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ttorrs. ADCI-' irnrnunoirrcachivity was found predominantly in exocrine glands and 
ablorplive spithelra especially at the secretory or absorptive apex of the cell. This 
Jcd to the suggestion Ihat t h e  funcrion of ADCP 1s related to the secretory and ab- 
sorpllwe processes. 
Because of thc imnportant role of ADA in human T-lymphoid differentiation the 
prcsence of ADA and ADCP on human T-lymphoid cells was studied, as described 
in CHAPTER 5. OF all investigated T-lymphoid cells about 18% expressed mem- 
brane ADA. Membrar~e ADCP expression! was demonstrated on 47% and 14@h of 
Lhe peripheral blood T-lymphocytes (PBL-TI and thymocytes (antiLCD5 positive) 
respectively. The T-helper/iiiducer [anti-CD4 positive) and T-cytotoxici'ruppressos 
(anti-CD8 positive] subpopulations contained 55% and 28aio membrane ADCP 
positive cells respectively. Whcn the PBL-T were incubated with a lysate of human 
erythrocytes (as source oF ADA-S) about 50070 of the cells was found to display 
ADA at the membrane. El is likely, that ADA-S binds lo memibralie associated 
ADCP. 
In CI-lhl'TEK 6 the ADCP expressjonl in various normal and neoplastic human tis- 
sues is described. In these studies a polyclonal anti-ADCP anriserurn and 2 ADCP 
reactive monoclonal antibodies (1071 and 11072) were used. The reactivity patterns 
of the 2 monoclonal antibodies did not completely match the patterns observed with 
t l ~ e  polyclonal antiserum. This Finding nigh1 irnply more molecular heterogeneity 
of ADCP than hithcrto known. The patlemns of cxpressio~~ of ADCP in renal cell 
carcinlionnas were Sound to correlate with the stage of the tumor. The patterns of 
staining in various other carcinomas suggested that ADCP might be an additional 
parameter i~n the assessment o f t  he histogenesis and degree of differentiation of neo- 
plastic cells but with iirnited significance. 
A more cletailed study of ADCP cxpression in human prostatic adenocarcinomas 
is described in CHAP'TER 7. The anti-ADCP antiserum showed 4 distinct staining 
patterns: diffuse cytoplasmic, membranous, both cytoplasmic and membranous and 
ruo AUCP expression. When a membranous staining pattern was observed no 
lzrelnstases wcre tou~ad, whereas metastases occurred only in cases with no or only 
cytoplasmic ADCF staining, This suggests that imm~lnohistochemical detection of 
AUCJE5 might p~reclict the biorogical behavior of prostatic cancer. However, the oc- 
czlrrencc of membrane ADCP staining in the xenograft of a celil line derived from 
a prcsstallc carcinoma ineraatasis indicales that Ghis i5 not an absolute fact. 
The rcsullts of sl~ldies concerning thc relationship bctween ADCP expression and in- 
teslilzal cpilhclial ccll differentiation are reported in CHAPTER 8. Because in the 
digestive tract ADCP expressloll occurs only in absorptive enterocyles its pattern of 
cxpression was coniparcd n i t h  those of \rillin and sucrasc-isornaltase, two highly 
spec~fio markers Tor enterocyiic differentiation. As model system 4 hurmal~ colorec- 
tal ct.rrcino~ize cierhved cell lines were used, grown rn vrvo and in vifrsr under differen- 
riation modulating conciitions. Villin expression was almost always found in comnbi- 
nation wit31 r~~errzb~anous ADCP expression whereas ADCP expression also oc- 
curred ~vihhoi~t villin expression. Sucrase-isomallase expression was also found in 



combination with villlin. T h e  strongest memlaranc ADCP renctivizy was obsera~ed in 
well differentiated cells, bur usually Ir-1 combinariotz with c y t ~ p l a s ~ ~ ~ i c  reactivity. Be- 
cause cytoplasmic ADCP rcacr~wity was rloi obserz~ed in ~rarmal ellterecytes illis 
cytoplasmic ADCP reactivity is probably a hallmark of incomplete snterncywic 
differentiation. It is suggested that expression patterns OF villin, sucrase-ison~nlrase 
and ADCP might represent different levels of enterocyric dif'ferenriazion. 
Finally, in CHAPTER 9 the possible physialagical function of ADCP and its role 
in understanding t l ~ c  process of neoplastic tractsformatior~ are discussed, Conaidera- 
tions on future perspectives for ADCP research conclude this cl~aptcr, 





Samenvatting 

In  dit proefschrift zijn de resultaten van onderzoek riaar lact vhórkomen vati lilet ade- 
nosine deaminase camplexerend protisine (PrDCP) in nornaale en iicoplasrische cel- 
len beschreven. 
In HOOFDSTUK 1 wordr ecn overzicht gegeven van de I-elevmiiire literatuur bctieï- 
fende ADCP. Uit dit overzicht blijkt dat l-tct expressie patroon van ADCP i a i  cellen 
rriogelijk verandert tijdens maligile ontaarding. In de Uileraituur wordr teveiis gesug- 
gereerd dat de expressie van ADCP gebruikt kan wordcn als een merker voor crllii- 
laire differenriatic en tumor classificatie. Dit z012 onderzocht kililnen \%lordeti mei 
behulp van antilichamen die ADCP specifiek kunriea~ aantonerl. Met deze a~ztlllcl11-i- 
men kan ADCP zichtbaar wordei? geinaakt in weefselcoupes met beliulp van irnmu- 
nohistoctrernlsche teclmieken. Tevetis kar1 ADCP kwantitatief worden beptaalcl in 
weefsel honnogenatei~ door mlcldel van radioiinmunoassay (RIA). 
In HOOFDSTUK 2 wordt een procedure beschreven waarmee polyclonale c i ~  imoi~o- 
clorralle arttilicharnlen kuianen worden verkregen wanneer sleclrts zeer kleine (n~aiilo- 
graiin) hoeveelhcden ADCP beschikbaar zijn. Deze rncthode is gebaseerd op clc bin- 
ding van ADCP aan een vasle drager (niiroccllu8ose ~nenubraaia) waarna cleae drirger 
wordt geimglal-ttecrd in een muis. Na itnriaiui~isarie van muizen met naaiogram hoe- 
veelheden (natief) ADCP gebonden aan een njtrocellulose iaicmbraan werderi anti- 
sera verkregen die reageren inel natief ADCP. In eeai aantal experimerrceir werd als 
vaste drager een polyvinylideen diflucsride (FVDF) membraan gebruikt. N a  biilcling 
van ADCP en vóór implantatie werd het IJVUE i~~eanbraail behandeld overeen- 
komstig de procedure die weefsel routinematig onclergaat vóór toepassing van dc 
immunohistachemiscl-ie techniek (dat wil zeggen fixatie met for~naliile, iiasluiten iii  

paraffine, orttparaffiireren en remmen van de endogene peroxidase activiteit). Na 
toepassing van deze procedure: wcrdert antisera verkregen waarinlee ADCP aange- 
toond kan wordcn in routiniernabig behandelde weefselstukjes afkomstig van nier, 
prostaat en dunne darrn. Tcr verkrijging mili n i ~ n c ~ ~ l o n a l c  iinltilichctiiren kregen de 
geimmuniseerde muizen extra ii~j~ecties rnel homoyenalcil varr wcefsel dai AUIGI' be- 
vat. Dcze pracec8i~re leverde ccn aantal mol~oclonale anrilicharrmeii op die inei ADC:BJ 
reageren. 
In de Iitcratuur is gesuggereerd dat muiren en rallen geeru ADCP beziiierr onydaii i i i t  

biochemische experinrenten bleek, dal i n  tlcze diersoortcri geen vasi11 met een hoog 
~n«lec~.iiulgewicl~t van het enzym adenosine deaininase i(hD.4-1,) aanwezig Is. D c ~ e  
suggestie is gebaseerd op de verondcrsilclling dal binding van de vorirr nlel een laag 
nnolecuiulgewicht van aderrosinie deaminase (ADA-S) door ADCP een funclioinclc c11 
inherente cigensclrap van ADCP is. In HOOFDSTUK 3 wordcn experimentele rcstrl- 
talen besclirevcn die aantonen dat i12 inuizen en ratten leen ADCP iinrnunorcaclicf 
eiwit v ~ ~ r k o n i ( .  Zowel de weefsel- err subcellulaire distriibu~ic als cle clcctrofnrcli- 
sche mobiliteit in zetmeel epi polyacrylainide gels van dit eiwii komen nauw avciceii 
mei die van ABCI3. Echter, dit ADC13 immunoreactieïciwii vcrfoanl gccii al i'~ini1cil 



voor ADA. Geponeerd wliurdt dat deze bevinding een aanwijzing is voor een fysiolo- 
gische functie van ADCP die nict gerelateerd is aan XDA. 
Dc rc4iultaleti van experimenten naar de expressie van ADCP in normale humane 
weefsels zijn beschreven in HOOFDSTUK 4. Met: behulp van een specifiek konijne 
anti-humaan AIICP antiserum is ADCP kwanldoaiief aangetoond met een RIA en 
kwalitatief met de immunoperowidase techniek. Met de RIA werd ADCP gevonden 
zowel itr de cyiosol- als de membraanfracties van de onderzochte weefsels. In elk 
weefsel werd meer ADCP (per milligram eiwit) gevonden in de membraanfractie dan 
in de corresponderende cytosolfractie. Dat ADCP voornamelijk membraan geasso- 
cieerd wóórkomt werd bevestigd door de resultaten van de irnsnunohistocl.iemische 
studies. Die bevinding dar ADCP inet name werd gevonden in heit secrerain af resorp- 
tier gedceltei van de cellen van exocriene klieren en resorptiewe epitiielen leidde tot 
de suggestie dat ADCP een secretie of resorptie geassocieerd eiwit is. 
Hei enzym ADA speelt een belangrijke rol bij de differentiatie vali T lymfocyten. 
Daarom werd her virdrkornen van A D A  en ADCP op intakte humane T-lymlotde 
cellcai bestudeerd. De resultaten van deze flowcytometrische studie zijn beschreven 
in HOOFDSTUK 5. Uit perifeer bloed werden dc totale T-lymfocyten populatie 
(anti-CD5 positief) en de T-hclperJinducer Canti-CD4 positief) en T-cytotoxicJsup- 
pressor (anti-CD8 positief) subpopulaties onderzocl~t. Tevens werden thymocyten 
onderz.ocht. In elke onderzochte sub populatie blcek ongeveer 18% van dc cellen 
membraan geassocieerd hl3A te bezitten. Membraan geassocieerd ADCP werd ge- 
vonden in 5 5 %  van de T-hclper/inducer cellen, in 28% van de T-cytoloxicJsuppres- 
sor cellen en in 14010 van de thymocyten [anti-CD5 positief). I11 de totale T-lymfocy- 
icn pop~ilatie wan l ~ e l  perifere bloed bleek 47Oh van de cellen membraan geassocieerd 
ADCP te bezitten. Na incubatie wan deze populatie met een lysaat van hurnanc ery- 
throcyten (als bron van humaan ADA-S) werd op ongeveer 50% van de cellen ADA 
aangetoond. Deze bevinding leidde tot de veronderstelling dat dit ADA-S gebonden 
is aan membraan geassocieerd ADCP . 
Iri HOOFDSTUK 6 worden de resultaten besclireven van imniunohistocineniisclie 
AUCP bepalingen in een aailial izorrrrale en neoplastische Irurnane weefsels. In deze 
srurlics werd gebruik gcniaakt wan een konijne polyclonaal anti-ADCP aniiserurn en 
twee met ADCP reagerende muize monocloriale antillicharneiii. De reactiwiteitspalro- 
ncn van dc iwee i~ionoclonale anrilichamen komen nict vollcdig overcen iner het 
reaclivireitspatroori ban lict polyclo~iale antiserum. Deze bevinding duldt welliclit 
op, rot IIU toe onbekcncle, moleculaire heterogeniteit van ADCP. In een kleine serie 
niertumoren werd gcvonden elat de ADCP exprcssiepatroniien correleren met de sta- 
gering van de turiloreii. Gesuggcrcerd wiordt dat dit inogelijk wijst op een relatie tus- 
scir de AUCP expressiepatronen en liet biologisch gedrag van de nierturnoren. Bepa- 
ling vaia de ADCP e-uprcssicpatroneii in andere tumoren leidde Eot de veroriderstel- 
lillig dat deze patronen parameters kunnen zijn voor bepaling van de histogenese en 
niate van differeniiatie van epitheliale tumoien. 
In 140101:'CsSTUK 7 wordt beschreven dat in prostaatruriioren een relatie werd ge- 
voi~derm tussen de AIICP expressiepatronen en de aanwezigheid van metastasen. 



Geen metastasen werden gevonden wanneer de primaire tziinoir, zoals ncrrnnaal 
prostaatweefsel, membraan geassocieerde XDCP iriiri-iunoreacciviIciC verroon~cle. 
Metastasen werden uitsluitend gevonden In patienten waarbij in1 de prirraairc 
prostaattumor ADCP diffuus in  het cytoplasiiiai of niet werd aarigetoond. Wi t  deze 
resultaten werd geconcludeerd dat de immunohisrockiei~liscl.te ADCP bepaling in 
prostaattumoren van belang kan zijn voor de voorspellinig van het biologisch gedrag 
van de tumor. 
HOOFDSTUK S behandelt een onderzoek naar de relatie tussen ADCP expressie 
en de differentiatie van enterocyten. De expressiepatronen van ADCP werden verge- 
leken met de expressiepatronen van de eitivittetu villine en sucrase-isornaltase, twee 
merkers voor enterocytaire differentiatie. Omdat een aantal colorecialle turnarcellij- 
nen geinduceerd kan worden tol enlerocytaire differentiatie zij11 vier lailinane coilo- 
rectale tumorcellijnen (HT-29, Caco-2, 5583-E, 5583-S) als model gebruikt. Dere 
werden gekweekt in vrvo als xenotransplantaat en i)i virso oinder een aaintal differen- 
tiatie modulerende omstandigheden. Op één uitzonderiilg na werd villine steeds in 
combinatie inet membraan gebonde11 ADCP expressie gevonden, doch ADCP kon 
reveins worden aangetoond in afwezigheid van villine expressie. Sucrase-isomaltase 
werd uitsluitend aangetoond in combinatie met villine. De sterkste rnembraailgeboiz- 
den ADCP immunoreactiviteit werd gevonden in goed gedifferenrieeide cellen, ecl-i- 
ter meestal in combinatie met cytoplasmatjische reactiviteit. Ir1 normale darmepi- 
Iheclcellen werd nooit ADCP in hel cytoplasma aangetoond. Wellicht wijst deze cy- 
toplasrnatiscl-te ADCP expressie op niet volledig vollooide enlerocytaire differentia- 
tie. Gesuggereerd wordt dat expressie patronen van villine, siicrase-isomaltase ei1 
ADCP verschillende differentiakie niveau's i13 de enterocytairc differentiatie verte- 
genwoordigen. 
Iri  HOOFDSTUK 9 wordt gespeculeerd over de fysiologische functie van ADCP en1 
over de waarde van de bepaling van ADCP en andere antigenen in het algeineen 
voor het vergroten van het inzicht 113 het proces van neoplastische transfornratie. Het 
proefsclrrift eindigt met een aantal overwegiiigen voor verder onderzoek aan het ei- 
wit ADCP. 




