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Samenvatting 

Samenvatting voor niet-ingewijden 
 
Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) zijn eiwitten die een breed scala aan cellulaire 
processen reguleren, variërend van groei tot celdood. De familie van PI3Ks bestaat uit 
acht familieleden. Deze zijn in klasse I, II and III PI3Ks onderverdeeld op basis van hun 
structuur en werkingsmechanisme. Klasse I PI3Ks zijn op hun beurt onderverdeeld in 
klasse IA en klasse IB. p110α-PI3K, p110β-PI3K en p110δ-PI3K vormen samen klasse 
IA van de PI3Ks. p110α en p110β komen voor in alle weefsels en cellen van het 
lichaam. p110δ daarentegen wordt uitsluitend tot expressie gebracht in leukocyten 
(witte bloedcellen). Leukocyten vormen een belangrijk onderdeel van het 
immuunsysteem en hebben p110δ nodig voor het correct uitoefenen van hun functies in 
allergie en ontsteking. Muizen die actief p110δ ontberen, leiden onder andere aan 
chronische ontsteking van de darm. Dit proefschrift verschaft inzicht in hoe p110δ 
uitsluitend in leukocyten tot expressie wordt gebracht, als ook in de werkzaamheid en 
functies van p110δ PI3K.  
 
DNA is een langgerekt molecuul dat is opgebouwd uit vier verschillende 
basiselementen (nucleotiden). De combinatie van deze nucleotiden, A, C, G en T, bevat 
informatie die nodig is voor de synthese van eiwitten. DNA bevindt zich binnen de cel 
in de vorm van chromosomen, die op hun beurt honderden genen bevatten. Genen 
bestaan uit een of meer DNA-sequenties, en ieder gen kan coderen voor een of meer 
eiwitten. Aan de hand van de genetische code kan de DNA-sequentie van een gen 
vertaald worden in de aminozuursequentie van een eiwit. Dit proces wordt 
eiwitexpressie genoemd. Bij de transcriptie wordt het DNA van een gen eerst 
gekopieerd naar RNA. Dit RNA bevat stukjes DNA die niet nodig zijn voor het maken 
van het genproduct (eiwit). Deze ‘intronen’ worden uit het RNA geknipt. Wat overblijft 
is het mRNA, bestaande uit stukje coderend DNA, ook wel ‘exonen’ genoemd. Dit 
mRNA wordt vervolgens bij de translatie vertaald naar een eiwit. Dit hele proces van 
genexpressie wordt gereguleerd door een ‘genpromoter’, een DNA sequentie die zich 
voor het eerste exon van het gen bevindt. Middels binding van bepaalde eiwitten, 
‘transcriptie factoren’ geeft de promoter het startsein voor het maken van het eiwit.  
 
In dit proefschrift wordt de genexpressie van p110δ PI3K beschreven. Het blijkt dat 
p110δ tot expressie wordt gebracht via niet één, maar tenminste drie afzonderlijke (vijf 
in de muis), van elkaar verschillende mRNA transcripten. Zij bevatten ook exonen die 
niet tot eiwit vertaald worden en deze bevinden zich op het chromosoom extreem ver 
van het DNA dat de eigenlijke eiwitcode bevat. Het is rond een van deze onvertaalde 
exonen dat we een gebied hebben geïdentificeerd dat essentieel is voor de expressie van 
p110δ. We hebben hier een sterk geconserveerde transcriptie factor-bindende cluster 
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geïdentificeerd dat tenminste 4 bindingsplaatsen heeft voor leukocyt-specifieke 
transcriptie factoren en sterk verhoogde promoter activiteit vertoont in leukocyten ten 
opzichte van niet-leukocyten. Kortom, we hebben voor het eerst de genpromoter voor 
p110δ PI3K geïdentificeerd.  
 
PI3Ks zijn betrokken in ontsteking. Van verscheidene PI3Ks is het bekend dat zij 
ontstekingsreacties in verschillende celcompartimenten dempen. Muizen die actief 
p110δ PI3K ontberen (p110δ knock-in muizen) ontwikkelen ontsteking van de darm 
(colitis), hetgeen suggereert dat ook p110δ een ontstekingremmende werking heeft. Of 
dit het geval is werd onderzocht in macrofagen, een celcompartiment van het 
immuunsysteem. Door middel van stimulering met een bacterie-component (LPS), van 
macrofagen, van muizen met en muizen zonder actief p110δ, werd de rol van p110δ in 
bacteriële afweerreacties onderzocht. Dit verhult een tweeledige rol voor p110δ, met 
een remmende rol met betrekking tot RAC-, Rho-, p38 en JNK signalering, maar 
tegelijkertijd een stimulerende rol in Syk, p42/p44 en PKB-afhankelijke 
signaaltransductie onder dezelfde omstandigheden. Dit geeft aan dat p110δ een 
modulerende rol heeft in bacteriële afweer onder deze omstandigheden. 
 

eHet is reeds sinds de 19  eeuw bekend dat ontsteking tot kanker kan lijden. Aangezien 
p110δ knock-in muizen aan colitis lijden, werd onderzocht of zij ook een verhoogde 
kans hebben op het ontwikkelen van kanker. Hiertoe werd een colitis-geïnduceerd 
kankermodel gebruikt. We tonen aan dat hoewel afwezigheid van actief p110δ tot 
significant ernstiger ontsteking leidt, dit niet een verhoogd risico op kanker meedraagt. 
Gezien het feit dat ontsteking onder deze omstandigheden strikt correleert met tumor 
formatie, geeft dit aan dat gebrek aan actief p110δ bescherming biedt tegen kanker. Dit 
is uiterst relevant aangezien p110δ-remmers momenteel worden getest voor toepassing 
in de behandeling van allergie. Ook biedt dit nieuwe inzichten voor de ontwikkeling van 
kankertherapieën. 
 
Concluderend, in dit proefschrift wordt inzicht verschaft in de ‘expression, action and 
function of p110δ-PI3K’. 
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