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INLEIDING

Het immuunsysteem beschermt het menselijk 
lichaam tegen infecties van micro-organismen 
(pathogenen) zoals bijvoorbeeld virussen. Het 
systeem is onderverdeeld in verschillende ver-
dedigingslinies: sommige linies, zoals de huid, 
vormen een fysieke barrière. Ander linies heb-
ben een complexere werking, bijvoorbeeld door 
zich alleen op bepaalde pathogenen te richten. 
De meest complexe en laatste verdedigingslinie 
van het immuunsysteem is het zogenaamde 
adaptieve immuunsysteem. Dit immuunsys-
teem heeft de unieke eigenschap dat het zich 
aanpast aan de infectie. Dat wil zeggen dat te-
gen iedere infectie een afweerreactie op maat 
wordt gevormd. Dit gebeurd bij iedere infectie, 
zelfs als het adaptieve immuunsysteem het be-
treffende pathogeen nog nooit eerder tegen is 
gekomen. Nadat het pathogeen vernietigd is 
door het immuunsysteem wordt de adaptieve 
immuunrespons tegen dit pathogeen opgesla-
gen in het immunologische geheugen, voor het 
geval dat het lichaam dat pathogeen nogmaals 
tegen komt (immuniteit).

 De algemene principes van het adaptie-
ve immuunsysteem zijn uitgebreid onderzocht. 
Het is ook bekend dat defecten in dit systeem 
een belangrijke rol spelen in vele ziekten, zoals 
infecties, allergieën, kanker en auto-immuun 
ziekten. Echter, bij de meeste ziekten begrijpen 
we niet goed hoe de defecten in het adaptieve 
immuunsysteem leiden tot ziekte. Dit gebrek 
aan kennis vormt een belangrijke barrière in de 
behandeling van patiënten en in het voorko-
men van deze ziekten.

 Een belangrijk barrière in het begrijpen 
van adaptieve immuun responsen is dat het 
vrijwel onmogelijk is om individuele immuun-
responsen te meten. Dit komt omdat het im-
muunsysteem miljoenen actieve en inactieve 
responsen bevat. Collectief worden al die im-
muun responsen een (immuun-) repertoire ge-
noemd. Momenteel kunnen wetenschappers 
maar een klein stukje van het repertoire van 
immuunreacties per keer onderzoeken. Het is 
te vergelijken met het kijken door een sleutel-
gat. Men moet dus hopen dat de immuunre-
actie die gezocht wordt door het sleutelgat te 
zien is. Als we voorbij dit sleutelgat perspectief 

komen zou het veel makkelijker worden om im-
muunreacties zichtbaar te maken. Dit zou tot 
een enorme versnelling kunnen leiden het on-
derzoek om het immuunsysteem, en haar ziek-
ten, te begrijpen.

AANPAK

 In dit proefschrift hebben we geprobeerd 
om voorbij het sleutelgatperspectief te komen 
door een nieuw protocol te ontwerpen dat de 
mogelijkheid biedt om het hele repertoire in 
groot detail te analyseren. Dit is mogelijk door 
>100.000 individuele immuunreacties tegelijk 
te meten. Om dit te bewerkstelligen hebben we 
gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die 
voornamelijk in genetisch onderzoek gebruikt 
wordt: ‘next generation sequencing’ (NGS). 
Deze techniek biedt de mogelijkheid om im-
muunrepertoiren in veel detail te screenen op 
belangrijke immuunreacties. In dit proefschrift 
laten we zien dat de NGS-technologie hiertoe 
goed in staat is en dat de technologie geen last 
heeft van de belangrijkste limitaties van de hui-
dige technieken. Daarnaast is de technologie 
snel en betrouwbaar. De doelstellingen van het 
project achter dit proefschrift waren om het 
protocol te ontwikkelen en vervolgens te testen 
wat de sterke en zwakke kanten van dit protocol 
waren. Hieronder staat een korte samenvatting 
van de hoofdstukken. Eerst worden de belang-
rijkste concepten kort uitgelegd.

 In dit proefschrift richten we ons voorna-
melijk op T-cellen. Deze cellen zijn onderdeel 
van het adaptieve immuunsysteem. Iedere T-cel 
kan maar één onderdeel van één specifiek pa-
thogeen herkennen. Echter wanneer een T-cel 
dat doet kan deze T-cel zichzelf klonen zodat er 
duizenden cellen ontstaat die hetzelfde herken-
nen. Zo’n collectief van cellen die exact hetzelf-
de herkent noemen we een ‘kloon’ of een ‘klo-
nale expansie’. Een kloon kan vervolgens het 
pathogeen uitschakelen.

 Het eiwit dat de T-cel gebruikt om een 
pathogeen te kunnen herkennen heet de T-cel 
receptor (TCR). De TCR kan miljoenen verschil-
lende vormen aannemen (daarom kan het 
immuun systeem duizenden pathogenen her-
kennen). Iedere T-cel kan maar één soort TCR 
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maken en dus ook maar één eiwit van een pa-
thogeen herkennen.
In het NGS protocol maken we hier gebruik van. 
Iedere unieke TCR hoort in principe bij een an-
dere immuunreactie. Dus door verschillende 
TCRs te meten kunnen we informatie krijgen 
over verschillende immuunreacties. In het NGS 
protocol worden verschillende TCRs van elkaar 
onderscheiden op basis van hun de DNA se-
quentie. Iedere unieke TCR heeft namelijk een 
andere DNA-sequentie. Die kunnen door mid-
del van NGS voor miljoenen T-cellen tegelijk be-
paald worden. Als we dezelfde DNA-sequentie 
meerdere keren tegenkomen in de resultaten 
weten we dat er sprake is van een kloon omdat 
meerdere T-cellen dan dus dezelfde TCR heb-
ben.

 In de hoofdstukken worden twee soor-
ten T-cellen onderzocht, namelijk CD8+ T-cel-
len en CD4+ T-cellen. CD8+ T-cellen verzorgen 
immuunreacties tegen pathogenen die de li-
chaamseigen cellen infecteren (bijvoorbeeld vi-
russen). CD4+ T-cellen maken immuunreacties 
tegen micro-organismen die buiten de cellen 
leven zoals bacteriën. CD8+ T cellen worden 
ook wel cytotoxische T-cellen genoemd, terwijl 
CD4+ T-cellen ook wel T-helper cellen genoemd 
worden. 
Daarnaast verdelen we de T-cellen in naïeve 
T-cellen (T-cellen waarvan aangenomen wordt 
dat ze nog nooit zijn gebruikt in immuunreac-
ties) en geheugen T-cellen (T-cellen die deel uit-
maken van het immunologische geheugen). 

RESULTATEN

 In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het pro-
tocol is opgezet. Er zijn vele testen uitgevoerd 
om te laten zien dat de methode betrouwbaar 
is en dat tienduizenden tot vele honderdduizen-
den reacties tegelijk gemeten kunnen worden. 
Voorheen waren dat er meestal maar tiental-
len. Tevens onderzochten we in dit hoofdstuk 
hoeveel immuunreacties er in de verschillende 
immuunrepertoiren zitten.
De resultaten lieten zien dat het repertoire van 
immuunreacties van naïeve T-cellen extreem 
groot is en dat er vrijwel geen klonale expan-
sies zijn. De grootte van het repertoire zoals wij 
die schatten met NGS komt goed overeen met 
eerdere schattingen met andere technieken. 

Wat een verrassing was, was dat het repertoire 
van de immuunreacties van het immunologi-
sche geheugen veel groter was dan we dach-
ten. Dit komt omdat het immunologische ge-
heugen vaak enkele hele grote klonen bevat die 
het moeilijk maken om, met de conventionele 
technieken, de overige kleinere klonen te me-
ten. Met NGS blijkt dit dus heel goed mogelijk 
en blijkt ons immunologisch geheugen dus bre-
der dan dat we dachten. Dit is een belangrijk 
concept, omdat we dachten dat bij veroudering 
‘gaten’ ontstaan in ons immunologische ge-
heugen en dat we daardoor ziek worden. We 
suggereren dat die studies herhaald moeten 
worden met NGS omdat we ons afvragen of die 
‘gaten’ er echt wel zijn, of dat we sommige de-
len van het geheugen niet goed kunnen visuali-
seren met de conventionele technieken.

 In hoofdstuk 3 hebben we de NGS tech-
niek op een andere manier gebruikt. Een on-
beantwoorde vraag in de immunologie is wat 
de oorzaak is dat T-cellen zich specialiseren 
om bepaalde functies te vervullen. Het duide-
lijkste voorbeeld is de vraag waarom sommige 
T-cellen een CD8+ T-cel worden terwijl ande-
re T-cellen CD4+ T-cellen worden. Er is eerder 
gesuggereerd dat dit bepaald wordt door de 
vorm van de TCR (en dus van de DNA sequen-
tie van de TCR), maar hoe het precies werkt is 
nog niet duidelijk. In deze studie hebben we 
gekeken of NGS gebruikt kan worden bij het 
beantwoorden van deze vraag. Daartoe heb-
ben we de DNA sequentie van >100,000 TCRs 
van CD4+ T-cellen vergeleken met >100,000 
TCRs van CD8+ T-cellen. We hebben naar zes 
verschillende delen van de TCR DNA sequentie  
gekeken. In ieder van deze zes delen vonden we 
patronen die significant vaker voorkwamen in 
een van beide groepen. Het meest intrigerende 
patroon wat we vonden was dat de hoeveel-
heid elektrostatische lading van het DNA in het 
midden segment van de TCR verschilde tussen 
beide groepen. CD4 cellen hebben een negatief 
geladen middenstuk, terwijl CD8+ T-cellen een 
positief geladen middenstuk hebben. In totaal 
vonden we 88 patronen die vaker in de CD4+ 
T-cellen of de CD8+ T-cellen voorkwamen. De 
studie suggereert voor het eerst duidelijk dat 
(een deel) van de keuze van een T-cel om CD4+ 
of CD8+ te worden, te voorspellen is vanuit de 
DNA-sequentie. Bovendien lijkt het alsof de in-
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vloeden van de verschillende delen van het TCR 
DNA naast elkaar kunnen bestaan. De keuze om 
CD4+ of CD8+ T-cel te worden, lijkt de som van 
alle invloeden samen. Ten slotte laat dit hoofd-
stuk zien hoe de NGS eenvoudig gebruikt kan 
worden om dit soort invloeden zichtbaar te ma-
ken. Deze methode is eenvoudig toe te passen 
op andere vraagstellingen die betrekking heb-
ben om het adaptieve immuunsysteem. Op die 
manier zouden we meer inzicht kunnen krijgen 
die manier van  specialisatie van immuuncellen 
beïnvloeden. Als we begrijpen hoe immuun-
cellen specialiseren zouden we mogelijk ook 
begrijpen waarom dat in bepaalde ziekten mis 
gaat.

 In hoofdstuk 4 bekeken we een weer een 
andere toepassing van NGS. Kunnen we im-
muunreacties door de tijd kwantificeren? Dit 
is een toepassing waarvoor in de wetenschap 
veel interesse is, maar die niet mogelijk was 
met de conventionele technieken. We richten 
ons op het identificeren van klonen die reage-
ren tegen onderdelen van het Epstein-Barr virus 
(EBV) en het humane cytomegalovirus (hCMV). 
Beide virussen blijven na infectie levenslang in 
de mens aanwezig. Het adaptieve immuun sys-
teem is niet in staat om dit virus op te ruimen 
maar zorgt er meestal wel voor dat de drager 
er niet ziek van wordt. Echter, soms kunnen 
deze virussen, bijvoorbeeld als het adaptieve 
immuunsysteem niet goed werkt, leiden tot le-
vensbedreigende infecties. Vandaar dat inzicht 
in de immuunresponsen tegen deze virussen 
gewenst is. In hoofdstuk 4 bekeken we de im-
muunresponsen tegen beide virussen vanaf 
het moment van infectie tot 5 jaar later. De im-
muunreacties waren op de verschillende tijds-
punten eenvoudig te kwantificeren. Wat opviel 
wat dat de klonen die bij de eerste moment van 
infectie, na 5 jaar nog steeds het grootste deel 
van de immuunrespons verzorgen. De respons 
verandert dus niet. Dat wil ook zeggen dat als 
het virus dus de eerste immuunrespons over-
leefd, dat het levenslang aanwezig kan blijven 
omdat de immuunrespons niet zal veranderen.
 Dit hoofdstuk laat onder andere zien dat 
het kwantificeren van immuunreacties met 
NGS door de tijd goed mogelijk is en dat dit ge-
bruikt kan worden om reacties tegen virussen 
zichtbaar te maken.

 In hoofdstukken 5 en 6 richtten we ons 
op de laatste toepassing van dit proefschrift.  
Kunnen we NGS gebruiken om te zien of de im-
muunrepertoiren op verschillende plaatsen ge-
lijk zijn. Hiertoe bekeken in hoofdstuk 5 de T-cel 
repertoiren in patiënten met reumatoïde artri-
tis (RA) en in hoofdstuk 6 de B-cel repertoiren 
van RA patiënten. B-cellen zijn andere cellen 
van het adaptieve immuunsysteem. B-cellen 
produceren antistoffen om infecties mee te be-
strijden. Net als voor T-cellen kan iedere B-cel 
maar een stukje van een pathogeen herkennen 
met zijn B-cel receptor. De principes van klona-
le expansies van T-cellen gelden ook voor B-cel-
len. 
 RA is een chronische auto-immuunziek-
te die gekenmerkt wordt door ontstekingen 
die voornamelijk in de gewrichten optreden. 
Men weet dat T- en B-cellen betrokken zijn bij 
het ontstaan van RA maar niet precies wat hun 
rol is. Een van de ideeën is dat auto-immuun T- 
en B-cellen reageren op lichaamseigen stoffen 
wat leidt tot ontstekingen. Om dit aan te tonen 
zullen die auto-immuun T- en B-cellen eerst ge-
vonden moeten worden. Wij wilden onderzoe-
ken of  NGS zou kunnen helpen in het vinden 
van deze auto-immuun cellen. Wij richtten ons 
hierbij op het ontstoken gewrichtsweefsel om 
te onderzoeken of er aanwijzingen waren dat 
de auto-immuun cellen zich hier op zouden 
houden. Daartoe vergeleken we in hoofdstuk 
5 de T-cel repertoiren in bloed van RA patiën-
ten met de T-cel repertoiren in de gewrichten 
van dezelfde patiënten. Tevens vergeleken we 
de repertoiren van verschillende ontstoken 
gewrichten van dezelfde patiënten met elkaar. 
Uit de studie blijkt dat het T-cel repertoire in 
gewrichten sterk verschilt van dat in bloed. In 
het gewricht zitten veel meer klonale expan-
sies dan in het bloed. Deze klonen worden in 
meerdere gewrichten gevonden. De klonen zijn 
echter nauwelijks terug te vinden in bloed. Ten 
slotte vonden we dat de klonen in het gewricht 
veel meer uitgesproken waren in het begin van 
de ziekte dan in de chronische fase.
 In hoofdstuk 6 deden voerden we dezelf-
de analyse uit op de B-cel repertoiren, waarbij 
we soortgelijke resultaten vonden. Ook hier 
waren er veel klonen in de gewrichten, die niet 
of nauwelijks terugkwamen in het bloed. Ook 
hier vonden we aanwijzingen dat de klonen tij-
dens de vroege fase van RA een andere rol spe-
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len dan in de late fase.
Beide hoofdstukken tonen aan dat de T- en 
B-cel repertoiren in het gewricht veel meer ken-
merken vertonen die zouden kunnen passen bij 
de aanwezigheid van auto-immune T- en B-cel 
klonen dan het bloed. Dit lijkt dus de aangewe-
zen plek om verder te zoeken naar die klonen. 
Daarnaast lijken klonen in het begin van RA een 
andere rol te spelen dan tijdens de chronische 
fase. We suggereren dan ook dat de zoektocht 
naar autoreactive klonen plaats zou moeten 
vinden in het gewrichtsweefsel in de vroegste 
fase van de ziekte.

Ten slotte voegden we in hoofdstuk 7 de data 
uit hoofdstukken 2-6 samen om te zien wat de 
meest veelbelovende toepassingen van NGS 
zijn en vergeleken wij ons protocol met dat 
van enkele andere groepen die de laatste jaren 
soortgelijke protocollen ontwikkelden. Tevens 
bespreken we de uitdagingen die in dit veld nog 
voor ons liggen en de klinische toepassingen 
zoals onderzoek bij patiënten met kanker van 
de immuuncellen en bij auto-immuunziekten. 

CONCLUSIE

Samenvattend hebben we in dit proefschrift 
aangetoond hoe NGS gebruikt kan worden 
om binnen de volledige TCR- en BCR-repertoi-
ren individuelen adaptieve immuunreactie te 
identificeren, kwantificeren en deze te volgen 
door de tijd. Geen van deze doelstellingen kon 
met conventionele technieken bereikt worden. 
Dankzij NGS is het immunologisch veld dus 
voorbij het sleutelgat perspectief gekomen. Wij  
en anderen hebben aangetoond hoe NGS tal 
van toepassingen heeft in fundamenteel onder-
zoek en in onderzoek gericht op het begrijpen 
van infectieziekten, auto-immuunziekten en 
kanker. Bovendien worden diagnostische testen 
ontwikkeld die gebruik te maken van NGS om 
patiënten en artsen in klinische besluitvorming 
te helpen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden 
van de toepassing van NGS. Wij verwachten 
dat NGS-protocollen ons nog meer inzicht zul-
len bieden in de diversiteit van het adaptieve 
immuunsysteem, waardoor we beter kunnen 
begrijpen hoe dit systeem ons gezond houdt en 
ontsporingen ervan kunnen leiden tot ziekte.


