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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

C-type lectins on dendritic cells: bittersweet interactions with viruses

van der Vlist, M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Vlist, M. (2012). C-type lectins on dendritic cells: bittersweet interactions with viruses.
[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/ctype-lectins-on-dendritic-cells-bittersweet-interactions-with-viruses(238f72c9-47e0-4bee-ba84-08a79e4aec99).html


143

7

Nederlandse Samenvatting
Dendritische cellen (DCs) zijn cruciaal voor de afweer tegen ziekteverwekkers die 
ze herkennen via patroon-herkennende receptoren (pattern recognition receptors, 
PRRs). PRR stimulatie als gevolg van ziekteverwekkers induceert signalen die 
transcriptie van specifieke genen initieert. Deze eiwitten zorgen voor activatie van 
de DC en inductie van specifieke immuniteit.  Geactiveerde DCs migreren naar 
lymfeknopen (LK) waar ze antigenen van de ziekteverwekkers presenteren aan 
T cellen. De T cellen die de antigenen herkennen op geactiveerde DCs beginnen 
zich te vermenigvuldigen en zich te specialiseren. De gespecialiseerde T cellen 
migreren naar de plek van de infectie waar ze helpen de infectie te klaren. 

In dit proefschrift heb ik gekeken naar de rol van twee type DCs, de DCs en 
de Langerhans cellen (LCs), tijdens virale infecties. We hebben onderzocht wat 
hun rol is tijdens HIV-1 infectie (Hoofdstukken 2 en 3) en mazelenvirus (MV) 
infectie (Hoofdstukken 4 en 5), en hoe deze cellen een immuunreactie induceren 
tegen deze virussen.

Denritische cellen en HIV-1.

Als Toll-achtige receptoren (Toll-like receptors, TLR) ziekte verwekkers 
herkennen, activeren ze Nuclear Factor kB (NF-κB) residu p65. De activiteit 
van p65 IVHIVkan worden versterkt door mannose structuren die signalen via 
het C-type lectine DC-SIGN induceren. De signalering van deze aangeboren 
afweer receptoren wordt misbruikt door HIV-1 voor zijn replicatie. In hoofdstuk 
2 hebben we laten zien dat HIV-1 TLR8 bindt om p65 te activeren. P65 start 
de replicatie van het geïntegreerde HIV-1 genoom door RNA polymerase II 
(RNAPII). Activatie van p65 is niet voldoende om volledige afschrijving van het 
HIV-1 genoom te krijgen. Alleen het activeren van TLR8 is daarom niet genoeg om 
nieuwe virussen te maken. Een tweede signaal dat gegeven wordt door DC-SIGN 
is nodig. HIV-1 bindt aan DC-SIGN wat zorgt voor veranderingen op het eiwit 
p65: DC-SIGN activeert de kinase Raf-1 wat resulteert in fosforylatie van p65 
op serine 276. Deze modificatie zorgt er voor dat RNAPII het volledige genoom 
van HIV-1 kan afschrijven. Onze data laten zien dat DCs niet alleen verspreiding 
van HIV-1 faciliteren, maar dat hun aangeboren afweer receptoren TLR8 en 
DC-SIGN worden misbruikt door HIV-1 om zich te kunnen vermenigvuldigen. 
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In tegenstelling tot DCs, worden LCs beschermd voor HIV-1 infectie door 
het C-type lectine Langerin. Langerin vangt HIV-1 waardoor het virus wordt 
opgenomen in Birbeck granulen en daar wordt afgebroken. Echter, co-infecties 
zoals Herpes simples virus 2 and schimmel infecties, evenals activatie van LCs 
verminderen de beschermende functie van LCs in vitro. De rol in van LCs in 
vivo was nog niet bekend, daarom hebben wij in hoofdstuk 3 de rol van LCs – en 
specifiek de rol van Langerin – in HIV-1 transmissie onderzocht. We hebben 
gekeken naar de invloed van één enkele nucleotide polymorfisme (single nucleotide 
polymorphisms, SNPs) op Langerin functie tijdens hetero- en homoseksuele 
HIV-1 transmissie. We hebben laten zien dat de SNP rs13383830 D288 
geassocieerd is met HIV-1 infectie bij heteroseksuele transmissie. Onze data 
laten zien dat deze SNP de binding van Langerin aan HIV-1 verminderd, wat de 
beschermende functie van Langerin zou verminderen. Als een logische gevolg 
van de afwezigheid van Langerin in het rectum, hebben we geen associatie tussen 
deze SNP en HIV-1 infectie gevonden bij homoseksuele HIV-1 transmissie. Onze 
data geven een sterke aanwijzing dat Langerin en LCs bescherming tegen HIV-1 
infectie en dat ze een antivirale rol spelen in vivo.

Onze data benadrukken het verschil tussen DCs en LCs in HIV-1 transmissie. 
Opvallend is dat we hebben gevonden dat aangeboren afweer receptoren 
worden misbruikt door HIV-1 om zijn replicatie te ondersteunen. Daarom zijn 
DCs misschien een relatief makkelijk doel voor HIV-1 in mucosa. Dit staat in 
sterk contrast met de rol van LCs die beschermen tegen HIV-1 infectie tijdens 
heteroseksuele transmissie in vivo. Dit betekend dat strategieën om HIV-1 infectie 
te voorkomen zich moeten richten op de DCs, terwijl ze de LCs ongemoeid laten 
om toenamen van HIV-1 gevoeligheid te voorkomen.

Antigeen presentatie door DCs. 

Afweerreacties tegen virussen zijn afhankelijk van antigeen presentatie van 
DCs aan CD8+ T cellen. Wij hebben gekeken naar de rol van DC subtypes in de 
presentatie van MV antigenen aan T cellen. In hoofdstuk 4 hebben we laten zien 
dat DCs MV binden met DC-SIGN en CD150, de infectiereceptor van wild type 
MV. Binding van MV aan DC-SIGN zorgt voor transmissie naar T cellen zoals 
ook bekend is voor HIV-1. Binding van MV aan DC-SIGN zorgt voor presentatie 
van MV-antigenen aan CD4+ T cellen. DCs waren ook instaat MV-antigeen te 
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presenteren via de klassieke presentatie van endogene antigenen in HLA-I én via 
kruispresentatie van exogene MV-antigene in HLA-I. We hebben dus laten zien 
dat CD150 infectie van DCs veroorzaakt, terwijl DC-SIGN transmissie van het 
virus naar T cellen en het induceren van een antivirale afweer reactie faciliteert. 

In hoofdstuk 5 hebben we laten zien dat LCs zowel wild type als laboratorium 
aangepaste MV stammen binden via Langerin. Als MV aan Langerin bindt zorgt 
dit niet voor infectie van de LCs. Immature LCs zijn beschermt tegen MV infectie, 
terwijl mature LCs wel door MV geïnfecteerd worden. Dit kan deels verklaard 
worden door de afwezigheid van CD150 op immature LCs, terwijl CD150 wel 
tot expressie komt op mature LCs. Zowel immature als mature LCs brengen de 
infectiereceptor van laboratorium aangepast MV CD46 tot expressie. Opvallend 
genoeg worden immature LCs ook niet door de laboratorium stam van MV 
geïnfecteerd, terwijl mature LCs dat wel worden. Dit suggereert dat immature 
LCs andere antivirale mechanismes hebben dan Langerin. Omdat immature LCs 
niet geïnfecteerd worden door MV, kunnen ze ook geen CD8+ T cellen activeren 
via de klassieke HLA-i route, terwijl mature LCs dat wel kunnen. Opvallend 
genoeg kunnen zowel immature als mature LCs geen CD8+ T cellen activeren 
via kruispresentatie van zowel cell-vrij virus als apoptotische geïnfecteerde 
cellen. Dit suggereert dat LCs de intrinsieke capaciteit missen om antigenen te 
kruispresenterend. 

De studies de we in dit proefschrift beschrijven laten zien dat LCs en DCs heel 
verschillend reageren op virus infecties, wat hun verschillende karakteristieken in 
lokalisatie en functie reflecteert. DCs zijn efficiënte antigeen presenterende cellen, 
maar helpen ook bij het verspreiden van virussen via DC-SIGN. Daarentegen 
beschermen LCs tegen verspreiding van virussen via het C-type lectine Langerin 
en zijn LCs grotendeels beschermt tegen virale infecties. Opvallend is dat LCs 
niet instaat zijn antigenen te kruispresenteren aan CD8+ T cellen om antivirale 
afweer te starten. Onze vindingen suggereren dat de bescherming tegen virale 
infectie ook zorgt voor een inefficiënte antigeen presentatie. 

Thesis_book_file.indb   145 4/4/2012   8:49:23 PM




