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SAMENVATTING
Allergeen-specifieke immunotherapie (SIT) kan worden beschouwd als de enige behandeling 

met een genezende potentie ten aanzien van mono-allergieën. De brede toepassing van 

SIT wordt echter gehinderd door een kleine, maar zeer gevaarlijke, kans op de ontwikkeling 

van anafylactische reacties. Een ander nadeel van SIT is de relatief lage efficiëntie, zoals de 

noodzaak tot langdurige behandeling, wat tot gevolg heeft dat een aanzienlijk aantal patiënten 

de therapie niet afmaken. Het werk dat in dit proefschrift wordt beschreven heeft tot doel 

om een aanzet te geven tot de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere vormen van SIT. Omdat 

de ontwikkeling van immuuntolerantie door regulatoire T (Treg) cellen als essentieel wordt 

beschouwd voor succesvolle SIT, ging in dit onderzoek de aandacht uit naar regulatoire 

adjuvanten, stoffen die via een effect op antigeen-presenterende dendritische cellen (DCs) de 

ontwikkeling van Treg cellen bevorderen.

Hoofdstuk 1 is een introductie waarin de kennis wordt samengevat omtrent de rol van DCs 

in de vorming van verworven immuniteit en tolerantie, de principes van de allergische reactie 

en SIT, alsmede de immunologische mechanismen die gedacht worden aan SIT ten grondslag 

te liggen. Daarnaast wordt in deze introductie een samenvattend overzicht gegeven van de 

bestaande kennis omtrent de immunologische werking van twee regulatoire adjuvanten die in 

het proefschrift worden gehanteerd: vitamine D3 (VitD) en retinoinezuur (RA).

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de onderscheidende effecten van VitD3 op twee 

verschillende typen DCs in de huid: de epidermale Langerhans cellen (LCs) en de dermale 

DCs (DDCs)  Het in vitro conditioneren van deze DC typen door VitD3 verhinderde in beide 

DCs de mogelijkheid om te rijpen, om ontsteking-bevorderende cytokinen te produceren, 

en om T cellen te stimuleren. Verder vonden we dat VitD-behandelde DCs immuuntolerantie 

induceren via de ontwikkeling van verschillende typen regulatoire T (Treg) cellen. Waar 

VitD-behandelde LCs aanzetten tot de ontwikkeling van CD25hiCD127lo Foxp3+ Treg cellen, 

sturen VitD3-behandelde DDCs aan tot de ontwikkeling van Foxp3-, IL-10-producing Treg 

cellen. Experimenten met selectieve remmers lieten zien dat de ontwikkeling van de Foxp3+ 

Treg cellen het gevolg is van de productie van TGF-β door VitD-behandelde LCs, terwijl de 

IL-10-producerende Treg cellen ontstaan als gevolg van de productie van IL-10 door de VitD-

behandelde DDCs. Omdat SIT wordt verricht door het toedienen van allergeen via de huid, kan 

deze specifieke kennis mogelijk bijdragen tot een verbetering van het effect SIT.

Hoofdstuk 3 behandelt de mogelijke effecten van calcidiol op DCs. Calcidiol is de 

voorloper van calcitriol, de fysiologisch actieve vorm van VitD. Evenals calcitriol, had 

calcidiol een remmend effect op de rijping en cytokine productie van DCs en liet de DCs  IL-

10-producerende Treg cellen ontwikkelen. Opvallenderwijs en in tegenstelling tot calcitriol, 

bleven deze IL-10-producerende Treg cellen ook nog het effector cytokine IFN-γ produceren. 

Desondanks waren deze Treg cellen nog steeds functionele suppressor cellen. Experimenten 

met selectieve remmers lieten zien dat het effect van calcidiol op DCs het resultaat was van de 

omzetting van calcidiol tot calcitriol door de DCs. De afwijkende effecten van calcidiol kunnen 

van speciaal belang zijn voor de behandeling van allergische ziekten, omdat de extra productie 
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van IFN-γ door Treg cellen mogelijkerwijs de allergie-bevorderende effector T cel cytokinen 

(zoals IL-4)  verder kan doen afremmen.

De studie beschreven in Hoofdstuk 4 heeft tot doel het effect van VitD op verschillende 

typen DCs in de huid, de LCs en de CD14+ DDCs en CDC1a+ DDCs, in hun natuurlijke omgeving 

te bestuderen. Daartoe werd VitD (calcitriol) in de dermis ingespoten, vervolgens een biopt 

genomen en deze gekweekt. Verrassenderwijs bleek VitD injectie selectief CD14+ DDCs te 

activeren tot migratie, waarbij VitD de T cel-stimulerende eigenschappen van deze DCs werden 

onderdrukt en de ontwikkeling werd bevorderd van Treg cellen die Foxp3 tot expressie brengen 

en geen IFN-γ produceren. 

In Hoofdstuk 5 laten we zien dat Bet v 1d (het belangrijkste “major” allergeen van 

berkenpollen)-specifieke T cellen beter kunnen worden geactiveerd na targetten van Bet v 1d via 

de binding aan het DC-specifieke cel oppervlakte molecule DEC205. Bovendien leidt additionele 

aanwezigheid van VitD tot de verwachte afremming van de celdeling van de T cellen en 

veranderingen in het cytokine profiel. De resultaten suggereren dat de combinatie van allergeen 

targetting en een regulatoire adjuvant kan bijdragen tot verbetering van het effect van SIT.

In Hoofdstuk 6 onderzochten we de effecten van RA op de DCs van de mens en het gevolg 

ervan voor de ontwikkeling van T cellen. RA bleek DCs aan te zetten tot de expressie van CD103 

en om zelf RA te produceren. Deze RA-geconditioneerde DCs induceerden functionele Treg 

cellen, die niet zozeer Foxp3 maar wel IL-10 tot expressie brengen. De IL-10 productie in de 

T cellen was afhankelijk van het door de DCs geproduceerde RA en bleef in stand als de DCs 

gestimuleerd werden tot productie van inflammatoire cytokinen. In die condities werden 

functionele Treg cellen gevonden die inflammatoire cytokinen maken. Alleen bij toevoeging van 

TGF-β gedurende de RA conditionering van DCs bleken Foxp3+ Treg cellen het over te nemen 

van IL-10+ Treg cellen. De cruciale rol van RA in de ontwikkeling van IL-10-producerende, Foxp3-, 

Treg cellen werd bevestigd in proeven waarin T cellen werden gestimuleerd in afwezigheid van 

DCs. De resultaten werpen niet alleen een nieuw licht op wijze waarop RA immuuntolerantie in 

de darm handhaaft, maar openen ook beter omschreven perspectieven voor het gebruik van 

RA als immuunmodulerend adjuvant voor de behandeling van chronisch ontstekingsziekten als 

auto-immuunziekten en allergiene. 

In Hoofdstuk 7 worden de in het proefschrift beschreven bevindingen bediscussieerd in 

relatie met de literatuur. We kaarten hierbij ook aan op welke wijze de resultaten van waarde 

zouden kunnen zijn voor de in de kliniek toegepaste SIT protocollen en welke obstakels de 

toepassing ervan zullen beperken.
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