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SUMMARY

SuMMARy
Plasmacytoid dendritic cells (pDCs) are immune cells that belong to the innate immune system 

and they directly respond towards a broad range of viruses and bacteria. pDCs have been put 

forward as a link between innate and adaptive immunity because of their ability to produce 

high amounts of type I IFN and their antigen presentation capacity. We investigated the role of 

different molecular regulators in human pDCs, which may act in pDC functions or may contribute 

in pDC related auto-immune diseases. The work presented in this thesis contributes to a better 

understanding of the molecular mechanisms that regulate the multifaceted pDC functions.

Chapter 1 presents a general introduction about pDCs and how they function in the human 

immune system. In this chapter, important transcription factors, cytokines and receptors are 

introduced that are studied in the chapters that follow.  

In chapter 2 of this thesis we study the transmembrane receptor Notch4, which is expressed on 

human pDCs but not on resting lymphocytes. Toll-like receptor stimulation increases Notch4 

expression. To study the function of Notch4, we retrovirally overexpressed the transcriptionally 

active intracellular domain of Notch4 (NICD4) in pDCs. pDCs overexpressing NICD4 displayed 

a mature phenotype and showed an increased ability to induce CD4+ T cell proliferation in a 

Toll like receptor (TLR)-independent manner. Furthermore, we show that the combination of 

TLR and NICD4 activation leads to synergistic induction of co-stimulatory molecule expression. 

Moreover, NICD4 expression or Notch4-Notch ligand interaction leads to increased apoptosis, 

suggesting that Notch4 may be involved in terminating pDC mediated immune responses. 

In chapter 3 we study the role of micro-RNA-146a (miR-146a) in human pDCs. MiR-146a is 

induced in primary pDCs upon TLR7/9 activation. Furthermore, miR-146a overexpression 

in pDCs negatively regulates co-stimulatory molecule expression and cytokine production 

leading to impaired ability to induce CD4+ T cell proliferation. Our results clarify a crucial role of 

miR-146a as a brake of TLR induced activation and maturation in pDCs. 

Chapter 4 presents work about the cytokine IL-21 in the regulation of human pDC functions. 

We show that in response to IL-21, pDCs express increased levels of granzyme B (GrB), which is 

responsible for the reduced ability of pDCs to stimulate CD4+ T cell proliferation. Since activated 

CD4+ T cells secrete IL-21, we speculate that this may result in a negative feedback mechanism 

by which ongoing activation of the T cell is dampened by the GrB producing pDC.   

In chapter 5 we report that expression of the C-type lectin BDCA-2 is controlled by the Ets 

transcription factor Spi-B in human pDCs. Spi-B overexpression and knockdown approaches 

resulted in regulation of BDCA-2 protein and mRNA levels. We also show that Spi-B directly 

binds the promoter region of BDCA-2. Our data show that Spi-B, in addition to its role in 

development and survival of pDCs, also controls effector functions via the regulation of BDCA-2 

expression known to down-regulate type I IFN production.   

In chapter 6 we focus on the pDCs in the human thymus. Thymic pDCs are located in the medulla 

and cortico-medullary junction of the thymus. We show that the C-type lectin BDCA-2, which is 
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specifically expressed on pDCs and known to downregulate the TLR-induced type I IFN response, 

binds to a subset of human thymocytes. The elusive ligand for BDCA-2 may preferentially be 

expressed on immature CD1a+ double positive (DP) thymocytes. Knowledge on the nature of the 

natural ligand for BDCA-2 in the human thymus may not only increase our understanding on T cell 

development, but more importantly may add to therapeutic solutions for auto-immune diseases 

like systemic lupus erythematosus (SLE) and psoriasis in which type I IFNs are aberrantly produced.

In chapter 7 we demonstrate that IFN-α affects human thymocyte development in vitro by 

enhancing CD69 expression and impairing CD27 expression of DP cortical thymocytes. We 

show that Myxovirus resistance A protein (MxA) positive thymocytes are enriched in mature 

CD4 single positive (SP) and CD8 SP T cells that lack expression of the Sphingosine-1-phosphate 

receptor (S1P-R1) well known for its role in thymic emigration. Mature SP thymocytes that 

do express S1P-R1 lack MxA suggesting that IFN-α may be involved in T cell development by 

regulating the threshold for thymic egress.  

In chapter 8 we discuss the diverse functions of pDCs and the observations and conclusions from 

the former chapters. Furthermore we discuss the major differences between human and mouse 

pDCs. Taken together, this work provides knowledge about the regulation of human pDCs, that 

show potential targets for future interventions in regulation of immunity and inflammation.
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SAMENVATTING

SAMENVATTINg
Plasmacytoïde dendritische cellen (pDCs) zijn cellen van het aangeboren immuunsysteem, die 

direct kunnen reageren op diverse virussen en bacteriën. Doordat pDCs een grote hoeveelheid 

type I Interferon (IFN) kunnen produceren, wat een sterke antivirale werking heeft, en 

antigenen kunnen presenteren vormen pDCs een schakel tussen het aangeboren en verworven 

immuunsysteem. In dit proefschrift hebben we verschillende moleculaire regulatoren in 

humane pDCs onderzocht die een belangrijke rol spelen in het functioneren van pDCs in 

immuniteit en auto-immuunziektes. Het werk beschreven in dit proefschrift draagt bij aan het 

vergroten van onze kennis over de ontwikkeling, regulatie en functies van humane pDCs.

hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over pDCs en hun functies in het immuunsysteem. 

In dit hoofdstuk introduceren we belangrijke transcriptiefactoren, cytokines en receptoren die 

in de andere hoofdstukken zullen terugkomen. 

In hoofdstuk 2 hebben we de rol onderzocht van de transmembraanreceptor Notch4, die tot 

expressie komt op humane pDCs, maar niet op andere rustende lymfocyten. Overexpressie 

van het intracellulaire domein van Notch4 (NICD4) stimuleert de maturatie van pDCs en de 

daarmee gepaard gaande CD4+ T cel proliferatie op een TLR-onafhankelijke manier. Verder 

laten we zien dat TLR activatie in combinatie met NICD4 overexpressie leidt tot synergie in de 

expressie van costimulatoire moleculen. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de rol van micro-RNA-146a (miR-146a) in humane pDCs. We 

laten zien dat miR-146a de activatie en rijping van pDCs reguleert. MiR-146a wordt geïnduceerd 

na TLR7/9 activatie en heeft vervolgens een negatief effect op de expressie van costimulatoire 

moleculen en de productie van cytokines. Wanneer miR-146a tot overexpressie wordt gebracht in 

pDCs heeft dat een negatief effect op de proliferatie van CD4+ T cellen. Uit onze resultaten blijkt 

dat miR-146a een cruciale rol heeft als rem op de TLR geïnduceerde activatie en rijping van pDCs.

In hoofdstuk 4 presenteren we data over het cytokine IL-21 in de regulatie van humane 

pDC functies. pDCs die gestimuleerd worden met IL-21 produceren Granzyme B (GrB), dat 

verantwoordelijk is voor het verminderde vermogen van pDCs om proliferatie van CD4+ T 

cellen te induceren. Aangezien geactiveerde CD4+ T cellen IL-21 produceren vermoeden we dat 

dit via GrB productie door pDCs een negatieve terugkoppeling geeft en daarmee de verdere 

activatie van de CD4+ T cellen dempt.  

In hoofdstuk 5 rapporteren we dat de expressie van het C type lectine BDCA-2, dat na activatie 

tot vermindering van TLR geïnduceerde type I IFN productie leidt, wordt gereguleerd door de 

Ets transcriptie factor Spi-B in humane pDCs. Spi-B overexpressie en knockdown resulteren in 

BDCA-2 regulatie. We tonen ook dat Spi-B direct bindt aan de promoter regio van BDCA-2. Onze 

data laten zien dat Spi-B niet alleen een effect heeft op de ontwikkeling en overleving van pDCs, 

maar dat Spi-B ook een effect heeft op effector functies van pDCs door de regulatie van BDCA-2. 

In hoofdstuk 6 focussen we op de pDCs in de humane thymus. pDCs in de thymus bevinden zich 

in de medulla en cortico-medullaire laag. We laten zien dat een recombinant BDCA-2 eiwit bindt 
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aan een populatie van thymocyten. Het onbekende ligand voor BDCA-2 komt tot expressie 

op dubbel positieve (DP) CD1a+ thymocyten. Aangezien activatie van BDCA-2 met behulp van 

antilichamen leidt tot demping van de TLR geïnduceerde type I IFN respons zal de kennis over 

het natuurlijke ligand voor BDCA-2 waardevol zijn voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën 

tegen de auto-immuunziektes SLE en psoriasis waar teveel type I IFNs worden geproduceerd. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we onze bevindingen met betrekking tot de rol van IFN-α in T cel 

ontwikkeling in de humane thymus. We zien dat IFN-α de expressie van CD69 verhoogd en 

CD27 verlaagd op DP thymocyten. Verder laten we zien dat de rijpe T cellen die de S1P-R1 tot 

expressie brengen geen MxA meer tot expressie brengen. Dit suggereert dat IFN-α een rol 

speelt tijdens T cel ontwikkeling door de hoogte van de drempel voor emigratie van rijpe T 

cellen uit de thymus te reguleren.    

In hoofdstuk 8 bediscussiëren we onze resultaten over regulatie van pDCs. Ook bespreken we 

het verschil tussen pDCs van mensen en muizen. Ten slotte geven we inzicht in de mogelijke 

therapeutische targets die we zouden kunnen gebruiken voor het ontwerpen van nieuwe 

therapieën voor pDC gerelateerde immuniteit en auto-immuunziekten.  
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PORTFOLIO

PORTFOLIO
PhD period:   September 2009 – December 2014

Name PhD Promotores:  Prof. dr. H. Spits  

Prof. C.H. Uittenbogaart

Name PhD Co-promotor:  Dr. B. Blom

Phd training year ECTS
Courses

Basic Laboratory safety  2009 0.4

AMC world of Science  2009 0.7

Advanced Immunology   2010 2.9

Laboratory Animals (Article 9 Officer)  2010 3.9

Macroscopic, Microscopic and Pathologic Anatomy  of the Mouse 2011 1.1

Mass spectrometry, Proteomics and Protein research 2012 2.1

Career Development  2013 0.8

Lectures, seminars and symposia:

Weekly department seminars 2009-2014 5

Weekly AMC seminars on Immunology 2009-2014 5

PhD symposium: ‘Scientist come out of your lab’ 2010 0.2

Advanced Immunology Symposium (VU)  2010 0.2

PhD symposium: ‘Insane in the brain’  2011 0.2

Symposium: Advances in immunotherapy (Sanquin) 2012 0.2

New advantages in RNA Interference tools (Thermo Scientific, AMC) 2012 0.1

Integrated analysis of tumor genomics data with R2 (Oncogenomics, AMC) 2013 0.3

Journal club 2013-2014 0.3

Conferences and presentations:

2nd Int. Workshop on pDCs, CFCD, Paris, France  2009 0.5

Annual graduate student retreat for PhD students 2010-2013 4

11th Int. symposium on  DCs in fundamental and clinical Immunology,  

Lugano, Switzerland  2010 1.75 

ALIFI symposium , VUMC, Amsterdam 2010 0.25

Nederlandse Vereniging van Immunologie, Noordwijkerhout 2010  0.5

Rolduc EUThyme meeting,  Noordwijkerhout 2011  0.5

AMC Immunology (AIM), AMC, Amsterdam 2011 0.25

3rd International workshop on Plasmacytoid dendritic cells, Paris, France 2011 0.5

AMC Immunology (AIM), AMC, Amsterdam  2013 0.25

VII World Immune Regulation meeting, Davos, Switzerland 2013  2

4th Int. workshop on Plasmacytoid dendritic cells, Paris, France 2013 0.5
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Teaching

Lecturing

Lectures Bachelor course Cell Biology UvA, Medical Informatics  2012-2013 0.4

Supervision

Bachelor student, Biomedical Sciences, Medical Biology (UvA) 2011 3

Bachelor student, Biomedical Sciences, Medical Biology  (VU) 2012 4

Bachelor student, Biomedical Sciences, Medical Biology  (AUC) 2012 2
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