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samenvatting
Het werk dat beschreven is in dit proefschrift is erop gericht om het netwerk van 
transcriptie factoren, die de ontwikkeling en de effector functies van humane 
plasmacytoïde dendritische cellen (pDC) reguleert, te ontrafelen. Hiervoor hebben 
we gebruik gemaakt van verschillende cellulaire modellen, waaronder primaire 
humane pDC geïsoleerd uit verschillende weefsels, de pDC cellijn CAL-1 afkomstig 
van een patiënt met een CD4+CD56+ maligniteit, en pDC  die in vitro gegenereerd 
werden uit hematopoietische stamcellen (HSC).

hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over onze huidige kennis van pDC in de 
mens en de muis. We beschrijven hier zowel de ontogenie van pDC vanuit HSC, de 
factoren die nodig zijn voor hun ontwikkeling, de moleculaire mechanismes die leiden 
tot hun aktivatie en differentiatie tot effector cellen, als ook hun betrokkenheid bij 
auto-immuunziekten en kanker. Voor een beter begrip van het werk beschreven in 
dit proefschrift geven we een uitvoerige inleiding over microRNAs (miRNA), die een 
nieuwe laag verzorgen in de regulatie van genen. MiRNA zijn niet alleen betrokken bij 
de controle maar ook de deregulatie van het immuunsysteem.

De resultaten beschreven in hoofdstuk 2 bouwen voort op vroegere bevindingen 
in het laboratorium dat de transcriptiefactor Spi-B een belangrijke rol speelt in de 
ontwikkeling van pDCs vanuit HSC. Na validatie van de pDC cellijn CAL-1 als een 
model om pDC functie te bestuderen, laten we zien dat de anti-apoptotische factor 
BCL2-A1 een direct doelwit is van de transcriptie factor Spi-B. Spi-B reguleert de 
overleving van de CAL-1 cellen via inductie van BCL2-A1 genexpressie. Tenslotte 
tonen we aan dat BCL2-A1 nodig is voor de in vitro generatie van pDCs vanuit HSCs. 
Dit werk levert bewijs dat Spi-B geïnduceerde expressie van BCL2-A1 nodig is voor 
pDC overleving tijdens hun ontwikkeling.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de rol van Spi-B bij de regulatie van pDC activatie en 
maturatie. Experimenten waarin we de effecten van Spi-B overexpressie of  knock-
down in CAL-1 cellen of in in vitro gegenereerde pDC bestuderen, tonen aan dat 
Spi-B een belangrijke bijdrage levert bij het induceren van een rijp pDC fenotype. 
Ook beschrijven we de interactie tussen Spi-B en componenten van de NF-kB route 
in de regulatie van Toll-like receptor (TLR) geïnduceerde genexpressie. We laten 
zien dat Spi-B en de NF-κB subunit RelA een fysieke interactie aangaan, waarbij 
Spi-B waarschijnlijk als co-activator van genexpressie optreedt.

hoofdstuk 4 gaat in op de post-transcriptionele regulatie van Spi-B door microRNA’s 
in pDC. We laten zien dat miR-491, welke met behulp van in silico predictie software 
is geselecteerd om de 3’-onvertaalde regio van de Spi-B mRNA te binden, effectief 
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de expressie van Spi-B in CAL-1 cellen reguleert. Expressie van miR-491 wordt 
opgereguleerd na stimulatie van pDC via TLR7 of TLR9. We concluderen dat miR-491 
kan bijdragen aan de downregulatie van Spi-B eiwit expressie, welke we zien na 
activatie van pDC met TLR liganden.

In hoofdstuk 5 laten we de cruciale rol van miR-146a zien in de regulatie van pDC 
activatie en rijping. Expressie van miR-146a wordt niet alleeen geïnduceerd na 
TLR7/9 activatie, maar heeft vervolgens een negatief effect op TLR geïnduceerde 
cytokine productie en expressie van co-stimulatie moleculen. Overexpressie van 
miR-146a in pDC zorgt ervoor dat de cellen een verminderde capaciteit hebben om 
de proliferatie van CD4+ T cellen te induceren.

Het werk gepresenteerd in hoofdstuk 6 ontrafelt moleculaire mechanismen die 
de expressie van de receptor TRAIL controleren in humane pDC. TRAIL levert een 
bijdrage bij het verwijderen van geïnfecteerde cellen na een virus infectie. We 
identificeren NAB2 als een nieuwe transcriptionele regulator van TRAIL expressie 
in gestimuleerde pDC. Daarnaast beschrijven we twee verschillende routes die 
betrokken zijn bij de regulatie van de expressie van TRAIL, de een rechtstreeks 
gemedieerd door NAB2 en de andere indirect door type I interferonen.

hoofdstuk 7 beschrijft onze bevindingen met betrekking tot de regulatie van pDC 
effector functies door het cytokine IL-21. We tonen aan dat IL-21 de expressie van 
granzyme B verhoogt in zowel rustende alsook TLR geactiveerde pDC. Granzyme B is 
verantwoordelijk voor de verminderde CD4+ T cel stimulatie geinduceerd door pDC. 
Gezien het feit dat geactiveerde CD4+ T cellen de belangrijkste producenten zijn van 
IL-21, speculeren we dat onze resultaten duiden op een nieuwe negatieve feedback 
loop in de regulatie van de adaptieve immuunrespons door pDC.

In hoofdstuk 8 bediscussieren we onze resultaten die we verzameld hebben in dit 
proefschrift in de context van de huidige kennis over pDC. We gaan in op technische 
beperkingen die we tijdens onze studies tegenkwamen. Ook presenteren we nieuwe 
conceptuele modellen, waarin pDC bijdragen aan de initiatie, het onderhoud en 
het beëindigen van de humane immuunrespons. Tenslotte geven we inzicht in de 
rol van pDC in auto-immuunziekten en kanker, die mogelijk kunnen helpen bij het 
ontwerpen van nieuwe therapieën.


