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Our immune system is crucial to combat invading pathogens and to maintain
tissue homeostasis. Both the complement system and dendritic cells (DCs) are
essential parts of our immune system and form an important bridge between
innate and adaptive immunity. Although both are activated at the site of infection
and in autoimmune diseases, these two arms of the innate immune system have
mostly been studied separately.
DCs are activated upon recognition of pathogen-associated molecular patterns
(PAMPs) and damage-associated molecular patterns (DAMPs) via specific
pattern recognition receptors (PRRs), including Toll-like receptors (TLRs). DC
activation leads to the production of pro-inflammatory cytokines, increased
expression of co-stimulatory markers and migration of DCs to secondary
lymphoid tissues. In addition, DCs take up pathogens and immune complexes,
resulting in the presentation of antigens on their cell surface. Together, these
induced properties of DCs determine T cell activation and differentiation,
which is essential for the induction of a proper and pathogen specific immune
response. On the negative side, the presence of immune complexes containing
self-antigens can contribute to undesired immune activation, as observed in
autoimmune diseases, emphasizing that immune activation needs to be tightly
regulated.
Complement activation leads to immune cell recruitment, pathogen opsonization
and uptake, and pathogen disruption. Thereby, the complement system
contributes to pathogen elimination. C5a is a well-known chemoattractant
produced upon complement activation, which only recently has been implicated
to modulate antigen-presenting cell (APC) activity in mice. Human DCs can
produce complement components and express receptors that recognize
complement activation products, such as receptors for C5a (C5aRs), indicating
that C5a may affect human DC activity. Data on the interplay between C5a and DC
activation is, however, limited, especially in human. The emerging interest in the
use of C5/C5a modulating compounds to interfere with the effector function of
C5a in various diseases, including auto-immune diseases, emphasizes the need
to further elucidate the impact of C5a on DC activation. The scope of this thesis
is to investigate how C5aR and TLR crosstalk modulates human DC activation.
The impact of C5aR and TLR crosstalk on the production of inflammatory
cytokines and co-stimulatory molecule expression by human monocyte-derived
DCs (moDCs) was investigated in chapter 2. C5a reduced the production of
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TLR4-induced pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-12, IL-23 and TNF-α. The
inhibitory effect of C5a on TLR4-induced cytokine production by human moDCs
was very much depending on simultaneous activation of C5aRs and TLRs. In
addition, C5a promoted pro-inflammatory cytokine production by human DCs
in the absence of additional stimuli (PAMPs), revealing that the inhibitory effect
of C5a on human DCs is dependent on the presents of pathogens. C5aR and
TLR crosstalk had no effect on the expression of co-stimulatory molecules by
moDCs, indicating that the inhibitory effect of C5aR and TLR crosstalk is not
general. C5aR and TLR crosstalk is not restricted to TLR4 signaling, as C5a
also inhibits pro-inflammatory cytokine production induced upon TLR7/8 and
TLR2 activation.
Immune regulation is important to prevent uncontrolled and overwhelming
immune activation. As described above, C5a regulates TLR-induced proinflammatory cytokine production in human DCs, suggesting that C5a may
contribute to immune regulation. Studies on C5aR and TLR crosstalk in mouse
APCs, however, reported both regulatory as well as stimulatory effects of C5a on
TLR-induced DC activation. These combined findings highlight the importance
of further elucidating the effect of C5aR and TLR crosstalk on human DCs. The
effect of C5aR and TLR crosstalk on other human DC subsets and involved
signaling transduction pathways was, therefore, further investigated in chapter
3. C5aR was almost exclusively expressed on 6-sulfo LAcNAc DCs (slanDCs),
indicating that especially slanDCs are prone to regulation by C5a. slanDCs
are a very pro-inflammatory DC subset accumulating in several autoimmune
diseases. We revealed that C5a inhibited TLR-induced pro-inflammatory
cytokine production by slanDCs.
C5a accelerates TLR-induced ERK/p38-CREB1 signaling, resulting in IL10 induction and negative feedback signaling (chapter 3). CREB1 and IL10 demonstrated to be key in the regulatory effect of C5a on TLR-induced
production of the pro-inflammatory cytokines IL-23 and TNF-α by DCs,
whereas the inhibitory effect of C5a on TLR-induced IL-12 production only
partly depends on CREB1-mediated IL-10 induction. In addition, the effect of
C5aR and TLR crosstalk in DCs on subsequent T cell activation was assessed in
chapter 3. In line with the observed inhibition of pro-inflammatory cytokine
production, C5a-priming of DCs reduced Th1 and cytotoxic CD8+ T cell immune
responses. These findings underline the existence of functionally relevant
regulatory feedback mechanisms between the complement system and human
DCs.
Whereas in the first chapters we mainly focused on the effect of C5a on TLRinduced cytokine production, we addressed the full extent of C5aR and TLR
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crosstalk in human DCs using whole transcriptome analyses in chapter 4.
C5aR and TLR crosstalk induced a core regulatory network in human moDCs,
with a central role for FOXO1 and FOXO3 transcription factors. Although
CREB1 plays an important role in C5a-mediated inhibition of TLR-induced proinflammatory cytokines (as observed in chapter 3), the effect of C5a on the whole
transcriptome upon C5aR and TLR crosstalk was mainly CREB1-independent
in human DCs. Instead, motif enrichment analysis revealed a prominent role
for the transcription factor IFN regulatory factor 4 (IRF4) upon C5aR and TLR
crosstalk.
In chapter 5, we performed whole transcriptome analyses on DC activated by
C5a in the absence of additional stimuli. Analysis of biological processes affected
by C5a was suggestive for a role of C5a in Fc-receptor mediated phagocytosis
and endosomal maturation. Given that both complement activation and the
presence of immune complexes is associated with autoimmunity, we further
assessed the effect of C5a on DC-mediated immune complex uptake. We revealed
that C5a specifically acts on DCs to inhibit Fc-gamma receptor mediated uptake
of larger immune complexes, revealing yet another regulatory effect of C5a on
the activation of human DCs.
The findings in this thesis are summarized and discussed in chapter 6. Taken
together, we discovered a potent role for C5a in regulating DCs and DC-mediated
immunity in human. This regulatory effect of C5a may be of great importance
to prevent the development of autoimmunity and to regulate inflammation
during infections. Since C5a also has other functions apart from modulating DC
activity, we suggest that the balance between the different effector functions
of C5a determines the overall effect of C5a during inflammation. Of note, our
findings suggest that the use of C5/C5a modulating compounds may not only
have desirable effects like damping complement-mediated immunity and
influx of immune cells, but at the same time may also affect local DC activation
and adaptive immune responses. This highlights the importance of careful
consideration of the use of C5/C5a interfering compounds.
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C5aR en TLR intermodulatie: Het regulerende effect van
anafylatoxine C5a op dendritische cellen in de mens
Nederlandse samenvatting

Ons immuunsysteem is cruciaal voor het bestrijden van invasieve pathogenen
en voor het behoud van weefselhomeostase. Zowel het complementsysteem als
dendritische cellen (DC’s) zijn essentiële onderdelen van ons immuunsysteem
en vormen een belangrijke brug tussen ons aangeboren en verworven
immuunsysteem. Deze onderdelen worden meestal afzonderlijk van elkaar
onderzocht, terwijl beide geactiveerd worden op de plaats van infectie en
tijdens auto-immuunziekten.
DC’s worden geactiveerd nadat ze specifieke patronen herkennen die
geassocieerd zijn met pathogenen (PAMP’s) of weefselschade (DAMP’s).
Hiervoor hebben ze specifieke receptoren (PRR’s), waaronder Toll-like
receptoren (TLR’s). Activatie van DC’s leidt tot de productie van proinflammatoire cytokines, de verhoogde expressie van co-stimulerende
moleculen en migratie van DC’s naar secundaire lymfoïde organen. Daarnaast
kunnen DC’s pathogenen en immuuncomplexen opnemen, wat leidt tot het
presenteren van antigenen op de celmembraan. Tezamen resulteren deze
verkregen eigenschappen van DC’s in de activatie en differentiatie van T
cellen. Dit is essentieel voor het induceren van een pathogeenspecifieke
immuunrespons. De aanwezigheid van immuuncomplexen die eigen antigenen
bevatten kunnen echter leiden tot ongewenste immuunactivatie, wat onder
andere het geval is in auto-immuunziekten. Dit benadrukt de noodzaak om
immuunactivatie strikt te reguleren.
Activatie van het complementsysteem leidt tot het aantrekken van immuuncellen, het opsoniseren van pathogenen, pathogeenopname en het vernietigen
van pathogenen. Complementactivatie draagt dus bij aan het elimineren van
pathogenen. C5a is een bekende chemoattractant die geproduceerd wordt
tijdens de activatie van het complementsysteem. Recent is uit onderzoek in
muizen gebleken dat C5a ook de activatie van antigeenpresenterende cellen
(APC’s), waaronder DC’s, kan moduleren. Daarnaast kunnen DC’s ook zelf
complementfactoren produceren en brengen DC’s receptoren tot expressie die
complementactivatie producten kunnen herkennen, zoals receptoren voor C5a
(C5aR’s). Dit impliceert dat C5a tevens een effect kan hebben op de activatie
van DC’s in de mens. Onderzoek met betrekking tot de interactie tussen C5a
en de activatie van DC’s is echter beperkt, vooral in de mens. De toegenomen
belangstelling voor het gebruik van C5/C5a-modulerende medicijnen voor
de behandeling van verschillende ziekten, waaronder auto-immuunziekten,
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benadrukt het belang van uitgebreider onderzoek naar het effect van C5a op
de activatie van humane DC’s. Het onderzoek in dit proefschrift is voornamelijk
gericht op het onderzoeken van het effect van C5aR en TLR intermodulatie in
humane DC’s.
Het effect van C5aR en TLR intermodulatie op de productie van proinflammatoire cytokines en de expressie van co-stimulerende moleculen in uit
humane monocyten gegenereerde DC’s (moDC’s) is onderzocht in hoofdstuk 2.
C5a verlaagt de productie van de TLR4-geïnduceerde cytokines IL-6, IL-12,
IL-23 en TNF-α. Het remmende effect van C5a op de productie van TLR4geïnduceerde cytokines in humane moDC’s is erg afhankelijk van de gelijktijdige
activatie van C5aR’s en TLR’s. Daarnaast verhoogt C5a de productie van proinflammatoire cytokines in afwezigheid van additionele stimuli (PAMP’s). Dit
impliceert dat het remmende effect van C5a op humane moDC’s afhankelijk is
van de aanwezigheid van pathogenen. C5aR en TLR intermodulatie heeft geen
effect op de expressie van co-stimulerende moleculen, wat aangeeft dat het
effect van C5aR en TLR intermodulatie waarschijnlijk niet algemeen is. C5aR
en TLR intermodulatie beperkt zich niet tot TLR4-signalering alleen, aangezien
C5a ook een remmend effect heeft op cytokineproductie geïnduceerd via
TLR7/8 en TLR2.
Regulatie van het immuunsysteem is belangrijk om ongecontroleerde en
overweldigende immuunactivatie te voorkomen. Zoals hierboven beschreven,
reguleert C5a TLR-geïnduceerde cytokineproductie van humane moDC’s, wat
suggereert dat C5a bijdraagt aan immuunregulatie. Muizenstudies omtrent
C5aR en TLR intermodulatie tonen echter aan dat C5a zowel een regulerend
als stimulerend effect kan hebben op TLR-geïnduceerde APC-activatie. Deze
bevindingen benadrukken het belang van verder onderzoek naar het effect
van C5aR en TLR intermodulatie in humane DC’s. Om deze reden is het
effect van C5aR en TLR intermodulatie op andere humane DC-populaties en
betrokken signaleringspaden verder onderzocht in hoofdstuk 3. C5aR wordt
uitsluitend tot expressie gebracht op humane 6-sulfo LacNAc DC’s (slanDC’s),
wat suggereert dat vooral slanDC’s vatbaar zullen zijn voor regulatie door C5a.
slanDC’s komen veel voor in verschillende auto-immuunziekten. Wij hebben
ontdekt dat C5a de productie van TLR-geïnduceerde pro-inflammatoire
cytokines in slanDC’s remt.
C5a versnelt TLR-geïnduceerde ERK/p38-CREB1-signalering, wat resulteert
in de inductie van IL-10 en IL-10-afhankelijke negatieve-feedbacksignalering
(hoofdstuk 3). CREB1 en IL-10 blijken een hoofdrol te spelen in het regulerende
effect van C5a op de door TLR geïnduceerde cytokines IL-23 en TNF-α door
DC’s. Het remmende effect van C5a op de productie van TLR-geïnduceerde
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IL-12-productie is daarentegen slechts gedeeltelijk afhankelijk van CREB1gemedieerde IL-10-inductie. Daarnaast hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht
wat het effect is van C5aR en TLR intermodulatie in DC’s op de daaropvolgende
activatie van T cellen. In overeenstemming met het waargenomen remmende
effect van C5a op de productie van pro-inflammatoire cytokines, verlagen C5agestimuleerde DC’s de activatie van Th1 en cytotoxische CD8 T cellen. Deze
bevindingen benadrukken het bestaan van een regulerend feedbackmechanisme
tussen het complementsysteem en humane DC’s.
Terwijl de eerste hoofdstukken zich vooral richtten op het effect van C5a op
TLR-geïnduceerde cytokineproductie, richt hoofdstuk 4 zich op de volledige
reikwijdte van C5aR en TLR intermodulatie in humane DC’s door het volledige
transcriptoom te analyseren. C5aR en TLR intermodulatie induceren een
centraal regulerend netwerk in humane DC’s, waarin de transcriptiefactoren
FOXO1 en FOXO3 een centrale rol spelen. Hoewel CREB1 een belangrijke rol
speelt in het regulerende effect van C5a op de productie van TLR-geïnduceerde
pro-inflammatoire cytokines (zoals beschreven in hoofdstuk 3), is het effect
van C5a op het gehele transcriptoom tijdens C5aR en TLR intermodulatie
in humane DC's voornamelijk CREB1-onafhankelijk. Daarnaast suggereert
verdere analyse dat de transcriptiefactor IFN regulatory factor 4 (IRF4) een
prominente rol speelt tijdens C5aR en TLR intermodulatie.
In hoofdstuk 5, is het effect van C5a op de activatie van DC’s in afwezigheid
van additionele stimuli uitgebreid onderzocht. Onderzoek naar biologische
processen beïnvloed door C5a suggereert dat C5a een rol speelt in Fcreceptorgemedieerde fagocytose en endosomale maturatie. Aangezien
zowel het complementsysteem als de aanwezigheid van immuuncomplexen
geassocieerd is met autoimmuniteit, is het effect van C5a op de DC-gemedieerde
opname van immuuncomplexen verder onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt
specifiek de opname van grote immuuncomplexen via Fc-gamma receptoren
geremd te worden door C5a. Hiermee rapporteren we wederom een regulerend
effect van C5a op de activatie van humane DC’s.
De bevindingen in dit proefschrift zijn samengevat en bediscussieerd in
hoofdstuk 6. Samenvattend, hebben we ontdekt dat C5a een sterk regulerend
effect heeft op humane DC’s en DC-gemedieerde activatie van het verworven
immuunsysteem. Dit regulerende effect van C5a kan van groot belang zijn
voor de regulatie van ontstekingsreactie tijdens infecties en ter voorkoming
van auto-immuunziekten. Aangezien C5a ook nog andere functies heeft naast
het moduleren van DC-activatie, verwachten we dat de balans tussen de
verschillende effectorfuncties van C5a bepalend is voor het uiteindelijke effect
van C5a tijdens een ontstekingsreactie. Van belang is dat onze bevindingen
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suggereren dat het gebruik van C5/C5a-modulerende medicijnen naast
de gewenste effecten op immuunactivatie, zoals het verlagen van de influx
van immuuncellen, tegelijkertijd ook een effect kan hebben op lokale DCactivatie en activatie van het verworven immuunsysteem. Dit onderstreept
het belang van een zorgvuldig overweging alvorens men overgaat op het
gebruik van C5/C5a-modulerende medicijnen.
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dat ik me erg op mijn gemak gevoeld heb in jouw groep. Daarnaast was het altijd
gezellig als we samen op congres waren. Bedankt voor alles!
Marieke, mijn promotor, bedankt dat ik bij jou op de afdeling mijn
promotieonderzoek heb kunnen doen. Ik vind het echt bijzonder hoe jij iedereen
in je hart sluit. Ondanks je overvolle agenda kon ik altijd bij je aankloppen
(bij wijze van spreken, want ook jij doet gewoon mee met het flexwerken).
Jouw enthousiasme en positiviteit maakte onze vele besprekingen tot een
wetenschappelijk avontuur. Je bleef me altijd uitdagen om verder te denken.
Bedankt daarvoor!

De DC-groep (later omgedoopt tot de onderzoeksgroep Immune modulation
and immunomonitoring): Annelies, Anno, Gijs, Laura, Miranda en ook de exleden van ons groepje: Iris, Judith, Sonja en Suzanne, bedankt voor al jullie
hulp, suggesties en de leuke samenwerking. Miranda, wat een verschrikkelijke
tijdreeksen hebben wij samen gemaakt! Het was fijn om iemand te hebben die
me hielp met de proeven, waarmee jij wat werk van mij over kon nemen. Daarbij
hield je zelfs rekening met mijn kleurentic voor cytokine’s! Gijs, bedankt voor
alle ELISA’s die je voor het project gedaan hebt en al die keren dat je gezorgd
hebt dat de moDC’s netjes klaarstonden. Nu ik het bij het VUmc zelf moet doen
besef ik nog meer wat een luxe dat geweest is! Ik ben blij dat je weer terug bent
op de afdeling, want zonder jou is het toch een stuk minder gezellig.
Mijn lieve paranimfen, Lisa en Richard, ik ken jullie al van vòòr ons lotgenootschap
in het grote PhD-avontuur. Wat was het fijn om dit hele traject met jullie te
kunnen delen en zowel op het werk als daarbuiten iemand te hebben die mijn
promotiefrustraties begreep. Bedankt voor jullie gezelligheid, luisterend oor en
de goede adviezen. En natuurlijk nu ook voor jullie hulp als paranimfen! Ik ben
ontzettend blij dat ik straks zulke kanjers naast me heb staan. Op naar nog vele
jaren vriendschap en bedankt voor alles!
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Alle PhD studenten van onze afdeling: Anna & Anna, Anno, Astrid, Femke,
Gerben, Inge, Iwan, Jelle, Judith, Karin, Laura & Laura, Lea, Lotte, Marein,
Martine, Mateusz, Mieke, Mischa, Niels, Pauline, Peter-Paul, Richard, Sanne,
Saskia, Sonja, Twan en Willem. Bedankt voor alle gezelligheid tijdens het werk,
maar ook tijdens de ontelbare vele leuke feestjes en activiteiten die we samen
meegemaakt hebben, zoals paintballen, Sinter-kerst-en-nieuw, concerten en
borrels. Uiteraard mag ik de escape rooms en Star Wars-uitjes met de oud-OIO’s
plus Simone hierbij niet vergeten! Bedankt allemaal voor de ontzettend leuke
tijd die we samen gehad hebben en de vriendschappen die daaruit ontstaan
zijn! Heel veel succes met alles waar jullie nu mee bezig zijn. We zien elkaar vast
weer snel!
Jolanda en Irma, als ik bij jullie practicum kwam geven op het Science Park was
het altijd gezellig en zorgden jullie ervoor dat er M&M’s maar ook iets gezonds
te snoepen was! Bedankt voor alle leuke practica die ik met jullie heb mogen
geven. Fatima en Kaoutar, tussen al die onderzoekers (in opleiding) houden
jullie toch maar mooi alles draaiende. Bedankt voor al jullie hulp bij het regelen
van congressen, administratieve zaken en natuurlijk het afronden van mijn
proefschrift!
De studenten die op mijn project gewerkt hebben: Anna, Denise, Joost, Manon
en Sanne. Bedankt voor jullie hulp op het project. Ik vond het erg leuk om jullie
te begeleiden en ik heb daar veel van geleerd.

Uiteraard wil ik ook de rest van de afdeling bedanken: Angela, Anneke, Bouke,
Brenda, Diana, Dorina, Dörte, Ellen, Els, Gerard, Gertjan, Hanny, Henk, Ingrid,
John, Karien, Kristof, Lucien, Margreet, Marja, Marlieke, Mieke, Ninotska, Pleuni,
Rob, Robbert, Ruchira, Sacha, Simone, Theo en Tineke. Bedankt allemaal voor
de goede samenwerking, jullie hulp en voor de leuke tijd die ik op de afdeling
heb gehad. Ik heb me altijd thuis gevoeld op IP en dat is mede dankzij jullie!
Bovendien zal ik de vele hilarische playbackshows nooit vergeten, net als de
gezellige labweekenden, sinterklaasfeesten en borrels.
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Ook buiten de afdeling zijn er een aantal mensen die ik wil bedanken. Mijn
begeleidingscommissie: Derk Amsen, Martijn Nolte en Laura Gutierrez,
bedankt voor jullie frisse blik en input tijdens de jaarlijkse besprekingen. Ben
en Kat, bedankt voor jullie hulp met de RNA-sequencingdata, ik heb veel van
jullie geleerd. Bovendien is het ontwerp van de omslag mede geïnspireerd
op de wordclouds die jij, Ben, een keer voor mij gemaakt hebt. Erik, Mark en
Simon, bedankt voor jullie hulp en gezelligheid tijdens het FACS-en, sorten,
imagestreamen en met de ELUTRA. Farzin, bedankt voor je hulp met de ChIP

Dankwoord

assays die ik bij jou heb mogen doen. Esther de Jong en Toni van Capel van het
AMC, en Martine Boks en Yvette van Kooyk van het VUmc, bedankt voor jullie
gastvrijheid tijdens de huidproeven die ik bij jullie op de afdeling heb mogen
uitvoeren.

Ook buiten het werk zijn veel mensen belangrijk geweest tijdens mijn promotie.
Al mijn vrienden, familie en mijn schoonfamilie, ontzettend bedankt voor jullie
interesse en steun, maar ook voor de welkome afleiding buiten het werk. De
vakanties, weekendjes weg, dagjes shoppen, wandelingen en andere uitstapjes
waren een welkome afwisseling op het onderzoek en zorgde ervoor dat ik weer
kon opladen. Lieve papa en mama, in het bijzonder wil ik jullie bedanken voor
jullie onvoorwaardelijke steun en liefde en het vertrouwen dat jullie altijd in mij
hebben. Mede dankzij jullie is het dat ik zover gekomen ben.
Tot slot, mijn lieve man, Giso. Het spreekt voor zich dat ik jou het meest wil
bedanken van iedereen. Inmiddels weet ook jij wat een promotie allemaal met
zich meebrengt. Ik was niet altijd even gezellig en ik was vaak tot laat aan het
werk, vooral de laatste maanden. Gelukkig zorgde jij en ons geweldige zoontje
Cas er altijd voor dat ik niet vergat wat het allerbelangrijkste is in het leven. Ik
hou van jullie, bedankt voor alles!
Dit was het dan; op naar de volgende uitdaging!
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