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In het immuunsysteem zorgen witte bloedcellen voor de afweer tegen schadelijke orga-
nismen van buitenaf. In laboratorium longziekten te Utrecht wordt onderzoek verricht
naar een bepaald type witte bloedcellen, eosinofielen, omdat die een rol spelen bij het
ontstaan van allergische astma. Eosinofielen zijn normaliter betrokken bij de afweer tegen
bepaalde parasieten, maar die komen in de westerse wereld nog maar weinig voor, dus de
fysiologische functie van eosinofielen kan in de westerse wereld wellicht gemist worden.
Kortom, je zou dus de aktiviteit van eosinofielen kunnen remmen, zonder dat een astma
patient er last van heeft, en alleen een verlichting van zijn ziekte ervaart. 

Witte bloedcellen zijn voor hun groei, overleving en specialisatie afhankelijk van
groeifactoren. Groeifactoren binden aan de buitenkant van de cel aan een "groeifactor
receptor". Er zijn verschillende typen groeifactoren die ieder binden aan hun eigen recep-
tor. Doordat ieder celtype weer andere groeifactor receptoren bezit kunnen verschillende
celtypes door specifieke groeifactoren gereguleerd worden. Binding tussen groeifactor en
groeifactor receptor resulteert in een cascade van signalen binnenin de cel. Het geheel van
deze signaleringscascades, signaaltransductie genaamd, resulteert in stimulatie van witte
bloedcellen. Hierdoor kunnen witte bloedcellen aktief  zijn in de afweer van schadelijke
organismen en gaan delen. Behalve dat groeifactoren ervoor zorgen dat er voldoende
cellen zijn doordat de celdeling gestimuleerd wordt, zorgen ze er ook voor dat cellen niet
dood gaan. Het idee achter het bestuderen van signaaltransductie in (bijvoorbeeld) eosi-
nofielen is dat als men begrijpt hoe groeifactoren deze cellen stimuleren, vervolgens
gekeken kan worden op welke manier deze signalering geremd kan worden. Uiteindelijk
zou hierdoor een middel gevonden kunnen worden om (bijvoorbeeld) allergische astma
te remmen. 

In dit proefschrift wordt beschreven hoe signaaltransductie in een witte bloedcel
(zoals een eosinofiel) kan leiden tot celdeling en survival. Er is gekeken naar een bepaalde
"groeifactor receptor", de "interleukine-5 receptor", die alleen maar op eosinofielen
voorkomt, hetgeen bestudering van de signalering van deze receptor geschikt maakt om
uiteindelijk mogelijk specifiek de activiteit van eosinofielen te kunnen remmen. 

Behalve dat in dit proefschrift gekeken is hoe groeifactoren kunnen zorgen voor
celdeling en survival is ook onderzocht wat er gebeurt met witte bloedcellen in
afwezigheid van groeifactoren. Zonder groeifactoren stoppen de meeste witte bloedcellen
met delen en ondergaan uiteindelijk "apoptose", ook wel “geprogrammeerde celdood”
genoemd. De afhankelijkheid van groeifactoren om te delen en te blijven leven zorgt
ervoor dat een cel niet op eigen houtje besluit iets te doen en in zekere zin "in dienst 
blijft van het organisme". Kortom, enerzijds de vermeerdering van witte bloedcellen in de
aanwezigheid van groeifactoren en anderzijds het ondergaan van apoptose in afwezigheid
van groeifactoren reguleert het totaal aantal witte bloedcellen in een organisme. Soms kan
er echter iets mis zijn met de afhankelijkheid van een cel voor groeifactoren en kan een
cel blijven leven of  zelfs delen, ook als er geen groeifactoren zijn. Een manier waarop een
cel onafhankelijk van groeifactoren kan delen en leven is door mutaties in componenten
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van signaaltransductie cascades. Deze mutaties kunnen ertoe leiden dat de cascade ook
zonder groeifactoren geaktiveerd is. Als je weet waardoor een cel apoptose ondergaat in
afwezigheid van groeifactoren zou het ook wellicht mogelijk zijn om deze kennis te
gebruiken om farmacologische drugs te ontwikkelen. Deze farmacologische drugs
zouden apoptose kunnen induceren in cellen die blijven leven zonder groeifactoren en zo
die ongewenste cellen (met een te grote eigen wil) uit de weg ruimen.

Een cel bezit pro-apoptotische eiwitten die apoptose kunnen induceren en anti-apop-
totische eiwitten die apoptose tegengaan. Groeifactor geinduceerde signaal transductie
resulteert in verhoging van de aktiviteit van anti-apoptotische eiwitten en remming van de
aktiviteit van de pro-apoptotische eiwitten. Vaak kan de aktiviteit van een bepaald type
eiwit verhoogd worden simpelweg door ervoor te zorgen dat er meer van dat eiwit (een
hogere expressie) in de cel is. Eiwitten die zorgen voor een hogere expressie van een
bepaald eiwit in een cel worden "transcriptie factoren" genoemd. Vaak wordt de aktiviteit
van transcriptie factoren die zorgen voor meer anti-apoptotische eiwitten in een cel ver-
hoogd door groeifactor signalering. 

Of  een cel overleeft of  apoptose ondergaat is vaak de resultante van een balans tussen
pro- en anti-apoptotische eiwitten. Een hele belangrijke balans wordt gevormd door
eiwitten van de Bcl-2 (B cell lymphoma) familie. Deze bestaat uit eiwitten die apoptose
tegengaan (anti-apoptotische Bcl-2 leden), maar ook eiwitten die apoptose kunnen indu-
ceren (pro-apoptotische Bcl-2 leden). De anti-apoptotische Bcl-2 familie leden remmen
de aktiviteit van de pro-apoptotische Bcl-2 familie leden en vice versa, waardoor de netto
aktiviteit van de Bcl-2 familie belangrijk is voor de cel óf  om te overleven óf  om apop-
tose te ondergaan. Signalering van groeifactoren leidt tot verhoging van expressie van
anti-apoptotische Bcl-2 en inaktivatie van pro-apoptotische Bcl-2 leden, waardoor sur-
vival bewerkstelligd wordt. In de afwezigheid van groeifactoren is de expressie van de
anti-apoptotische Bcl-2 familieleden lager, en krijgt de aktiviteit van de pro-apoptotische
Bcl-2 familieleden de overhand, waardoor een cel uiteindelijk apoptose ondergaat.

In dit proefschrift is onderzocht welke groeifactor-geinduceerde signaleringsroutes
ervoor zorgen dat witte bloedcellen delen en overleven, maar ook waardoor een cel stopt
met delen en apoptose ondergaat in afwezigheid van groeifactoren. Een manier waarop
groeifactoren kunnen resulteren in celdeling is mogelijkerwijs door verlaging van de
expressie van het eiwit p27KIP1. In afwezigheid van groeifactoren is er meer p27KIP1 aan-
wezig in de cel (hoofdstuk 3). p27KIP1 heeft een belangrijke rol in het stoppen van de
celdeling in afwezigheid van groeifactoren. Kortom, verhoging van de expressie van
p27KIP1 is een manier om celdeling in de afwezigheid van groeifactoren te remmen.
Verantwoordelijk voor de verhoging van de expressie van p27KIP1 in afwezigheid van
groeifactoren bleek de transcriptie factor FKHR-L1. In tegenstelling tot veel andere 
transcriptie factoren is deze transcriptie factor aktief  in afwezigheid van groeifactoren en
inaktief  in aanwezigheid van groeifactoren. Kortom, door middel van deze transcriptie
factor zou bewerkstelligd kunnen worden dat in afwezigheid van groeifactoren de cel niet
meer deelt en uiteindelijk apoptose ondergaat. Waarschijnlijk ligt het inderdaad aan de
aktivatie van FKHR-L1 dat witte bloedcellen in afwezigheid van groeifactoren stoppen
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met delen en  apoptose ondergaan (hoofdstuk 5). Aangezien de Bcl-2 familie een belan-
grijke rol speelt in de balans tussen overleven en apoptose hebben is onderzocht of  het
mogelijk zou kunnen zijn dat FKHR-L1 aktiviteit leidt tot verhoging van expressie van
pro-apoptotische Bcl-2 familieleden. Dit heeft geresulteerd in de bevinding dat FKHR-
L1 verantwoordelijk is voor de transcriptionele regulatie van een pro-apoptotische Bcl-2
familielid, Bim (hoofdstuk 4). Dat regulatie van Bim expressie belangrijk is voor de regu-
latie van de hoeveelheid witte bloedcellen blijkt uit studies in Bim-deficiente muizen.
Deze muizen hebben veel te veel witte bloedcellen die geen apoptose ondergaan in
afwezigheid van groeifactoren. 

Samenvattend hebben de resultaten beschreven in dit proefschrift geleid tot een beter
inzicht in groeifactor signalering. De toekomst zal leren in hoeverre kennis van de signaal
transductie routes die hier bestudeerd zijn toepasbaar zou kunnen zijn in de ontwikkeling
van farmacologische drugs ter bestrijding van bijvoorbeeld allergische astma.

Nederlandse Samenvatting 

132

Chapter 7_2703.qxd  2-5-01  18:04  Page 132


