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Samenvatting 
 
Het immuunsysteem (afweersysteem) van het 
menselijk lichaam wordt gevormd door de witte 
bloedcellen en de lymfoïde organen (daarbij 
horen het beenmerg, de thymus, de 
lymfeklieren en de milt). Witte bloedcellen 
bewegen via de bloed- en de lymfebanen 
constant door het lichaam op zoek naar 
pathogenen (ziekteverwekkers) en zorgen 
daarmee voor een ideale bescherming van alle 
weefsels. In zoogdieren bestaat het 
afweersysteem uit twee delen. De cellen van 
het aangeboren afweersysteem vormen de 
eerste lijn van verdediging en reageren snel op 
een infectie, maar dit is niet specifiek gericht 
tegen de ziekteverwekker. Het aangeleerde, 
adaptieve afweersysteem daarentegen komt 
pas enkele dagen na infectie op gang, reageert 
op een heel efficiënte en specifieke manier en is 
bovendien in staat de aard van de indringer te 
onthouden, wat ‘immunologisch geheugen’ 
wordt genoemd. De cellen van het aangeleerde 
immuunsysteem zijn daarom in staat bij een 
herhaalde infectie met dezelfde 
ziekteverwekker snel en effectief te reageren, 
waardoor er zich minder symptomen 
ontwikkelen.  
Alle bloedcellen ontwikkelen zich vanuit 
hematopoietische stamcellen (HSC) welke zich 
in het beenmerg bevinden. Deze stamcellen 
kunnen onder de juiste condities uitrijpen tot 
alle verschillende typen van bloedcellen, een 
proces dat over meerdere voorloperstadia 
verloopt. De verschillende typen van witte 
bloedcellen hebben specifieke functies. B cellen 
differentiëren tijdens een infectie naar plasma 
cellen en produceren antilichamen, die 
bijvoorbeeld aan bacteriën binden en deze 
onschadelijk maken door ze te neutraliseren. T 
cellen hebben onder meer de functie om virus 
geïnfecteerde lichaamscellen te vernietigen 
(cytotoxische T cellen) of ze kunnen bijdragen 
aan het activeren van B cellen (helper T cellen). 
Ook natural killer (NK) cellen kunnen abnormale 
cellen, dus tumor cellen of virus geïnfecteerde 
cellen herkennen en elimineren. Dendritische 
cellen (DCs) bevinden zich in alle organen, 
bijvoorbeeld in de huid, en transporteren bij 
een infectie eiwit (antigen), afkomstig van het 
pathogeen, naar de lymfeklieren, waar T en B 
cellen geactiveerd worden. Plasmacytoide DCs 
(pDCs) zijn belangrijke producenten van de stof 

interferon (IFN), een factor (cytokine) dat voor 
de strijd tegen virale infecties essentieel is, 
omdat het directe antivirale effecten heeft, 
maar ook omdat interferon andere 
immuuncellen tot een reactie tegen het virus 
stimuleert.  
Hoewel van het immuunsysteem aan de ene 
kant een snelle en effectieve immuunreactie 
tegen pathogenen (bacteriën, virus, fungi 
enzovoort) en tegen tumor cellen wordt 
verwacht, mag het immuunsysteem aan de 
andere kant niet de gezonde lichaamseigen 
cellen vernietigen. Daarom moet de aanmaak 
van immuuncellen en de uitrijping van de cellen 
tot actieve effector cellen, welke op 
ziekteverwekkers kunnen reageren, nauwkeurig 
worden gereguleerd. Deze regulatie wordt op 
moleculair niveau uitgevoerd door transcriptie 
factoren, dat zijn eiwitten, die in de cel aan het 
DNA binden en daardoor de afschrijving 
(expressie) van genen kunnen sturen. Welke 
genen tot expressie worden gebracht bepaald 
het lot en de functie van de cel. 
 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijven 
we dat de transcriptie factor E2-2, een lid van 
de familie van E-factoren, belangrijk is voor de 
ontwikkeling van pDCs uit de menselijke 
(humane) HSC. Dit hebben we onderzocht door 
HSC uit menselijk weefsel te isoleren en die 
onder de juiste kweek condities tot pDC te laten 
uitgroeien. We hebben daarbij de genetische 
opmaak dusdanig veranderd, dat de cellen of 
heel veel of juist heel weinig E2-2 tot expressie 
brengen. We vonden dat expressie van veel E2-
2 eiwit in de HSC leidde tot meer uitgroei van 
pDCs, terwijl er zich na vermindering van de 
hoeveelheid E2-2 eiwit minder pDC 
ontwikkelden.  
Met een soortgelijk systeem hebben we in 
hoofdstuk 3 onderzocht hoe de transcriptie 
factor Spi-B, een lid van de Ets familie, de 
functie van pDCs reguleert. Verhoging van de 
hoeveelheid Spi-B in een pDC verhoogt het 
expressieniveau van eiwitten die belangrijk zijn 
voor de activatie van voornamelijk T cellen door 
pDCs tijdens een infectie. Ook remt hoge 
expressie van Spi-B in de cel de secretie van IFN 
en andere ontstekingsfactoren, zoals het 
cytokine TNF-α. Dus de hoeveelheid Spi-B in 
pDCs beïnvloedt de functie van deze cel. Het is 
nog onbekend hoe Spi-B dit uitvoert, dat wil 
zeggen welke genen door Spi-B gereguleerd 
worden om uiteindelijk deze effecten in de cel 
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te krijgen. Om dit te onderzoeken hebben we 
de micro-array techniek toegepast (hoofdstuk 
4), wat inhoudt dat met behulp van een chip de 
relatieve expressie van meer dan 21.000 
bekende genen in cellen met hoge of lage Spi-B 
levels is bepaald. Dit onderzoek leverde enkele 
interessante ‘target’ genen op die nader 
geanalyseerd zullen gaan worden.  
Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoek dat we 
hebben uitgevoerd om de vraag te 
beantwoorden waarom pDCs ook in de thymus 
te vinden zijn. Dit is van belang omdat de 
thymus een belangrijk lymfatisch orgaan is waar 
de T cellen uitrijpen en leren om 
lichaamsvreemde pathogenen van 
lichaamseigen eiwitten te onderscheiden. We 
hebben aangetoond dat de pDCs in de thymus 
in het geval van infectie door de secretie van 
IFN de ontwikkeling van T cellen afremmen. Het 
is op dit moment nog niet duidelijk of dit een 
‘positief’ effect van IFN is om de besmetting van 
‘nieuwe’ T cellen te voorkomen of dat dit het 
gevolg is van geactiveerde pDCs die de thymus 
van verdere besmetting door een virus 
proberen te beschermen.  
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 hebben we een 
ander type witte bloedcellen, de B cellen, 
bestudeerd. Tijdens de immuunreactie 
vermeerderen door celdeling zich alleen die B 
cellen welke specifiek het pathogeen 
herkennen. Hierbij vormen ze in de lymfeklieren 
zogenaamde kiem centra (germinal centers 
(GCs)). Hier worden de specificiteit van de B cel 
receptor (het eiwit dat het pathogeen herkent) 
en de functie van het antilichaam (de 
uitgescheiden B cel receptor) geoptimaliseerd 
door onder meer het proces van ‘class switch 
recombination’ (CSR). De transcriptie factor 
STAT5, lid van de Signaal Transductie en 
Aktivator van Transcriptie (STAT) familie, is een 
belangrijke factor die dit CSR proces 

controleert. Na beëindiging van de 
immuunreactie onderdrukt STAT5 de CSR, zodat 
de antilichamen hun optimale functie tegen een 
specifiek pathogeen kunnen behouden 
(hoofdstuk 6) wat van belang is voor het 
immunologische geheugen. Het is belangrijk dat 
alleen B cellen met een B cel receptor die 
specifiek het antigeen herkent tot plasma cellen 
uitrijpen en niet de B cellen die lichaamseigen 
eiwitten herkennen. In de hoofdstukken 7 en 8 
beschrijven we een aantal factoren die bij het 
uitrijpen van B cellen tot antilichaam-
producerende plasma cellen in de mens een 
belangrijke rol spelen. Het cytokine IL-21 
activeert STAT3, wat de expressie van de 
plasma cel transcriptie factor BLIMP1 aanzet. 
De differentiatie van de B cellen in plasma 
cellen vindt echter alleen plaats als tegelijkertijd 
de expressie van BCL-6, een remmer van plasma 
cel differentiatie, wordt verlaagd in de cel. 
Verder tonen we aan dat ook de expressie van 
Spi-B moet worden verlaagd in de B cellen 
voordat ze tot plasma cellen kunnen uitrijpen. 
Onze resultaten laten zien dat Spi-B de plasma 
cel uitrijping remt door de expressie van zowel 
BLIMP1 als ook XBP-1, een andere belangrijke 
plasma cel factor, te voorkomen.  
De discussie in hoofdstuk 9 plaatst het 
onderzoek in de context van het gepubliceerde 
werk van andere onderzoekgroepen. Onder 
andere vergelijken we de resultaten van 
onderzoek in muizen met onze data van 
humane pDCs en B cellen. Ook wordt het 
potentiële belang van onze resultaten voor de 
medische ontwikkelingen in de toekomst 
besproken. pDCs spelen een belangrijke rol in 
vele ziektebeelden, met name bij 
infectieziekten zoals HIV besmetting en auto-
immuun ziektes zoals systemic lupus 
erythematosus (SLE) en psoriasis. 

 
 


