercellen, zoals 

neutrofielen, aan te trekken en te activeren zodat ze hun werk kunnen doen. TNF-α bleek de productie van 

superoxide in neutrofiel mitochondria sterk te verhogen, terwijl MitoQ, een antioxidant dat speciaal ontwikkeld is 

om alleen in de mitochondria superoxide weg te vangen, niet alleen het niveau van de superoxide sterk verlaagde, 

maar ook het overlevingseffect dat TNF-α op neutrofielen had volledig teniet deed. De productie van superoxide in 

de mitochondria van neutrofielen speelt dus een belangrijke rol in het ontstekingsproces door de levensduur van deze 

cellen te verhogen onder invloed van pro-inflammatoire factoren. 

 In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, worden de eigenschappen van de mitochondria in neutrofielen van 

patiënten met Barth syndroom (BTHS) beschreven. BTHS is een zeer zeldzame mitochondriale aandoening, die zich 

bij sommige patiënten onder meer uit in een verlaagd aantal neutrofielen in de circulatie (neutropenie), wat tot een 

verhoogd infectierisico leidt. Hoewel de neutrofielen van BTHS patiënten niet sneller of eerder in apoptose gaan, 

vertonen ze wel een verhoogde expressie van het vetzuur phosphatidylserine (PS) in hun buitenmembraan. Normaal 

gesproken wordt PS actief binnenin de cel gehouden en is de expressie daarvan op de buitenmembraan een teken van 

apoptose, en bovendien een signaal voor andere cellen om de cel die PS laat zien op te ruimen. Het lijkt er dus op dat 

in patiënten met BTHS de gezonde neutrofielen eerder worden opgeruimd. Hoewel de mitochondria in BTHS 

neutrofielen altijd defect waren, hadden niet alle patiënten last van neutropenie. Daarbij vertoonden de andere cellen 

van het immuunsysteem, die dezelfde mitochondriale gebreken hadden, geen verdere defecten. Een verklaring voor 

dit fenomeen moet waarschijnlijk worden gezocht in de rol van mitochondria in de calciumhuishouding van de cel.  

Positief geladen calciumionen (Ca2+) worden in de cel opgeslagen in het endoplasmatisch reticulum (ER). 



136 

Samenvatting 

Ca2+ speelt een belangrijke rol in de activatie van veel processen, onder meer in het transport van PS van binnen in 

de cel naar buiten. Ca2+ lekt voortdurend uit het ER, maar wordt daarin ook weer vlug opgenomen. Het kan echter 

ook door de mitochondria worden opgenomen, die een groot negatief geladen compartiment in de cel vormen en 

daardoor als een soort buffers fungeren voor Ca2+. In BTHS patiënten is echter de ∆ψm verlaagd en dus de bufferende 

werking van de mitochondria aangetast, omdat ze minder negatief geladen zijn. Het gevolg is een verhoogde Ca2+ 

concentratie in de cel. Er zijn twee enzymen verantwoordelijk voor de verdeling van PS over het celmembraan. Het 

ene, scramblase, verdeelt PS willekeurig over het binnen- en buitenmembraan, is traag en wordt door Ca2+ 

gestimuleerd. Het andere enzym, flippase, brengt PS alleen naar binnen, is snel, ATP afhankelijk en wordt door Ca2+ 

geremd. Als Ca2+ in een cel verhoogd is, kan dit dus netto tot verhoogde PS expressie in het buitenmembraan leiden, 

mits de scramblase-activiteit groter wordt dan de flippase-activiteit. Omdat in gezonde neutrofielen de scramblase-

activiteit ten opzichte van de flippase-activiteit al hoger bleek te zijn dan in andere afweercellen, maar nog niet hoog 

genoeg om onder normale omstandigheden tot PS vertoning aan de buitenzijde te leiden, zal een kleine remming van 

flippase en activatie van scramblase in neutrofielen eerder tot PS expressie leiden dan in de andere afweercellen. Dit 

verklaart waarschijnlijk waarom in patiënten met BTHS alleen de neutrofielen een verhoogde PS expressie vertonen, 

en dus vervroegd worden geklaard.  

Uit hoofdstuk 4 is de rol van mitochondria als Ca2+ buffers naar voren gekomen; deze rol wordt in de laatste 

drie hoofdstukken verder uitgediept. In hoofdstuk 5 hebben we de neutrofielen gedurende 24 uur gevolgd terwijl ze 

in apoptose gingen. Bovendien hebben we het effect van de klinisch relevante groeifactor G-CSF op neutrofiel 

apoptose bestudeerd. Apoptose is een proces dat in een aantal duidelijk gedefinieerde stappen en in een bepaalde 

volgorde verloopt. Door op bepaalde tijdstippen de verschillende stappen van het proces in aan- of afwezigheid van 

G-CSF te onderzoeken hoopten wij een duidelijker beeld van neutrofiel apoptose te krijgen en bovendien uit te 

vinden in welk stadium van het proces G-CSF precies ingrijpt. Een belangrijke stap in apoptose is het vrijkomen van 

bepaalde eiwitten uit de mitochondria, zoals cytochroom c en Smac, die het proces aanzienlijk versnellen. 

Cytochroom c, een onderdeel van complex IV van de ademhalingsketen, komt nauwelijks voor in neutrofielen, maar 

Smac wel. Nu bleek dat G-CSF helemaal geen invloed had op de translocatie van het eiwit Bax naar de 

mitochondria, dat de gaten maakt waardoor Smac wordt losgelaten, of op het vrijkomen van Smac zelf. De stappen 

die benedenstrooms van deze evenementen plaatsvonden, met name de activatie van caspase-3, het enzym dat de 

laatste fase van apoptose uitvoert, werden echter wel geremd door G-CSF. Bovendien bleek G-CSF de instroom van 

extracellulaire Ca2+ tijdens neutrofiel apoptose te remmen. Ca2+ regelt niet alleen de PS expressie in de celmembraan, 

maar activeert ook de zogenaamde calpaïnen. Dit zijn zogenaamde proteolytische enzymen, dat wil zeggen: eiwitten 

die andere eiwitten specifiek in stukken knippen. Een belangrijk doelwit voor deze calpaïnen in neutrofielen is 

XIAP. Dit is een eiwit dat aan caspase-3 bindt en voorkomt dat caspase-3 geactiveerd kan worden. Normaal 

gesproken wordt de binding van XIAP aan caspase-3 opgeheven door Smac, dat uit de mitochondria afkomstig is, 

maar in neutrofielen bleek de degradatie van XIAP door calpaïnen ook noodzakelijk. Door de instroom van 

extracellulair Ca2+ te remmen, voorkomt G-CSF de activatie van de calpaïnen en dus de activatie van caspase-3 en de 

executie van apoptose. 

In hoofdstuk 6 hebben we een studie gedaan naar de genexpressie in neutrofielen geïsoleerd uit donoren die 

behandeld waren met G-CSF en dexamethasone. Deze behandeling wordt regelmatig toegepast om neutrofielen te 

verwerven voor transfusie. Als een patiënt een zware chemotherapie ondergaat kan het gebeuren dat de patiënt 
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tijdelijk neutropeen wordt. Er dreigt dan ernstig infectiegevaar. In die situatie kan een familielid van de patiënt 

gevraagd worden als neutrofielendonor op te treden. Om het aantal circulerende neutrofielen in de donor tijdelijk te 

verhogen wordt deze donor met G-CSF/dexamethasone behandeld. Daarna kan bloed afgenomen worden, waaruit 

dan een zogenaamd granulocytenconcentraat wordt bereid waarmee de patiënt kan worden behandeld. Uit een 

eerdere studie bleek dat de zo verworven neutrofielen in functie niet wezenlijk verschilden van normale neutrofielen, 

maar dat ze wel langer bleven leven. Uit de genexpressiestudie in hoofdstuk 6 bleek dit voornamelijk te komen 

doordat in de neutrofielen van behandelde donoren het gen voor calpastatin, de natuurlijke remmer van calpaïnen, 

verhoogd tot expressie kwam, dat wil zeggen dat er meer calpastatin werd aangemaakt in de cellen. Het netto effect 

van de behandeling met G-CSF/dexamethasone was dus wederom remming van de calpaïnen. 

In het laatste hoofdstuk wordt een meer beperkte genexpressiestudie beschreven die we in een tijdreeks 

hebben uitgevoerd. Hieruit kwam het gen Bfl-1 naar voren als een ander gen waarvan de expressie door G-CSF werd 

verhoogd. Bfl-1 is een anti-apoptotisch lid van de Bcl-2 familie van eiwitten, waarvan Bax een pro-apoptotisch lid is. 

Hoewel het gen van Bfl-1 constant in hoge mate tot expressie komt in neutrofielen, bleek het eiwit alleen tijdens 

apoptose aanwezig te zijn. Bovendien was het niet in de hele cel aanwezig, maar exclusief in een compartiment 

waarin ook de mitochondria en het ER zaten. Een eerdere studie had Bfl-1 aangewezen als een mogelijke remmer 

van Bax, maar omdat het in neutrofielen pas aanwezig is als Bax al naar de mitochondria is getransloceerd, lijkt het 

die rol in neutrofielen niet te vervullen. Zeker is dat Bfl-1 in de latere stadia van apoptose door calpaïnen wordt 

afgebroken. Doordat G-CSF calpaïnen remt en bovendien de expressie van Bfl-1 verhoogt, werd Bfl-1 niet 

afgebroken in cellen die met G-CSF waren behandeld. De functie van Bfl-1 tijdens neutrofiel apoptose, is echter nog 

onduidelijk. Mogelijk heeft Bfl-1 iets te maken met de dissociatie van de mitochondria en het ER die tijdens 

neutrofiel apoptose optreedt. Deze dissociatie is belangrijk, omdat het de werking van de mitochondria als Ca2+ 

buffers vermindert. Er zal echter meer fundamentele studie naar Bfl-1 moeten worden gedaan voordat we conclusies 

kunnen trekken over de rol van dit eiwit tijdens neutrofiel apoptose. 

Kort samengevat komt het er op neer dat mitochondria verscheidene essentiële functies vervullen tijdens 

neutrofiel apoptose. Hun functie is niet beperkt tot het loslaten van pro-apoptotische eiwitten, zoals oorspronkelijk 

werd gedacht, maar bestrijkt ook de Ca2+-huishouding en superoxide productie. Bovendien spelen neutrofiel 

mitochondria een belangrijke rol in de regulatie van de glycolyse. Deze resultaten geven ons meer inzicht in het 

proces van neutrofiel apoptose en benadrukken bovendien het belang van de mitochondria in dat proces.  




