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SAMENVATTING
Introductie
Dendritsche cellen (DC), Langerhans cellen (LC) en macrofagen bevinden zich in mucosale 

weefsels om binnendringende ziekteverwekkers te identificeren. Hiervoor brengen deze innate 

cellen van de aangeboren, aspecifieke afweer, receptoren tot expressie, waaronder C-type lectine 

receptoren (CLR) en Toll-like receptoren (TLR) op het celoppervlak en intracellullaire RIG-I-like-

receptoren (RLR) voor pathogeen herkenning. Activatie van deze receptoren bevordert opname 

van pathogenen door de cel en induceert intracellulaire signalering, wat leidt tot productie 

van cytokines. Daarnaast krijgen DCs een matuur fenotype na herkenning van pathogenen en 

migreren ze naar de lymfeknopen om antigeen aan T lymfocyten te presenteren.

Bepalend voor infectieziekten is de interactie tussen de pathogeen en de gastheer. 

Terwijl het immuunsysteem zich richt op het controleren van infecties, probeert de 

pathogeen te overleven en zich te verspreiden. Innate immuuncellen, en de receptoren 

die ze tot expressie brengen, zijn daarom cruciaal in deze wisselwerking. 

Voor dit proefschrift heb ik de rol van DCs in mazelen infectie (hoofdstukken 2-5), LCs 

in HIV-1 transmissie (hoofdstuk 6) en macrofagen in de immuunrespons tegen Candida 

albicans (hoofdstuk 7) bestudeerd. 

Dendritische cellen in virale infecties
Het mazelvirus (MV) is zeer infectieus en wordt verspreid via aerosolen. Lang werd gedacht 

dat het virus de gastheer binnendringt door epitheelcellen in de bovenste luchtwegen te 

infecteren. Deze cellen brengen echter niet de MV infectiereceptor CD150 tot expressie. 

Daarom hebben we de eerste gebeurtenissen na MV infectie via aerosolen bestudeerd in een 

makaak model. Hoofdstuk 2 laat zien dat infectie begint in de longen – dit is de enige plek 

waar het virus op dag 2 en 3 na infectie kan worden gedetecteerd. De eerste geïnfecteerde 

celen hier hebben de vorm van DCs of alveolaire macrofagen. Een of twee dagen later 

zien we lokale replicatie in T en B lymfocyten en DCs in de longen en disseminatie van het 

virus naar de tracheo-bronchiale lymfeklieren (TBLN). Vanaf 4 dagen na infectie is het virus 

aanwezig in het bloed, wat leidt tot systemische infectie van lymfeklieren. 

In hoofdstuk 3 hebben we de rol van DC-SIGN+ DCs in het begin van MV infectie verder 

onderzocht in hetzelfde zelfde model. We vonden in deze studie dat DC-SIGN+ cellen zich 

bevinden in de alveoli, waar ze geïnhaleerd virus kunnen herkennen, en dat DC-SIGN+ 

cellen tot de eerste MV-geïnfecteerde cellen behoren in de longen. Ook in de TBLN 

detecteerden we DC-SIGN+ geïnfecteerde cellen 4 dagen na infectie. In overeenkomst 

met wat al bekend was voor de menselijke variant, laten we in dit hoofdstuk zien dat 

DC-SIGN van makaken werkt als bindingsreceptor voor MV en dat geïsoleerde cellen met 

DC-SIGN uit de longen of lymfeklieren het virus beter kunnen overdragen aan lymfocyten 

dan cellen zonder DC-SIGN. De resultaten van deze twee hoofdstukken impliceren dat MV 

DC-SIGN+ DCs infecteert om zich te verspreiden naar de lymfeknopen. 

Omdat DCs tijdens een van de eerste geïnfecteerde cellen zijn na MV infectie, zijn ze ook 

een belangrijk doelwit voor immuunevasie. In hoofdstuk 4 hebben we de replicatie van MV 
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en de antivirale afweer in DCs daarom bestudeerd. MV induceerde antiviraal type I interferon 

in DCs via de RLRs RIG-I en Mda5. Voor activatie van RLRs is het noodzakelijk dat hun CARD 

domeinen gedefosforyleerd worden door PP1α/γ fosfatasen. We hebben gevonden dat PP1 

hiervoor holoenzymen vormt met GADD34. Echter, activatie van kinase Raf-1 via DC-SIGN, 

door stimulatie met MV of specifieke antilichamen, blokkeert de defosforylering van RLRs. 

Activatie van Raf-1 fosforyleert PP1-remmer I-1, waardoor deze bindt aan de PP1α/γ-

GADD34 fosfatasen, die vervolgens niet meer actief kunnen zijn. Dit mechanisme heeft een 

sterk remmend effect op RLR signalering en de transcriptie van type I interferon mRNA en 

verhoogt hierdoor de MV infectie van DCs. Dus naast het gebruik van DCs voor migratie naar 

de lymfeklieren, misbruikt het virus DC-SIGN signalering om replicatie te bevorderen. 

Om naar de lymfeklieren te migreren, moeten DCs matureren. In hoofdstuk 5 hebben 

we maturatie van DCs vergeleken na stimulatie met TLR of RLR liganden. Activatie van 

beide receptorfamilies zorgde voor verhoogde expressie van costimulatoire moleculen en 

maturatiemarkers CD86 en CD83. Echter veranderde de expressie van DC-SIGN niet na 

activatie van RLRs met synthetische liganden of MV, terwijl deze sterk omlaag ging na TLR 

activatie, op zowel eiwit als mRNA niveau. Dit verschil in DC-SIGN expressie na TLR versus 

RLR activatie was niet gerelateerd aan productie van type I interferon. Deze aanhoudende, 

hoge expressie van DC-SIGN in virus geïnfecteerde cellen zou voordelig voor de gastheer 

kunnen zijn, omdat de receptor antigeen presentatie bevordert, maar ook voor het virus, 

zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. 

Net als MV, kunnen DCs transmissie van HIV-1 naar lymfocyten versterken. Maar bij 

seksuele transmissie van het virus, komt HIV-1 eerst in contact met LCs. In hoofdstuk 

6 hebben we daarom de rol van LCs in de selectie van CCR5 (R5)-tropisch HIV-1, wat 

vrijwel altijd overgebracht wordt, terwijl CXCR4 (X4)-tropisch HIV-1 vaak veel aanwezig 

is in chronische patiënten. We laten zien dat immature LCs geïnfecteerd kunnen worden 

door zowel X4 als R5 virus, maar dat ze alleen R5 virus overdragen aan lymfocyten. Deze 

transmissie van R5 virus is afhankelijk van LC infectie. Dus, de LC voorkomt specifiek de 

transmissie van X4 virus. Immuunactivatie van LCs verhoogde infectie met R5 of X4 en 

faciliteerde ook transmissie van X4 virus. Deze resultaten impliceren dat immature LCs 

belangrijk zijn voor de selectie van R5 HIV-1. 

Macrofagen in C. albicans infectie 
C-type lectine dectin-1 is belangrijk voor de herkenning van de schimmel C. albicans. In 

DCs induceert dectin-1 binding de activatie van Raf-1, wat cruciaal is voor productie van 

cytokines. In hoofdstuk 7 laten we zien dat dectin-1 in zowel DCs als macrofagen bindt aan 

het Raf-1-CNK-KSR1 ‘signalosoom’ complex via adapter eiwit LSP1, hetzelfde complex waar 

DC-SIGN aan bindt. We hebben vervolgens de functie van dit signalosome in macrofagen 

onderzocht en gevonden dat LSP1 cruciaal is voor de opname van C. albicans, terwijl Raf-1 

geen rol heeft in dit proces. Hiernaast laten we zien dat LSP1 en dectin-1-afhankelijke 

activatie van Raf-1 beide betrokken zijn bij transcriptie van cytokines. LSP1 is nodig voor de 

inductie van cytokines na activatie met C. albicans of dectin-1 ligand curdlan, terwijl Raf-1 
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de inductie versterkte. Deze resultaten laten zien dat het dectin-1 signalosoom belangrijk is 

voor de functie van dectin-1, die verschillend lijkt te zijn in DCs en macrofagen. 

Conclusie
Dit proefschrift geeft meer inzicht in herkenning van pathogenen door innate 

immuuncellen en benadrukt de specifieke functies die de verschillende cellen, DC, LC 

en macrofaag, hebben in de afweerreactie. Vooral laat dit proefschrift zien hoe virussen 

cellulaire processen gijzelen om hun replicatie te bevorderen. Met name de expressie van 

DC-SIGN op DCs heeft grote effecten op virus infectie. De functie van de receptor wordt 

op meerdere manieren misbruikt door MV om virusspreiding te verhogen.  
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