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Achtergrond 

Het afweersysteem of  immuunsysteem, bestaande uit een verzameling van afweercellen 

(witte  bloedlichaampjes),  beschermt  ons  lichaam  tegen  ziekteverwekkers  zoals  bacterieën  en 

virussen. De eerstelijnsverdediging van het  immuunsysteem wordt verzorgd door een a‐specifieke 

respons, waarna een specifieke of aangeleerde respons op gang komt. Deze specifieke respons is er 

op  gericht  de  ziekteverwekkers  op  te  ruimen.  Een  van  de  kwaliteiten  van  het  specifieke 

immuunsysteem  is dat het de kenmerken van bacterieën of virussen kan onthouden, waardoor bij 

een nieuwe aanval van dezelfde ziekteverwekker het  immuunsysteem extra snel zal reageren met 

als gevolg geen of minder ziekteverschijnselen.  In feite blijven we na zo’n eerste aanval  levenslang 

beschermd en van dit principe wordt gebruik gemaakt bij vaccinaties.  

De  specifieke  respons wordt  gereguleerd door  verschillende  afweercellen, waaronder B 

cellen,  T  cellen,  Natural  Killer  (NK)  cellen  en  verschillende  typen  dendritische  cellen  (DC).  De 

afweercellen  ontstaan  uit  bloed‐stamcellen  die  zich  in  het  beenmerg  bevinden.  Stamcellen  zijn 

onrijpe cellen die de potentie hebben om tot elk type afweercel te ontwikkelen. De ontwikkeling van 

bloed‐stamcellen  tot  volwassen  afweercellen  vindt  in  het  algemeen  plaats  in  het  beenmerg. 

Uitzondering hierop zijn de T cellen die in de thymus (zwezerik) ontwikkelen uit bloed‐stamcellen die 

vanuit het beenmerg naar de thymus zijn afgereisd. Maar hoe weet een bloed‐stamcel tot welk type 

afweercel  het  uiteindelijk  moet  gaan  ontwikkelen?  De  stamcellen  kunnen,  net  als  volwassen 

afweercellen,  verschillende  signalen  opvangen  uit  de  omgeving  m.b.v.  receptoren,  een  soort 

antennes die zich bevinden op het oppervlak van de cel. Deze receptoren vangen signaalstoffen op 

uit de omgeving, maar ook direct contact met de beenmerg‐ of thymusomgeving geeft belangrijke 

informatie aan de stamcellen. De opgevangen signalen zetten een reeks van gebeurtenissen in gang 

in de cel, waardoor zogenaamde transcriptiefactoren binden aan het DNA wat uiteindelijk  leidt tot 

het ‘aan’ of ‘uit’ zetten van bepaalde genen. Het ‘aan’ en ‘uit’ staan van een specifieke combinatie 

van verschillende genen bepaald uiteindelijk het lot van een bloed‐stamcel.  

 

Focus van dit proefschrift 

  Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op de identificatie van factoren die 

de  ontwikkeling  van  bloed‐stamcellen  tot  volwassen  afweercellen  reguleren.  Van  een  aantal 

factoren is bekend welk effect ze hebben op de ontwikkeling van bloed‐stamcel tot afweercel. Door 

bloed‐stamcellen.in aanraking te laten komen met deze factoren kunnen we de cellen instrueren tot 

welk type afweercel ze moeten ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat IL‐7, IL‐15 en FLT3L van 

groot belang zijn voor de ontwikkeling van bloed‐stamcellen tot respectievelijk T cellen, NK cellen en 

plasmacytoide DC (pDC). In het geval van T cellen is bekend dat ook de Notch signaleringsroute, die 

via  contact  met  de  thymusomgeving  geactiveerd  wordt,  een  belangrijke  rol  speelt  in  de 

ontwikkeling. 

 

Bevindingen 

  In  Hoofdstuk  1  worden  de  signaleringsroutes,  signaalstoffen  en  een  aantal  typen 

afweercellen  geintroduceerd  die  in  de  volgende  hoofdstukken  aan  bod  komen.  Verder  wordt 
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signalering via de Notch, IL‐7 en FLT3 signaleringsroutes beschreven en is de huidige kennis van de 

ontwikkeling van bloed‐stamcel tot T cel, NK cel en pDC samengevat. 

In  Hoofstuk  2  beschijven  we  het  effect  van  injecties  met  de  signaalstof  IL‐7  op  de 

ontwikkeling van menselijke afweercellen  in het zogenaamde “Humanized  Immune System”  (HIS)‐

muizen model. Dit model maakt gebruik van muizen die zelf nauwelijks eigen afweercellen hebben. 

Na  inspuiten van menselijke bloed‐stamcellen kunnen deze  cellen  in de HIS‐muis ontwikkelen  tot 

volwassen afweercellen. De signaalstof IL‐7 speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van T cellen 

en  in dit hoofdstuk  laten we  zien dat  IL‐7 naast de  invloed op  T  cellen ook  een  rol  speelt  in de 

ontwikkeling van andere afweercellen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het effect van Notch signalering op de ontwikkeling van T cellen en 

pDC.  Stamcellen uit de humane  thymus brengen Notch1  tot expressie op hun oppervlak. Notch1 

blijft tot expressie komen als de voorlopers zich ontwikkelen tot T cellen, maar Notch1 verdwijnt als 

de voorlopers zich ontwikkelen tot pDC. Door middel van het co‐kweken van voorloper cellen met 

OP9  cellen  die  een Notch  ligand, DL1,  tot  expressie  brengen,  hebben we  aangetoond  dat Notch 

activatie door DL1 voorloper cellen instrueert om de T cel ontwikkelingsroute te volgen i.p.v. de pDC 

route.  Opmerkelijk  genoeg  was  dit  effect  specifiek  voor  DL1.  Notch  activatie  door  Jagged1 

resulteerde ook in de ontwikkeling van T cellen, maar in deze situatie was er geen negatief effect op 

de pDC ontwikkeling waarneembaar. We hebben aangetoond dat de Notch/ DL1 signalerings route 

het  T  cel  gen GATA‐3  ‘aan’  en  het  pDC  gen  Spi‐B  ‘uit’  zet. Onze  bevindingen  suggereren  dat  de 

Notch/  DL1  signalerings  route  de  T  cel  en  pDC  ontwikkeling  controleert  door  regulatie  van  de 

factoren GATA‐3 en Spi‐B. 

In hoofdstuk 4 proberen we antwoord te krijgen op de vraag wat de rol  is van pDC  in de 

thymus, waar ook de T  cellen ontwikkelen. We weten dat geactiveerde pDC de  signaalstof  IFN‐α 

produceren  en we  laten  in  dit  hoofdstuk  zien  dat  dit  een  remmende werking  heeft  op  de  T  cel 

ontwikkeling. Dit effect van  IFN‐α was omkeerbaar. We hebben aangetoond dat  IFN‐α  interfereert 

met  IL‐7 gemedieerde T cel ontwikkeling d.m.v. remming van de ontwikkeling van CD4‐CD8‐ cellen 

naar CD4+CD8+ cellen. Daarnaast remt IFN‐α de expressie van T cell receptor (TCR) componenten en 

proliferatie van stamcellen. 

  Hoofdstuk 5 beschrijft het  samenspel van de NK  cel  factoren  Id2 en  IL‐15. Geforceerde 

expressie van Id2 in stamcellen die gekweekt worden op OP9 cellen blokkeert de T cel ontwikkeling, 

maar  heeft  geen  duidelijk  effect  op  NK  cellen.  We  observeerden  dat  Id2  vroege  CD1a‐CD5+ 

voorlopercellen  expandeert die na  toevoeging  van de  signaalstof  IL‐15 uitgroeiden  tot NK  cellen. 

Geforceerde  expressie  van  het  E‐eiwit  HEB,  dat  de  Id2  functie  neutraliseert,  kon  de  Id2‐

geinduceerde uitgroei van CD1a‐CD5+ cellen voorkomen. Onze bevindingen suggereren dat Id2 op 2 

manieren de T/NK cel ontwikkeling reguleert. Enerzijds remt Id2 de E‐eiwit activiteit waardoor T cel 

ontwikkeling  geremd  wordt.  Anderzijds  expandeert  Id2  een  populatie  van  vroege  CD1a‐CD5+ 

voorlopercellen die zich kunnen ontwikkelen tot NK cellen na toevoeging van IL‐15. 

  In  Hoofdstuk  6  demonstreren  we  een  rol  voor  Notch4  in  de  ontwikkeling  van  een 

subpopulatie van NK cellen die de  receptor voor  IL‐7, het  IL‐7Rα eiwit,  tot expressie brengen. We 

hebben  IL‐7Rα+ NK cellen geïdentificeerd  in de  thymus en deze cellen zijn  in staat  target cellen  te 

herkennen en IFN‐γ te produceren. Omdat T cellen die zich in de thymus ontwikkelen afhankelijk zijn 

van  IL‐7 en Notch signalering, wilden we bepalen of deze  IL‐7Rα+ NK cellen van dezelfde  factoren 

gebruik maken  voor  hun  ontwikkeling. We  hebben  bepaald  dat  IL‐7Rα+ NK  cellen  uit  de  thymus 
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zowel  Notch1  als  Notch4  tot  expressie  brengen.  Geforceerde  expressie  van  Notch4  in  bloed‐

stamcellen leidt tot de ontwikkeling van IL‐7Rα+ NK cellen, terwijl geforceerde expressie van Notch1 

tot T cel ontwikkeling leidt. De Notch4‐geinduceerde IL‐7Rα+ NK cellen blijken afhankelijk te zijn van 

IL‐7 voor hun ontwikkeling.  In tegenstelling tot de  IL‐7Rα+ NK cellen uit de thymus zijn de Notch4‐

geinduceerd IL‐7Rα+ NK cellen niet in staat target cellen te herkennen en IFN‐γ te produceren. Met 

behulp van een  reguleerbaar Notch4  construct, waarmee we de expressie van Notch4 aan en uit 

kunnen schakelen, hebben we aangetoond dat het uitschakelen van Notch4 de functionaliteit van IL‐

7Rα+ NK cellen positief beinvloedt.  

  In hoofdstuk 7 hebben we het effect van mutaties in de FLT3 receptor op de ontwikkeling 

van pDC onderzocht. De ontwikkeling  van pDC  is  sterk afhankelijk  van de  FLT3  signaleringsroute. 

Mutaties  in FLT3 die  tot  Interne Tandem Duplicaties  (FLT3‐ITD)  leiden, en  resulteren  in verkeerde 

activatie  van  het  signaalmolecuul  STAT5,  komen  voor  in  25‐30%  van  de  patiënten  met  acute 

myeloide  leukemie  (AML). We hebben gevonden dat deze FLT3‐ITD AML patiënten minder pDC  in 

hun  bloed  hebben  dan  AML  patiënten  zonder  deze  FLT3  mutatie.  Om  te  bepalen  of  FLT3‐ITD 

mutaties de oorzaak zijn van de  reductie  in pDC, hebben we FLT3‐ITD mutaties geïntroduceerd  in 

bloed‐stamcellen. Deze  FLT3‐ITD+  stamcellen  bleken  geremd  in  hun  ontwikkeling  tot  pDC  en we 

hebben aangetoond dat dit hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door activatie van STAT5. 

  In hoofdstuk 8 worden de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken bediscussieerd. 

We speculeren over de oorsprong en de potentiële  functie van  IL‐7Rα+ NK cellen. Het gebruik van 

het eerder genoemde HIS‐muizen model kan nieuwe  inzichten geven  in de ontwikkeling en functie 

van  deze  cellen.  Verder  bespreken  we  mechanismen  waarmee  de  Notch  signaleringsroute  de 

ontwikkeling  van  stamcellen  kan  beinvloeden, waaronder  cel‐specifieke  Notch  signalering  en  de 

Notch signaalsterkte. Daarnaast worden de effecten van FLT3‐ITD mutaties op de ontwikkeling van 

pDC  besproken  alsmede  de  heterogeniteit  van  de  pDC  populatie.  Het  werk  beschreven  in  dit 

proefschrift  verbreedt  onze  kennis  over  de  factoren  die  betrokken  zijn  bij  de  ontwikkeling  van 

afweercellen. 

 


