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Nederlandse Samenvatting 
Auto-immuniteit duidt op het bestaan van zelf reactieve B en T lymfocyten. Het 
betekent niet noodzakelijkerwijs auto-immune pathologie, omdat deze lymfocyten 
vaak niet geactiveerd zijn en dus geen ontsteking veroorzaken. In auto-immuun 
ziekten, in tegendeel, worden zelf reactieve lymfocyten geactiveerd, wat leidt tot de 
productie van antilichamen en andere afwijkende effector functies die systemische 
ontsteking en/of weefselschade veroorzaken.

In dit proefschrift onderzoeken we uiteenlopende signalen die de ontwikkeling van 
auto-immuniteit naar een auto-immuun ziekte regelen. De eerste drie hoofdstukken 
behandelen het belang van lymfocyten en hun activatie in auto-immuun ziektes. 
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe B lymfocyten kunnen bijdragen aan auto-immuun 
pathologie. In hoofdstuk 3 en 4 bestuderen we hoe verschillende signalen de 
activatie van T cellen in experimentele auto-immuun encephalomyelitis (EAE) in de 
2D2 muis kunnen regelen.

In hoofdstuk 3 is het effect van het T cel signalerende eiwit Rap1 in een auto-
immuun ziekte onderzocht. Een constitutieve actieve vorm van Rap1 beschermt 
RapV12 muizen tegen collageen-geïnduceerde Artritis (CIA), maar het specifiek 
effect op autoantigen specifieke T cellen is niet uitgebreid onderzocht. Om deze 
effecten te bestuderen, hebben we 2D2xRapV12 muizen en de 2D2 controlegroep 
geïmmuniseerd met myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) en het fenotype 
van zelf reactieve lymfocyten tijdens de duur van de ziekte onderzocht. De activatie 
van Rap1 in ons model stimuleerde T cel overgevoeligheid, maar het verlaagde ook 
de grootte van de zelf reactieve T cel pool. Dit laatste effect leidde tot een betere 
overleving tijdens EAE. Het moleculair mechanisme van Rap1 om zelf reactieve T 
cellen te verwijderen blijft onbegrepen, maar desalniettemin hebben onze data 
bevestigd dat Rap1 een belangrijke controle signaal is voor autoreactive T cellen en 
daardoor ook voor het ontstaan van auto-immuun ziekten.

In hoofdstuk 4 werd het 2D2 model gebruikt om te bestuderen hoe co-stimulerende 
signalen door B cellen auto-immuun verstoringen kunnen sturen. Het toevoegen van 
B lymfocyten met constitutief expressie van het co-stimulerende molecuul CD70 is 
voldoende om auto-immuun ziekte te veroorzaken in 2D2 muizen. Gepubliceerde 
rapporten laten zien dat sterke costimulatie door B lymfocyten via CD70 de 
activatiedrempel van T cellen kan verlagen en ze kan sturen tot verandering in 
effector cellen. Desondanks zijn er geen toegenomen T cel activatie of effector 
functies waargenomen in 2D2xCD70 dieren. In plaats daarvan was de aanwezigheid 
van CD70+ B lymfocyten gerelateerd aan lagere percentages van regulerende 
FoxP3+ T cellen, zowel ex vivo en in vitro, wat de toegenomen incidentie en 
hevigheid van de auto-immuun ziekte in de 2D2xCD70 muis kan verklaren.

In hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift hebben we de ontstekings-cytokine TNF en 
zijn potentiële rol in het controleren van de humorale reactie onderzocht. Voorgaand 
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werk van onze groep beschreef dat TNF blokkade wel IgM maar geen IgG anti-ds 
DNA autoantilichamen veroorzaken bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) en 
spondyloartritis (SpA). Omdat niet alleen geen IgG maar ook geen eiwit specifieke 
autoantilichamen worden geproduceerd hebben we verondersteld dat TNF blokkade 
T cel afhankelijke (TD) humorale reacties verzwakt. In hoofdstuk 5 onderzoeken we 
deze hypothese door gebruik te maken van de rat allogene transplantatie, waarbij 
het afstoten van het transplant orgaan wordt veroorzaakt door TD allo-antilichamen. 
In hoofdstuk 6 bestuderen we de humorale reactie op de TD afhankelijke vaccinatie 
in SpA patiënten die behandeld waren met anti-TNF antilichamen.

In beide modellen heeft de TNF blokkade duidelijk de opwekking van T cel 
afhankelijke antilichamen geschaad. In het rat allogene transplantatie model waren 
zowel de IgM als ook de IgG humoraal reacties verminderd in anti-TNF behandelde 
dieren, wat resulteerde in een verlengde levensduur van en een afgenomenminder 
leukocyten infiltratie in het getransplanteerd orgaan. In overeenstemming met deze 
resultaten, resulteerde de TNF blokkade in SpA patiënten in een complete opheffing 
van antilichamen reactie op het TD vaccin Engerix-B, wat formeel bevestigde dat 
TNF absoluut noodzakelijk is in TD humorale immuniteit.

De blokkade van de TD afhankelijke antilichamen in SpA ging samen met een significante 
afname van gemuteerde B cel kopieën en een toename van circulerende IgM+ CD27+ 
B cellen. Deze veranderingen suggereren een effect van TNF blokkade op de germinal 
center (GC) reactie. De moleculaire defecten in B lymfocyten, T lymfocyten of andere 
cellen betrokken bij de GC reactie dienen verder te worden onderzocht.

In de laatste hoofdstukken van deze proefschrift focussen we ons op de regulerende 
B cellen die het ontstaan van de auto-immune ziekten mogelijk vertragen of 
tegenhouden. In hoofdstuk 7 bestudeerden we de APRIL transgenetische muis. 
Omdat de APRIL cytokine een belangrijke rol heeft in het uitrijpen en overleven 
van immunoglobuline-producerende plasma cellen, veronderstelden we dat APRIL 
de ontwikkeling van auto-immune pathologie kon induceren of versnellen. In 
tegenstelling met deze hypothese laten onze resultaten in CIA en EAE echter zien 
dat APRIL transgenetische dieren minder gevoelig zijn voor auto-immune ziekte. 
Het beschermend effect van APRIL berust op minstens twee mechanismen: een 
verzwakking van de TD humoraal reactie en een toename van regulerende CD5+ 
IL10 producerende B cellen. De details van deze mechanismen van bescherming 
(bijvoorbeeld welke APRIL receptor op de B lymfocyten hiertoe bijdragen), hun 
interactie en hun eventuele rol bij de mens dienen verder onderzocht te worden.

Ten slotte, in hoofdstuk 8, beschrijven we het bestaan van CD5+ B lymfocyten met een 
immunoregulatory fenotype in menselijk SpA. CD5+ B lymfocyten zijn verhoogd bij auto-
immuunziekten zoals RA, type 1 diabetes en Sjögren syndroom. Analyse in systemische 
lupus erythematosus (SLE) toont echter dat hun regulerende functie aangetast is. In 
SpA zien we echter niet enkel een toename van deze cellen maar ook een behoud van 
hun mogelijkheid om IL-10 te produceren. We veronderstellen dat deze toename duidt 
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op een (deels onvoloende) feed-back mechanisme om chronische ontsteking tegen te 
gaan, zoals beschreven voor CD5+ B cellen in experimental colitis.

In conclusie, dit proefschrift beschrijft verschillende processen waarbij B en T 
lymfocyten, tezamen met co-stimulerende moleculen en cytokinen die hun gedrag 
beïnvloeden, essentieel zijn in de ontwikkeling van auto-immuniteit naar auto-
immuun ziekte. Een beter begrip van deze mechanismen kan leiden tot nieuwe 
aangrijpingspunten voor van ziektes zoals type 1 diabetes, multiple sclerose, SLE en 
RA, waarbij de ongewenste bijwerkingen die ontstaan als gevolg van de complete 
verwijdering of inactivatie van niet pathogene immuun cellen worden geminimaliseerd.
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