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Het immuunsysteem beschermt ons tegen infecties door het herkennen van pathogenen 
zoals virussen, bacteriën, schimmels en andere parasieten. Het initieert een efficiënte 
afweer respons met als doel de pathogenen en geïnfecteerde cellen te verwijderen en het 
lichaam te beschermen tegen terugkerende infecties. De immuun respons wordt gestart 
door het aangeboren immuun systeem . De uitvoerende cellen van dit systeem  hebben de 
eigenschap om geconserveerde nucleïnezuren (RNA en DNA), lipiden, eiwitten of 
suikerstructuren van pathogenen te herkennen door middel van hun interactie met een 
speciale klasse receptoren: de PRRs. Plasmacytoide dendritische cellen (pDCs) vormen 
een subklasse van aangeboren immuuncellen. pDCs worden gekarakteriseerd door hun 
eigenschap om, via de PRRs Toll-like receptor (TLR)7 en TLR9, geconserveerde 
nucleïnezuren van bacteriën en virussen (waaronder enkelstrengs RNA en dubbelstrengs 
DNA met ongemethyleerde CpG motieven) te herkennen. Binding aan TLR7 en TLR9 
activeert een intracellulaire signaleringscascade in pDCs, die het eiwit TNF-related 
apoptosis-inducing ligand (TRAIL) induceert. Dit proces resulteert in celdood door 
middel van apoptose in TRAIL-gevoelige geïnfecteerde- en tumorcellen. 
 

De processen die de ontwikkeling en functie van pDCs reguleren zijn nog niet geheel 
bekend. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we gekeken naar de transcriptionele 
regulatie van pDC ontwikkeling, waarbij we onze aandacht richten op de rol van de 
transcriptie factor Spi-B tijdens de differentiatie van pDCs uit hematopoetische 
stamcellen. We hebben gevonden dat Spi-B de expressie van het anti-apoptotische eiwit 
Bcl2-A1 direct reguleert. Deze resultaten onderstrepen de belangrijke rol van Spi-B in de 
overleving van pDCs.  
 

In hoofdstuk 3 bestudeerden we de mechanismes die TRAIL expressie in pDCs 
reguleren. Uit deze studie blijkt dat inductie van TRAIL in pDCs strikt gecontroleerd 
wordt. TRAIL inductie in TLR9-geactiveerde pDCs is het gevolg van de activering van 
twee signaleringscascades die beiden onafhankelijk van elkaar geïnitieerd kunnen worden. 
De eerste via TLR9 signalering na activering door nucleïnezuren, de tweede via type I 
IFN-receptor (IFN-R)-gemedieerde signalering. Bovendien ontdekten we dat de 
transcriptionele activator NGFI-A binding protein 2 (NAB2), die alleen geactiveerd wordt 
door TLR-signalering via phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), de inductie van TRAIL 
medieert in TLR-gestimuleerde pDCs. 
 

De regulatie van TRAIL expressie door NAB2 vindt niet alleen plaats in pDCs. In 
hoofdstuk 4 laten we zien dat NAB2, na stimulatie met IL-2 en IL-15, de inductie van 
TRAIL ook stimuleert in natural killer (NK) cellen, een ander type immuuncel dat TRAIL 
tot expressie brengt en celdood induceert in geïnfecteerde en in tumorcellen. De studies in 
dit hoofdstuk laten ook zien dat early growth response (EGR)-1, een van de direct door 
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NAB2 gereguleerde transcriptiefactoren, ook een belangrijke rol speelt bij de regulatie 
van TRAIL in NK cellen door stimulatie van de inductie. Samengevat laten deze data zien 
dat gen-regulatie via de NAB2/EGR-as een strikte regulatie geeft van het 
expressiepatroon van TRAIL in immuuncellen. Desondanks illustreren onze studies dat de 
regulatie van TRAIL door NAB2 en EGR-1 erg afhankelijk is van de cellulaire context. 
 

In hoofdstuk 5 bespreken we de mechanismen waardoor NAB2 een verschillende functie 
vervult in verschillende celtypes. In het bijzonder kijken we hoe de expressieniveaus, de 
kinetiek, de functie en de regulatie van NAB2 en EGR een bijdrage levert aan de 
tegengestelde effecten van NAB2 op TRAIL expressie in de verschillende afweercellen. 
Deze informatie zal bijdragen aan betere inzichten in de rol van NAB2/EGR wat betreft 
de regulatie van TRAIL en andere effector-moleculen.  
 

De eigenschap om nucleïnezuren afkomstig van pathogenen te herkennen is niet uniek 
voor pDCs, maar komt voor bij alle aangeboren immuuncellen. Bacteriële nucleïnezuren 
kunnen herkend worden door aangeboren immuuncellen aan hun verschillen in post-
transcriptionele veranderingen, zoals de verschillende methylatie-status tussen het DNA 
van bacteriën en zoogdieren. N6-methylatie van adenine (m6A) binnen een GATC motief 
is geconserveerd in verschillende bacteriële stammen, maar niet in zoogdieren. In 
hoofdstuk 6 onderzoeken we de respons van macrofagen en dendritische cellen (DCs) op 
deze GATC motieven met N6-methyl-adenine. We laten zien dat N6-methylatie van 
adenine in deze GATC motieven in dsDNA de reactie van macrofagen en DCs versterkt 
en dat de herkenning ervan afhankelijk is van STING, een belangrijke sensor voor 
cytosolisch DNA. Samenvattend laten deze data zien dat de herkenning van N6-methylatie 
van adenine nieuwe perspectieven biedt aan immuuncellen om pathogenen te herkennen 
en verwijderen. 
 

Samenvattend hebben onze studies een nieuw licht geworpen op de ontwikkeling en het 
functioneren van pDCs. Ze bieden daarmee nieuwe aanknopingspunten voor de 
ontwikkeling en optimalisatie van infectie- en kanker-behandeling door middel van 
TRAIL-geinduceerde cytotoxiciteit door aangeboren immuuncellen. Bovendien bieden 
deze studies interessante aanwijzingen voor ons begrip van de aangeboren immuun 
respons tegen bacteriële nucleïnezuren. Daarmee openen ze de weg voor de ontwikkeling 
van nieuwe therapeutische en vaccinatie strategieën in gerelateerde immunologische 
aandoeningen. 
 

 

 


