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SAMENVATTING
De primaire functie van het afweersysteem is het beschermen van de lichaam tegen 
kwaadwillige pathogenen. De laatste vijf decennia aan immunologisch onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat het afweersysteem wordt gedragen door een complex netwerk 
van immuuncellen die, in interactie met elkaar en hun omgeving, zowel het gevaar van 
pathogenen neutraliseren als een langdurig immunologisch geheugen vormen. Een 
belangrijke gebeurtenis was de ontdekking van de eerste, cruciale, stap in de afweer: de 
herkenning van moleculaire motieven behorende bij bepaalde groepen van pathogenen 
(“pathogen-associated molecular patterns”) door speciale receptoren (“pattern recognition 
receptors”). Herkenning van pathogenen door natuurlijke immuuncellen leidt tot de 
activatie van die cellen, wat in een relatief kort tijdsbestek resulteert in een doelgerichte 
en effectieve natuurlijke immuniteit. Naast activatie van natuurlijke immuuncellen, 
zullen pathogenen ook dendritische cellen (DC) activeren, wat de inleiding is tot het 
op gang komen van, de door B en T lymfocyten gedragen, verworven immuniteit en het 
vormen van immunologisch geheugen. Om te voorkomen dat een nadelige respons of 
een auto-immuun respons veroorzaakt wordt, zijn de twee grootste uitdagingen voor het 
afweersysteem het onderscheiden van “zelf ” en “vreemd” en, indien het vreemd betreft, 
het onderscheiden van schadelijke of onschadelijke antigenen. 
DC hebben een centrale functie in het reguleren van verworven immuniteit tegen 
pathogenen en tolerantie tegen zelf- en onschadelijke antigenen. Activatie van DC door 
pathogenen leidt tot maturatie van DC, wat wordt gekenmerkt door de toename van 
expressie van MHC II-peptide complexen en co-stimulerende moleculen, die beide een 
cruciale rol spelen in de stimulatie van naïeve T cellen en de vorming van effector T cellen. 
Daartoe migreren gematureerde DC naar drainerende lymfoide weefsels waar naïeve T 
cellen hun opwachting maken. Maturatie van DC is derhalve een sleutelfactor voor de 
vorming van immunogene DC. Daarentegen word tolerantie tegen onschadelijk of zelf-
antigeen geassocieerd met antigeen presentatie door niet of deels geactiveerde, immature 
DC, als gevolg van het ontbreken van co-stimulerende moleculen. In tegenstelling tot de 
signalen die een immunogene DC functie bevorderen zijn de intrinsieke mechanismen 
die bijdragen aan de ontwikkeling van tolerante DC in vivo nog slecht begrepen. Studies 
aan Langerhans cellen (LC, de DC van de epidermis) in vivo en met uit beenmerg 
opgegroeide DC in vitro wijzen op een rol voor β-catenine en E-cadherine signalering bij 
de regulatie van pathogeen-onafhankelijke maturatie en migratie van DC. Het doel van 
dit proefschrift is het in meer detail uitzoeken van de rol van β-catenine en E-cadherine 
signaling in de aansturing van de immunogene dan wel tolerogene functie van DC. 
Daartoe hebben we mutante muizen met behulp van de Cre/loxP techniek gegenereerd, 
waarin de expressie van β-catenine en E-cadherine specifiek in DC wordt gemoduleerd. 
De functie van deze gemoduleerde DC werd geanalyseerd in normale condities en in 
verschillende allergische en auto-immune ziekte modellen. Verder hebben wij muizen 
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mutanten gemaakt (Langerine-Cre muizen) waarin alleen genen gemoduleerd worden 
in cellen die Langerine tot expressie brengen, zoals de epidermale LC en de meer recent 
ontdekte Langerine+ DC in lymfoid weefsel. 
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht over de functie en opbouw van het afweersystem waarbij 
nadruk wordt gelegd op functie van DC en hun centrale rol bij de regulatie van immuniteit 
en tolerantie. Hierin wordt de tweeledige functie van β-catenine in WNT-signaling en 
de door E-cadherine gemedieerde celadhesie beschreven en in de context geplaatst van 
de studies die een bijdrage suggereren van β-catenine en E-cadherine signalering tot 
regulatie van de functie van DC. Bovendien wordt het concept van Cre/loxP-gestuurde 
mutagenese en de ontwikkeling van Langerine-Cre muizen uitgelegd. Laatstgenoemde 
muizen maken het op unieke en betrouwbare wijze mogelijk om de functie van genen in 
de Langerine+ DC subpopulatie in vivo te bestuderen. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van E-cadherine met name van DC in de huid. Net als 
keratinocyten brengen LC in the epidermis E-cadherine tot expressie, maar raken deze 
expressie kwijt alvorens ze naar de huid-drainerende lymfeknopen (sLN) migreren. Dit 
verschijnsel doet een rol voor E-cadherine-gemedieerde cel adhesie bij de aansturing 
van LC maturatie en migratie vermoeden. Ondanks een DC-specifieke deletie van 
E-cadherine bleef het LC netwerk in de epidermis intact en hebben wij geen aanwijzing 
voor een gewijzigd migratie of maturatie gedrag kunnen ontdekken. Hoewel in muizen 
waarin E-cadherine op LC ontbreekt, zich een sterke vertraagde overgevoeligheids 
reactie (“delayed-type hypersensitivity” of DTH) respons kan ontwikkelen, duurde 
het oplossen van deze ontstekingsreactie desondanks langer. Dus, E-cadherine blijkt 
niet betrokken te zijn bij de regulatie van de maturatie of migratie van LC of dermale 
DC. Niettemin, de afwezigheid aan E-cadherine in LC beïnvloedt de afname van DTH 
ontsteking. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door secondaire effecten, bijvoorbeeld 
de beschikbaarheid van β-catenine. In hoofdstuk 3 onderzoeken wij muizen waarin DC 
geen β-catenine - of een juist een niet-afbreekbare vorm ervan (dus permanent actief) - 
tot expressie brengen, voor en tijdens de inductie van contact overgevoeligheid (“contact 
hypersensitivity” of CHS) tegen hapteen. Hoewel de aanwezigheid van permanent-actief 
β-catenine of de afwezigheid van β-catenine het netwerk van LC niet lijkt te verstoren, 
was de CHS respons in beide mutant muizen toch ontregeld. Vooral muizen waarvan 
de DC de niet-afbreekbare vorm van β-catenine tot expressie brengen, lieten verhoogde 
Treg cel aantallen zien en waren beschermd tegen CHS. De muizen waarin β-catenine in 
DC ontbreekt lieten juist een matig vertraagde afname van de CHS respons zien. Op basis 
van deze bevindingen concluderen wij dat de aanwezigheid van β-catenine signalen een 
tolerogene DC functie in huid immuniteit in vivo bevorderd. Wij hebben ons onderzoek 
naar de rol van β-catenine signalen in DC uitgebreid met hulp van een muizenmodel van 
allergisch astma in hoofdstuk 4. DC-specifieke stabilisatie van β-catenine resulteerde in 
verzwakte overgevoeligheidsreactie van de luchtwegen, een sterk verminderde eosinofilie 
en inflammatoire cytokines in de long, alsmede verhoogde aantallen Treg cellen bij de 
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inductie en tijdens het verloop van de luchtwegovergevoeligheid. In overeenstemming 
met onze resultaten van hoofdstuk 3 duiden deze bevindingen op een cruciale rol van 
β-catenine signalen in DC-gestuurde tolerantie. In hoofdstuk 5 hebben wij geanalyseerd 
of β-catenine signalen in DC voldoende zijn om de ontwikkeling van experimentele 
encefalomyelitis (EAE) en graft-versus-host (GvH)-like ziekte in muizen te voorkomen. 
Het EAE ziektebeeld was significant verzwakt in muizen waarin de DC gestabiliseerd 
β-catenine tot expressie brengen, maar niet in muizen waarin de DC geen β-catenine 
tot expressie brengen. Bovendien leidde immunisatie met uit beenmerg opgegroeide DC 
(BMDC), waarvan de cel verbindingen waren verstoord (“cluster disruption”), tot een 
zeer zwak verloop van EAE. Dit effect word vermoedelijk veroorzaakt door β-catenine 
signalering, omdat het verbreking van E-cadherine-gemedieerde celadhesie middels 
“cluster disruption” een plotselinge opeenhoping van vrij β-catenine tot gevolg heeft. 
Daartegenover stond dat muizen een ernstiger verloop van EAE laten zien, wanneer in 
die muizen β-catenine-deficiënte BMDC met verbroken celadhesie, werden overgebracht. 
Anderzijds was DC-specifieke expressie van permanent actief β-catenine niet voldoende 
om K14mOVA muizen te beschermen tegen GvH-like ziekte die door overbrengen van 
OVA-specifieke CD8+ T cellen opgewekt wordt. Een mogelijke reden voor dit resultaat 
zou kunnen zijn dat er andere cellen dan DC als antigeen-presenterende cellen kunnen 
optreden en de regulatoire functie van β-catenine signalen in DC kunnen omzeilen. 
Een alternatief verklaring is dat de weinig fysiologisch hoge aantallen van overgebrachte 
antigeen-specifieke T cellen te veel is voor de tolerogene functie van de mutante DC.
Verschillende muis modellen zijn ontwikkeld om de rol van LC in de immuunrespons 
in de huid te bestuderen waarin de LC of afwezig zijn vanaf geboorte, of waarin LC in 
een latere fase via depletie van Langerine+ DC wordt geïnduceerd. De resultaten waren 
tegenstrijdig met betrekking tot de vraag of de epidermale LC een unieke regulatoire of 
een immunogene functie hebben of dat ze functioneel vervangbaar zijn door (Langerine+) 
DC in de dermis. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij Langerine-Cre knock-in 
muizen gegenereerd. In hoofdstuk 6 hebben wij Langerine-Cre muizen met een ROSA-
tdRFP reporter lijn gekruist om cel-specifieke gen deletie in Langerine+ DC aantoonbaar 
te maken. Vervolgens hebben we de receptor voor TGF-β (TGF-βR1) in Langerine+ DC 
gedeleteerd wat tot forse depletie van LC maar niet van dermale Langerine+ DC leidde. 
De verminderde CHS reactie in Langerin+ DC-specifieke TGF-βR1-deficiente muizen 
ondersteunt het concept dat LC een unieke immunogene rol in de immuniteit van de 
huid hebben, en spreekt een regulatoire functie van LC in CHS tegen.
In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van het in dit proefschrift beschreven onderzoek 
bediscussieerd in de context van recente literatuur.
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