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Samenvatting

In dit proefschrift beschrijven we de verschillen in klinische respons op allergeen provocatie 

bij personen met allergische rhinitis en verschillende allergische sensitisatie patronen. 

We onderzochten diverse fasen met verschillende immunologische mechanismen in de 

allergische cascade om een verklaring te vinden voor dit verschil in klinische respons.

In hoofdstuk 1 wordt de definitie en classificatie van allergische rhinitis besproken, evenals 

de immunologische mechanismen van allergische sensitisatie en inflammatie. Vervolgens 

wordt de rol van dendritische cellen (DCs) in aangeboren en verworven immuunresponsen 

beschreven, met nadruk op een gezonde balans in pro-inflammatoire versus tolerogene 

effecten van verschillende DC populaties. Een disbalans hierin kan een rol spelen in de 

pathofysiologie van vele ziektebeelden, zoals auto-immuun aandoeningen en allergie.

De rol van dendritische cellen in allergische rhinitis wordt onderzocht in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 2.1 beschrijven we de rol van DCs in het neusslijmvlies bij personen met 

allergische rhinitis met verschillende sensitisaties in vergelijking tot gezonde proefpersonen. 

Immunohistochemische kleuringen voor myeloide, plasmacytoide en Langerhans-type DCs 

werden verricht op neusbiopten die zijn afgenomen voor en na allergeen provocatie. De 

aantallen mDCs, pDCs en LDCs verschillen tussen allergische personen met verschillende 

sensitisaties. Voor provocatie was het aantal BDCA-1+ cellen het hoogste bij graspollen 

mono-gesensibiliseerden, wat mogelijk een verklaring is voor persisterende inflammatie 

bij afwezigheid van graspollen allergeen buiten het seizoen. De veranderingen in aantallen 

DCs na provocatie waren het grootste in de groep huisstofmijt mono-gesensibiliseerden, 

terwijl er in de patiënten met polysensibilisatie slechts kleine verschuivingen in aantallen 

DCs waarneembaar waren. De ratio mDC/pDC op baseline is gelijk bij allergische 

en gezonde personen, echter na allergeen provocatie neemt deze ratio af in gezonde 

personen terwijl de ratio in allergische patiënten nauwelijks veranderd. Dit duidt op een 

gebrek aan immunosuppressie in allergische patiënten. 

In hoofdstuk 2.2 wordt de samenstelling van DC subtypes in humaan mondslijmvlies 

van allergische en gezonde personen bestudeerd. De weefseldistributie van mDCs, 

pDCs en LDCs van het mondslijmvlies werd vergeleken met de verdeling hiervan in het 

neusslijmvlies bij dezelfde proefpersonen (beschreven in hoofdstuk 2.1). We vonden 

significant meer CD141+ mDCs in het epitheel en CD1a+ LDCs in de lamina propria van 

allergische patiënten. Lage aantallen CD303+ pDCs waren aanwezig in het mondslijmvlies 

van gezonde en allergische personen.

Gezien de complexiteit en heterogeniteit in functie van de dendritische cellen en de 

flexibiliteit van DC subtypes in de expressie van de functie, hebben we geprobeerd om 

meer inzicht te krijgen in hun rol door het bestuderen van de verdeling van DC subtypes in 

verschillende modellen van immunologische dysfunctie, beschreven in hoofdstuk 3.
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In hoofdstuk 3.1 hebben we dendritische cellen in het neusslijmvlies van IgA nefropathie 

patiënten geanalyseerd. Intranasale vaccinatie van patiënten met IgA nefropathie leidt tot 

mucosale en systemische IgA hyporesponsiviteit. We hebben onderzocht of verminderde 

aantallen of veranderde DC subtype verdeling in het neusslijmvlies deze IgA hyporespons 

in IgAN patiënten kan verklaren. Wij observeerden meer CD1a+ cellen in het epitheel, en 

meer DC-SIGN+ cellen in de lamina propria in IgAN patiënten in vergelijking met controles. 

Er werden geen verschillen in BDCA-1 en BDCA-2+ cellen gevonden tussen patiënten en 

controles. In tegenstelling tot wat we verwacht hadden, suggereren de resultaten van 

deze studie hogere aantallen DCs in IgAN patiënten. De hyporespons in IgA nefropathie 

patiënten wordt mogelijk veroorzaakt door functionele verschillen in DCs.

De rol van plasmacytoïde DCs in de pathofysiologie van chronische obstructieve longziekte 

(COPD) werd bestudeerd in hoofdstuk 3.2. Aantallen pDCs werden gekwantificeerd in 

longweefsel van patiënten met of zonder COPD door middel van immunohistochemie en 

flowcytometrie. De invloed van sigarettenrook extract op de functie van pDCs in vitro werd 

eveneens onderzocht. Bij COPD patiënten is een GOLD stage afhankelijke accumulatie 

van pDCs in lymfoïde follikels aanwezig, gecombineerd met een verhoogde productie van 

TNF-α en IL-8 door maturerende pDCs. Blootstelling van maturerende pDC van gezonde 

personen aan sigarettenrook extract in vitro onthulde een verzwakking van de expressie 

van co-stimulerende moleculen en verminderde interferon-α productie. De karakterisering 

en kwantificering van myeloïde en Langerhans-type DCs in de kleine luchtwegen van rokers 

en ex-rokers met of zonder COPD wordt weergegeven in hoofdstuk 3.3. Twee subtypes 

van mDC in longweefsel werden geïdentificeerd door flowcytometrie : de langerin+ LDC 

en de DC-SIGN+ interstitiële type DC. Kwantificering van DCs in de kleine luchtwegen 

toonde een groter aantal Langerhans-type DCs bij rokers zonder COPD en bij COPD-

patiënten in vergelijking met niet-rokers en ex-rokers zonder COPD. Er is geen verschil 

gevonden in het aantal LDCs tussen rokers en ex-rokers COPD. Het aantal BDCA-1+ DCs 

is significant lager bij COPD-patiënten dan bij niet-rokers, en neemt verder af met de ernst 

van de ziekte. Myeloïde DC differentiatie is veranderd in kleine luchtwegen van rokers 

en COPD-patiënten resulterend in een selectieve accumulatie van de Langerhans-type DC 

subgroep. 

In hoofdstuk 3.4 wordt de rol van DCs in de pathofysiologie van de ziekte van Crohn 

onderzocht. In deze studie hebben we het fenotype en de lokalisatie van DCs in het 

intestinale slijmvlies en mesenterische lymfklieren bij patiënten met de ziekte van Crohn en 

non-IBD patiënten geïdentificeerd. We hebben gebruik gemaakt van immunohistochemie 

met de DC markers S-100, CD83, DC-SIGN, BDCA1, BDCA2, BDCA3, BDCA4 en CD1a, 

waarvan elk een ander kleuringspatroon aantoonde, variërend van lokalisatie in T-cel 

gebieden van lymffollikels, rond bloedvaten of individuele cellen in de lamina propria. 

Drie verschillende subpopulaties van myeloïde DCs komen voor in het colon slijmvlies en 

mesenterische lymfklieren van non-CD en CD patiënten; 1) immature DC-SIGN+ DCs, 2) 
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mature DCs die S-100 of CD83 tot expressie brengen, en 3) mature BDCA3+ DCs. BDCA1+ 

en CD1a+ DCs waren vrijwel afwezig in colon en mesenterische lymfklieren. Immature DCs 

zijn voornamelijk gelokaliseerd in antigen-opname gebieden, terwijl mature DCs aanwezig 

zijn waar antigeen wordt gepresenteerd, zoals de T-cel gebieden in colon lymffollikels en 

mesenterische lymfeklieren.

In hoofdstuk 4 presenteren we het klinische model van het verschil in reactie op allergeen 

provocaties tussen proefpersonen met verschillende allergische sensibilisatie patronen.

We onderzochten het effect van behandeling met desloratadine gedurende 8 dagen op 

systemische inflammatie en nasale en bronchiale mucosale ontsteking na nasale allergeen 

provocatie bij proefpersonen met graspollen allergische rhinitis en astma in hoofdstuk 

4.1. Het aantal eosinofielen in de circulatie daalde na behandeling met desloratadine, en 

ook de toename van circulerende eosinofielen na nasale provocatie met allergeen was 

verminderd. Tevens vonden we een significante reductie in de vroege bronchiale klinische 

respons. Echter behandeling met desloratadine gedurende 8 dagen had geen invloed 

op mucosale inflammatie van de luchtwegen. Subgroep analyse in deze studie toonde 

een minder uitgesproken klinische respons op nasale graspollen allergeen provocatie in 

poly-gesensibiliseerde proefpersonen vergeleken met patiënten met graspollen mono-

sensibilisatie. Bovendien zagen we een verbetering van de klinische symptomen na 

desloratadine behandeling in de poly-gesensibiliseerde proefpersonen, met name minder 

last van neusverstopping en jeukende neus, lagere totale nasale symptoomscore en betere 

peak nasal inspiratory flow, vergeleken met patiënten met graspollen mono-sensibilisatie. 

Onze waarneming van een verminderde reactie op graspollen allergeen provocatie bij 

proefpersonen met gelijktijdige huisstofmijtallergie werd bevestigd in hoofdstuk 4.2. In 

deze studie hebben we aangetoond dat dit klinische verschil niet kan worden verklaard 

door serumlevels allergeen-specifiek IgE en IgG4 of biologische activiteit van IgE. De 

continue blootstelling aan allergenen in poly-gesensibiliseerde patiënten zou lokale 

immuunregulerende processen kunnen veranderen, wat mogelijk leidt tot een verminderde 

klinische respons op allergeen provocatie.

Een algemene discussie en algemene conclusies uit de resultaten verkregen in dit 

proefschrift worden gepresenteerd in hoofdstuk 5.
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