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Ons	 immuunsysteem	 is	 in	 de	 loop	 van	de	tijd	mee	 geëvolueerd	met	 ziekteverwekkers	

(pathogenen)	 die	 ons	 dagelijks	 teisteren.	 In	 deze	 wapenwedloop,	 waarbij	 de	 ene	 kant	
voortdurend	de	andere	kant	te	slim	af	probeert	te	zijn,	maakt	ons	immuunsysteem	gebruik	
van	geconserveerde	bouwstenen	om	nieuwe	middelen	van	verdediging	te	creëren.	In	dit	
proefschrift	wordt	beschreven	hoe	het	immuunsysteem	twee	van	dergelijke	bouwstenen,	
de	Wnt	en	Notch	signaalwegen,	gebruikt	om	optimale	T-cel	responsen	te	creëren.

De	 studies	 in	 dit	 proefschrift	 geven	 inzicht	 in	 de	 verschillende	 functies	 van	 de	 Notch	
signalering	in	de	differentiatie	van	CD4+	T-cellen	alsook	in	de	regulatie	van	de	omvang	van	
de	immuunrespons.	Verder	wordt	beschreven	hoe	Notch	de	binaire	keuze	van	CD8+	T-cellen	
tussen	differentiatie	in	kortlevende	effector	cellen	(SLEC)	versus	geheugen	precursor	cellen	
(MPEC)	 reguleert.	 Tenslotte	wordt	de	eerder	beschreven	 rol	 van	Wnt	 signalering	 in	 Th2	
celdifferentiatie	aan	nader	onderzoek	onderworpen.	

Notch en het adjuvanseffect 
CD4+	T	helper	(Th)-cellen	activeren	en	dirigeren	immuun-effector	cellen	om	infecties	te	

bestrijden.	Daartoe	moeten	deze	CD4+	T-cellen	eerst	differentiëren	vanuit	naïeve	cellen	in	
de	verschillende	Th-cel	subsets	met	ieder	hun	specifieke	effector	functies,	die	toegesneden	
zijn	 op	 de	 optimale	 bescherming	 tegen	 infectie	 met	 specifieke	 pathogenen.	 Dergelijke	
pathogenen	worden	niet	direct	door	T-cellen	gedetecteerd,	maar	door	zogenoemde	antigeen-
presenterende	cellen	(APCs).	De	informatie	over	het	type	en	de	ernst	van	een	infectie	dient	
derhalve	doorgegeven	te	worden	door	de	APC	aan	de	T-cellen.	Een	belangrijke	route	bij	het	
overbrengen	van	deze	informatie	tussen	APC	en	T-cel	is	de	Notch	signaleringsroute.	In	dit	
proefschrift	hebben	we	een	nieuwe	functie	voor	Notch	geïdentificeerd	in	de	communicatie	
tussen	APC	en	T-cel.	Deze	functie	houdt	niet	direct	verband	met	de	differentiatie	van	T-cellen,	
maar	reguleert	de	omvang	van	de	immuunreactie	door	het	bevorderen	van	levensduur	van	
T-cellen.	De	resultaten	in	hoofdstuk 2	laten	zien	dat	stimulering	van	naïeve	CD4+	T-cellen	
met	het	Notch-ligand	DLL4	een	breed	anti-apoptotis	programma	induceert,	dat	deze	cellen	
beschermt	tegen	zowel	de	intrinsieke	(mitochondriale)	alsook	de	extrinsieke	(doodsreceptor	
gemedieerde)	 apoptose	 mechanismen.	 Bovendien	 wordt	 de	 stofwisseling	 van	 de	 T-cel	
gestimuleerd,	 waardoor	 deze	 T-cellen	 beter	 bestand	 zijn	 tegen	 de	 metabolische	 stress	
die	 optreedt	 tijdens	 de	 snelle	 vermenigvuldiging	 van	 de	 T-cellen.	 Het	 anti-apoptotische	
programma	dat	door	Notch	geïnduceerd	wordt	berust	op	transcriptionele	mechanismes,	
wat	blijkt	uit	de	afhankelijkheid	van	de	DNA	bindende	Notch-effector	RBPJ.	Welke	van	de	
geïnduceerde	 factoren	directe	gereguleerd	worden	door	Notch-RBPJ	 is	nog	niet	bekend.	
Daarnaast	 moet	 nog	 worden	 onderzocht	 of	 ook	 niet-canonieke	 of	 niet-transcriptionele	
mechanismen	hierbij	een	rol	spelen.

De	effectiviteit	van	een	T-cel	reactie	vergt	zowel	sterke	vermenigvuldiging	van	antigeen-
specifieke	 T-cellen	 als	 voldoende	 lange	 levensduur	 van	 deze	 T-cellen	 om	 genezing	 te	
bereiken.	Beide	aspecten	worden	stringent	gereguleerd	om	potentieel	schadelijke	reacties	
tegen	onschadelijke	antigenen,	zoals	ons	voedsel	en	commensale	bacteriën,	te	vermijden.	
De	hierbij	betrokken	controlemechanismen	vormen	een	horde	voor	het	ontwikkelen	van	
vaccinaties,	met	name	tegen	geïsoleerde	eiwitten,	die	vereist	dat	zogenaamde	adjuvanten	
gebruikt	worden.	Aanvankelijk	werd	gedacht	dat	de	voornaamste	functie	van	deze	adjuvanten	
bestond	uit	het	induceren	van	klassieke	costimulatie,	bijvoorbeeld	door	activering	van	CD28,	
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welke	nodig	 is	voor	efficiënte	expansie	van	CD4+	T-cellen.	Het	 is	echter	gebleken	dat	de	
initiële	expansie	van	CD4+	T-cellen	in	reactie	op	eiwit	antigenen	in vivo	ook	in	de	afwezigheid	
van	adjuvant	voorkomt.	Het	vermogen	van	de	gedeelde	T-cellen	om	in	leven	te	houden	blijkt	
de	belangrijkste	rol	van	adjuvantia.	Wij	hebben	nu	Notch	geïdentificeerd	als	regulator	van	
dit	late	kwaliteitscontrole	mechanisme.	Liganden	voor	Notch	komen	tot	expressie	op	APC	
als	 deze	met	 hun	 specifieke	 receptoren	pathogeen-geassocieerde	moleculaire	motieven	
(PAMPs)	herkennen.	Het	lijkt	er	daarom	op	dat	Notch	activatie	door	het	immuunsysteem	
gebruikt	 kan	worden	om	 te	bepalen	of	de	aanwezigheid	 van	een	bepaald	 antigeen	een	
bedreiging	 vormt	of	niet,	 zodat	een	agressieve	 immuunreactie	alleen	opgezet	wordt	als	
dat	noodzakelijk	 is.	Een	voordeel	van	het	gebruik	van	een	membraangebonden	stimulus	
zoals	een	Notch-ligand	(in	tegenstelling	tot	cytokines)	is	dat	niet	alle	willekeurige	cellen	die	
toevallig	aanwezig	zijn	kunnen	profiteren	van	het	overlevingssignaal,	maar	dat	het	specifiek	
de	antigeen	specifieke	T-cellen	in	leven	houdt,	die	immers	direct	contact	maken	met	de	APC	
tijdens	de	activatie	van	hun	T-cel	receptor.

Notch controleert CD4+ effector Th-cel differentiatie
Een	 belangrijke	 stap	 in	 de	 afweerrespons	 tegen	 pathogenen	 is	 de	 differentiatie	 van	

naïeve	 CD4+	 T-cellen	 in	 een	 van	 de	 specifieke	 Th-cel	 subsets.	 Deze	 specifieke	 Th-cel	
subsets	 moeten	 voorkomen	 dat	 een	 verkeerde,	 niet-effectieve	 of	 zelfs	 schadelijke	
immuunrespons	wordt	gevormd	en	derhalve	is	differentiatie	van	Th-cellen	een	nauwkeurig	
gecontroleerd	 proces.	 Het	meeste	 onderzoek	 naar	 de	 differentiatie	 van	 CD4+	 T-cellen	 is	
gericht	geweest	op	de	invloed	van	cytokines	op	dit	proces.	Desalniettemin	is	gebleken	dat	
ook	membraangebonden	signalen	een	belangrijke	functie	in	de	regulatie	van	CD4+	Th-cel	
differentiatie	hebben.	Een	dergelijk	membraangebonden	signaal	kan	geleverd	worden	door	
Notch-liganden,	die	tot	expressie	komen	op	geactiveerde	APCs.	Notch	lijkt	betrokken	te	zijn	
bij	de	differentiatie	van	verschillende	CD4+	Th-cel	subsets	zoals	Th1,	Th2	en	Th17	cellen.	
Het	functionele	belang	van	Notch	in	een	 in vivo	setting	is	voor	sommige,	maar	niet	voor	
alle	subsets	aangetoond.	Tevens	 is	niet	duidelijk	hoe	Notch	de	differentiatie	van	T-cellen	
in	 een	 bepaalde	 Th-richting	 kan	 bepalen.	 Er	 bestaan	 twee	 families	 van	Notch	 liganden,	
die	 ieder	 specificiteit	 lijken	 te	 hebben	 in	 de	 inductie	 van	 Th-cel	 subsets.	 Zo	 lijken	 de	
Jagged-liganden	betrokken	zijn	bij	de	differentiatie	van	Th2	cellen,	terwijl	Delta-liganden	
meer	bij	de	differentiatie	van	Th1	cellen	betrokken	zijn.	Toch	lijkt	deze	taakverdeling	niet	
absoluut:	 in	hoofdstuk 3	beschrijven	wij	namelijk	dat	een	en	hetzelfde	 ligand	 in	staat	 is	
differentiatie	van	meerdere	Th-subsets	te	bewerkstelligen.	Bovendien	lijkt	de	inductie	van	
Th-subsets	afhankelijk	te	zijn	van	dezelfde	Notch	receptoren	(Notch1	en	Notch2).	Het	blijft	
dus	onduidelijk	hoe	dezelfde	Notch	signaleringsroute	zulke	verschillende	cel	differentiatie	
programma’s	kan	 induceren.	Er	 is	gespeculeerd	dat	verschillen	 in	canonieke	versus	niet-
canonieke	Notch	signalering	een	verklaring	zou	kunnen	bieden,	hoewel	dit	idee	niet	door	
direct	bewijs	wordt	ondersteund.	Zo	zou	Th2	cel	differentiatie	afhankelijk	van	canonieke	
(RBPJ-afhankelijke)	 signalering	 zijn,	 terwijl	 niet-canonieke	 signalering	 zou	 leiden	 tot	 Th1	
cel	differentiatie.	Echter,	de	experimenten	zoals	beschreven	in	hoofdstuk 3	laten	zien	dat	
RBPJ	ook	noodzakelijk	is	voor	Th1	cel	inductie,	hetgeen	bovenstaande	hypothese	weerlegt.	
Aangezien	we	hebben	gevonden	dat	 inductie	van	andere	Th-cel	 subsets	ook	afhankelijk	
is	 van	 canonieke	 signalering	 moeten	 er	 andere	 mechanismen	 zijn	 die	 de	 richting	 van	
differentiatie	in	reactie	op	Notch	signalering	bepalen.	Het	lijkt	waarschijnlijk	dat	interactie	
met	andere	signaalwegen	een	deel	van	de	oplossing	is.	Onze	resultaten	ondersteunen	het	
idee	dat	Notch	als	algemene	versterker	van	effector	cel	differentiatie	kan	optreden,	door	
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rechtstreeks	de	expressie	van	bepaalde	genen	die	een	rol	spelen	in	Th-cel	differentiatie	te	
reguleren.	Wij	tonen	bijvoorbeeld	aan	dat	het	IFNγ	gen,	waarschijnlijk	het	meest	kritische	
Th1	effector	gen,	snel	na	stimulering	van	Notch	afgeschreven	wordt	en	dat	veel	regulatoire	
regios	van	dit	gen	bindingsplaatsen	bevatten	voor	RBPJ.	Dit	suggereert	dat	het	 IFNγ	gen	
direct	target	gereguleerd	wordt	door	Notch.	Om	formeel	een	fysieke	link	tussen	Notch	en	
dit	gen	te	leggen	zullen	echter	chromatine	immunoprecipitatie	experimenten	noodzakelijk	
zijn.	 Een	dergelijke	 directe	 controle	 van	 Th1	effectorfunctie	 zou	 een	weerspiegeling	 zijn	
van	 eerdere	 bevindingen	 in	 Th2	 cellen	 waar	 Notch	 rechtstreeks	 de	 Gata3	 en	 IL4	 loci	
transactiveert	 en	 in	 Th17	 cellen,	 waar	 het	 RORγt	 gen	 als	 direct	 target	 geïdentificeerd	
is.	 Interessant	 is	 dat	 de	 gegevens	 in	 hoofdstuk 3	 laten	 zien	 dat	 Notch	 signalering	 ook	
de	 expressie	 van	 verschillende	 cytokine	 en	 chemokine	 receptor	 genen	op	CD4+	 T-cellen	
verhoogd,	waardoor	deze	cellen	tijdens	hun	differentiatie	meer	ontvankelijk	worden	voor	
stimulatie	 door	 cytokines	 en	 chemokines.	 Het	 is	 verleidelijk	 om	 te	 speculeren	 dat	 deze	
bevinding	 tenminste	 een	 gedeeltelijke	 verklaring	 vormt	 voor	 hoe	 de	 richting	 van	 Th-cel	
differentiatie	kan	worden	bepaald.	Afhankelijk	van	de	factoren	die	in vitro	in	het	medium	
aanwezig	zijn	of	cytokines	geproduceerd	tijdens	een	 immuunrespons	 in vivo,	kunnen	de	
T-cellen	differentiëren	in	een	bepaalde	richting.	

Tfh cellen vormen nog een extra effector celtype bestuurd door Notch
Scurfy	 muizen	 lijden	 aan	 ernstige	 ontsteking	 van	 meerdere	 organen	 door	 overmatige	

reacties	van	diverse	CD4+	Th-cel	subsets,	die	optreden	door	het	ontbreken	van	functionele	
Treg	 cellen.	 Deze	 muizen	 vormen	 daardoor	 een	 interessant	 model	 om	 belangrijke	
componenten	voor	cytokine	productie	van	CD4+	T-cellen	te	bestuderen.	In	hoofdstuk 4	is	
dit	model	gebruikt	om	te	onderzoeken	hoe	belangrijk	RBPJ	afhankelijke	Notch	signalering	
is	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 verschillende	 Th-cel	 subsets	 in vivo.	 CD4+	 T-cellen	 van	
scurfy	muizen	met	CD4-specifiek	tekort	voor	RBPJ	vertoonden	verminderde	productie	van	
verschillende	cytokines,	waaronder	het	Th2	cytokine	IL-4	en	het	Th1	cytokine	IFNγ.	Meeste	
opmerkelijke	 resultaat	 in	hoofdstuk 4	 bestond	 evenwel	 uit	 de	 identificatie	 van	 een	 tot	
dusver	onbekende	functie	van	de	Notch	route	in	Tfh	cellen.	Tfh	cellen	zijn	gespecialiseerd	in	
het	helpen	van	B-cellen	voor	de	productie	van	hoog	affiene	antilichamen	van	verschillende	
isotypes.	De	aantallen	van	deze	Tfh	cellen	waren	verhoogd	 in	scurfy	muizen	evenals	de	
antilichaamtiters	van	met	name	de	IgG1	en	de	IgE	isotypes.	Deficiëntie	voor	RBPJ	in	CD4+	
T-cellen	van	scurfy	muizen	resulteerde	in	een	sterke	reductie	in	serum	antilichaamspiegels	
(hoofdstuk 4).	Opvallend	was	dat	tekort	aan	RBPJ	niet	de	productie	van	alle	antilichaam	
isotypen	 reduceerde,	maar	 specifiek	 leek	 te	 zijn	 voor	de	Th2	afhankelijke	 isotypes	 IgG1	
en	 IgE.	 Dit	 wordt	 waarschijnlijk	 gedeeltelijk	 verklaard	 door	 de	 sterke	 vermindering	 van	
IL-4	productie	door	RBPJ-deficiënte	CD4+	T-cellen.	Echter,	een	additionele	verklaring	 lijkt	
te	bestaan	uit	het	feit	dat	de	aantallen	van	CXCR5+,	IL-21	producerende	Tfh	cellen	sterkt	
verlaagd	waren	ten	gevolge	van	RBPJ	deficiëntie.	CXCR5	 is	nodig	voor	 lokalisatie	van	Tfh	
cellen	in	germinal	centers,	waar	 isotype	klasse	omschakeling	plaats	vindt	en	IL-21	is	een	
belangrijke	 groeifactor	 voor	 B-cellen.	 Het	 is	 nog	 niet	 duidelijk	 waarom	 dit	 schijnbaar	
algemene	defect	in	Tfh	cellen	niet	weerspiegeld	wordt	in	lagere	titers	van	alle	antilichaam	
isotypes.	Een	verklaring	hiervoor	zou	kunnen	zijn	dat	de	niet-aangedane	isotypes	antistoffen	
afkomstig	waren	van	de	moeders.	Echter,	in	eerdere	studies	met	RBPJ-deficiëntie	in	T-cellen	
werd	 ook	 selectieve	 onderdrukking	 van	 IgG1	 en	 IgE	 gevonden,	 maar	 niet	 van	 andere	
isotypes,	 in	systemen	waar	deze	specificiteit	niet	kunnen	worden	verklaard	door	een	rol	
van	maternale	antilichamen.	Een	 intrigerende	mogelijkheid	 is	dat	Notch	een	subset	van	
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Tfh	 cellen	 reguleert,	 namelijk	 die	 voor	 de	 promotie	 van	 Th2	 afhankelijke	 antilichamen.	
Consistent	met	deze	mogelijkheid	is	de	recente	bevinding	dat	de	3’	enhancer	van	het	Il4	
gen	HS5/CNS2	(waarvan	eerder		was	aangetoond	dat	deze	door	Notch	wordt	gereguleerd),	
specifiek	 actief	 blijkt	 te	 zijn	 in	 Tfh	 cellen	 en	 niet	 in	 Th2	weefsel	 cellen.	 Bovendien	 zijn	
meerdere	potentiële	bindingsplaatsen	voor	RBPJ	aanwezig	in	genen	geassocieerd	met	Tfh	
cellen,	suggererend	dat	Notch	rechtstreeks	de	expressie	van	deze	factoren	regelt.	Het	 is	
duidelijk	dat	additionele	experimenten	nodig	zijn	om	deze	rol	van	Notch	in	Tfh	cellen	te	
karakteriseren.	

Notch: de sleutel tot effector en geheugen CD8 T-cel ontwikkeling?
CD8+	T-cellen	zijn	betrokken	bij	intracellulaire	response	tegen	pathogenen	onder	andere	

door	hun	vermogen	om	geïnfecteerde	cellen	te	doden.	Er	bestaat	bijzondere	interesse	in	de	
mogelijkheid	om	strategieën	te	ontwikkelen	waardoor	CD8+	T-cel	responsen	kunnen	worden	
geoptimaliseerd	 tegen	 virussen	 zoals	 influenza	 A.	 Dergelijke	 virussen	 slagen	 er	 jaarlijks	
in	om	mutanten	 te	ontwikkelen,	die	ontsnappen	aan	de	 immunoglobuline	gemedieerde	
verdediging	door	eiwitten	op	hun	buitenkant	te	veranderen.	Deze	virussen	vertonen	veel	
minder	 variatie	 in	 hun	 kerneiwitten,	 die	 het	 doelwit	 zijn	 van	 CD8+	 T-cellen.	 Daarnaast	
kunnen	CD8+	T-cel	responsen	mogelijk	benut	worden	in	de	behandeling	van	kanker.	Om	deze	
redenen	is	het	belangrijk	om	goed	te	begrijpen		hoe	CD8	responsen	worden	gereguleerd,	
opdat	 dergelijke	 informatie	 gebruikt	 kan	 worden	 om	 beter	 vaccinatiestrategieën	 te	
ontwikkelen.

In	iedere	infectie	moet	het	adaptieve	immuunsysteem	een	evenwicht	vinden	tussen	het	
ontwikkelen	van	onmiddellijke	bescherming	aan	de	ene	kant,	en	het	leggen	van	de	basis	
voor	langdurige	bescherming	aan	de	andere	kant.	Dit	probleem	is	uitgebreid	bestudeerd	in	
CD8+	T-cel	responsen.	Twee	typen	cellen	worden	vroeg	in	CD8+	T-cel	responsen	gegenereerd:	
terminaal	 gedifferentieerde	 SLECs	 voor	 onmiddellijke	 bescherming	 en	 MPECs,	 waaruit	
langlevende	geheugen	cellen	voortkomen.	Het	aantal	SLECs	dat	wordt	gegenereerd	hangt	af	
van	de	ernst	van	de	infectie.	Deze	parameter	wordt	gemeten	door	APCs,	die	deze	informatie	
doorgeven	 aan	 T-cellen	 in	 de	 vorm	 van	 inflammatoire	 signalen.	 Ernstigere	 infectie	 leidt	
tot	hogere	productie	van	inflammatoire	mediatoren	en	resulteert	in	de	ontwikkeling	van	
meer	SLECs.	Hoofdstuk 6	 laat	zien	dat	Notch	signalering	een	belangrijke	rol	speelt	 in	dit	
proces.	CD8+	T-cellen	brengen	de	Notch	receptoren	verhoogd	tot	expressie	als	reactie	op	
inflammatoire	signalen	en	Notch	blijkt	nodig	te	zijn	om	SLECs	te	genereren.	De	precieze	
mechanismen	die	door	Notch	gebruikt	worden	voor	het	bevorderen	van	de	differentiatie	
van	 terminaal	 gedifferentieerde	 effector	 cellen	 zijn	 nog	 niet	 duidelijk.	 Essentiële	 CD8+	
effector	cel	genen,	zoals	de	Perforine	en	Granzyme	b	genen,	zijn	echter	directe	doelwitten	
van	Notch	signalering,	wat	een	tamelijk	direct	mechanisme	suggereert.	De	eenvoudigste	
interpretatie	 van	 deze	 resultaten	 is	 dat	 Notch	 signalering	 de	 ontwikkeling	 van	 SLECs	
bevordert	en	dat	MPEC	ontwikkeling	als	standaard	route	plaatsvindt	in	de	afwezigheid	van	
Notch	activatie.	Maar	hoe	aantrekkelijk	een	dergelijk	model	ook	mag	zijn,	een	specifieke	
bevinding	 beschreven	 in	 hoofdstuk 6	 lijkt	 niet	 in	 overeenstemming	 met	 een	 dergelijk	
eenvoudig	 model.	 Hoewel	 een	 verhoogd	 deel	 van	 Notch-deficiënte	 antigeen-specifieke	
CD8+	T-cellen	zich	ontwikkelt	tot	MPECs,	is	de	overleving	van	deze	cellen	gecompromitteerd	
in	latere	stadia	van	de	reactie.	Een	mogelijke	verklaring	kunnen	zijn	dat	Notch	verschillende	
functies	heeft	in	verschillende	stadia	van	de	response.	Notch	signalering	bij	het	begin	van	
de	respons	zou	kunnen	leiden	tot	differentiatie	van	SLECs,	terwijl	MPECs	Notch	signalering	
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op	een	later	stadium	nodig	zouden	hebben	om	te	overleven.	Een	alternatieve	mogelijkheid	
is	dat	Notch	als	een	regelweerstand	werkt,	zodanig	dat	sterke	Notch	signalering	zich	in	de	
ontwikkeling	van	SLECs	vertaalt,	terwijl	zwakkere	Notch	signalen	MPECs	zou	instrueren	om	
te	overleven.	Een	dergelijk	kwantitatief	model	zou	goed	aansluiten	bij	eerder	gepubliceerde	
resultaten,	waaruit	bleek	dat	een	bepaalde	mate	van	ontsteking	vereist	is	voor	het	genereren	
van	MPECs	met	lange	termijn	overleving	capaciteit,	terwijl	sterkere	ontstekingsreacties	de	
differentiatie	van	SLECs	bevorderen.

Wnt signalering in Th2 cel differentiatie
Net	 als	 de	 Notch	 signaleringsroute	 is	 de	 Wnt	 signaleringsroute	 een	 evolutionair	

geconserveerde	“bouwsteen”,	die	gebruikt	wordt	in	vele	cellulaire	differentiatie	processen.	
In	 de	 literatuur	 bestond	 de	 gedachte	 dat	 Wnt	 signalering	 betrokken	 zou	 zijn	 bij	 de	
differentiatie	van	CD4+	T-cellen.	 In	bepaalde	studies	kon	Wnt	de	vorming	van	Th1	cellen	
remmen	en	de	differentiatie	van	Th2	cellen	induceren.	Het	bewijs	hiervoor	was	afkomstig	
van	 experimenten	 waarin	 muizen	 met	 genetische	 gebreken	 in	 de	 Wnt-route	 werden	
gebruikt.	De	interpretatie	van	deze	experimenten	wordt	evenwel	bemoeilijkt	doordat	de	
T-cel	ontwikkeling	in	deze	muizen	al	tijdens	thymocyt	ontwikkeling	ernstig	verstoord	is.	Het	
is	dus	mogelijk	dat	de	verkregen	resultaten	niet	zo	zeer	een	directe	rol	van	Wnt	op	Th-cel	
differentiatie	laten	zien,	maar	eerder	een	afspiegeling	zijn	van	indirecte	effecten	op	T-cel	
ontwikkeling	 in	het	algemeen.	 In	hoofdstuk 7	 gaan	we	 in	op	deze	kwestie	door	gebruik	
te	 maken	 van	 studies	 waarin	 we	 zowel	Wnt	 functies	 introduceren	 als	 blokkeren.	 Deze	
studies	pleiten	tegen	een	belangrijke	functie	van	Wnt	signalering	in	Th2	cel	differentiatie.	
Recombinant	Wnt	heeft	namelijk	geen	invloed	op	differentiatie	van	zowel	Th1	of	Th2	cellen	
in vitro,	en	bovendien	ontwikkelen	muizen	zonder	β-catenine,	het	belangrijkste	effector-
molecuul	 in	 de	 canonieke	 	 wnt	 signaleringsroute,	 normale	 T-cel	 reacties	 op	 parasiet-
antigenen.	Toch	hebben	we	bewijs	dat	Wnt	signalering	een	bepaalde	rol	in	de	Th2	cellen	
heeft.	Analyse	van	Th1	en	Th2	cellen	heeft	namelijk	aangetoond	dat	alleen	Th2	en	niet	
Th1	cellen	de	receptoren	voor	Wnt	(Frizzled)	tot	expressie	brengen,	waardoor	alleen	deze	
Th2	cellen	op	Wnt	signalen	kunnen	reageren.	We	vonden	dat	deze	Wnt	signalen	gebruikt	
worden	voor	het	moduleren	van	overleving	 van	Th2	effector	 cellen,	onder	andere	door	
het	 induceren	 van	 Fas	 expressie.	 Fas	 kan	 de	 overmatige	 T-cel	 reactie	 voorkomen	 door	
celdood	 te	 induceren.	Het	was	 al	 bekend	dat	 Th1	 effector	 cellen	 hogere	 levels	 van	 FAS	
op	hun	celoppervlakte	hebben	dan	Th2	cellen,	waardoor	zij	veel	gevoeliger	zijn	voor	Fas	
gemedieerde	celdood.	Onze	resultaten	laten	nu	zien	dat	een	soortgelijk	mechanisme	ook	
de	 overleving	 in	 Th2	 cellen	 controleert.	 Aangezien	 er	 agonisten	 voor	 zowel	 Fas	 alsook	
Wnt	 beschikbaar	 zijn,	 zou	 het	 aantrekkelijk	 zijn	 om	 in	 Th2	 gemedieerde	 ziekten,	 zoals	
astma	en	allergieën,	de	beschreven	functies	van	Wnt	in	een	therapeutische	benadering	te	
bestuderen.

In	conclusie	hebben	we	aangetoond	dat	de	evolutionair	geconserveerde	Wnt	en	Notch	
signalering	modules	 door	 het	 immuunsysteem	 zijn	 ingeschakeld	 om	 T-cel	 responsen	 te	
reguleren.	Het	 is	 gebleken	dat	 de	 functie	 van	Notch	 ligt	 in	 het	 bevorderen	 van	effector	
celdifferentiatie	 en	 de	 overleving	 van	 effector	 cellen.	 Wnt	 blijkt	 een	 beperktere	 rol	 te	
spelen	in	T-cellen,	waarbij	Wnt	met	name	het	selectief	overleven	van	een	bepaalde	subset	
van	 effector	 cellen	 negatief	 reguleert.	 Met	 de	 studies	 zoals	 die	 hier	 in	 dit	 proefschrift	
staan	beschreven	hebben	we	een	aantal	tandwielen	en	springveren	geïdentificeerd	die	de	
werking	van	het	immuunsysteem	regelen.


