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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Aangepaste versie van ‘Aangeboren lymfoïde cellen’ door J.M. Munneke en M.D. Hazenberg in het 
Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, 2015. 

‘Innate lymphoid cells’ (ILC’s) zijn cellen met een lymfoïde morfologie, die anders dan T- en 
B-lymfocyten worden gekenmerkt door afwezigheid van antigeenspecifieke receptoren.1 Samen 
met ‘natural killer’ (NK)-cellen worden ze daarom tot het aangeboren (lymfocytaire) immuunsysteem 
gerekend. Immuunfenotypisch worden ILC’s gekenmerkt door de expressie van CD161 en de IL-
7-receptor (CD127) in combinatie met de afwezigheid van markers specifiek voor andere cellijnen 
(‘lineages’) zoals T-cellen (CD3, TCR), B-cellen (CD19), NK-cellen (CD94), myeloïde en plasmacytoïde 
dendritische cellen (CD1a, CD11c, CD123, BDCA2), monocyten en macrofagen (CD14), mestcellen 
(FcεR1) en stamcellen (CD34). Terwijl NK-cellen al in de jaren 70 van de vorige eeuw werden ontdekt, 
weten we pas sinds een paar jaar van het bestaan van ILC’s. Een belangrijk verschil tussen beide 
celtypen is het vermogen andere cellen te kunnen doden (cytotoxiciteit), een eigenschap die alleen 
de ‘natural killers’ bezitten. 

Onderzoek naar de foetale ontwikkeling van lymfeklieren en Peyerse platen ligt aan de basis van 
de huidige kennis over ILC’s. Vanaf week 8 van de foetale ontwikkeling vindt de aanleg van deze 
secundaire lymfoïde structuren plaats. Dit proces wordt geïnitieerd door cellen die het vermogen 
hebben om lymfoïd weefsel te induceren: ‘lymphoid tissue inducer cells’ (LTi-cellen). LTi-cellen 
activeren stromale cellen waardoor deze chemokines en adhesiemoleculen tot expressie brengen, 
die voor aantrekking en het in het weefsel vasthouden van andere hematopoëtische cellen van belang 
zijn. Zo kunnen zich lymfeklieren met gespecialiseerde B- en T-celzones vormen en ontstaat de plek 
waar adaptieve immuunreacties worden geïnitieerd. Enige tijd na de ontdekking van de LTi-cel werd 
vastgesteld dat soortgelijke cellen ook na de geboorte aanwezig zijn: de ILC’s.1 Postnataal dragen 
ILC’s bij aan de vorming van ‘mucosa associated lymphoid tissue’ (MALT), maar hun functie reikt 
verder dan alleen de inductie van lymfoïd weefsel.2 ILC’s zijn voornamelijk aanwezig aan oppervlakten 
die in contact staan met de buitenwereld en spelen daar een belangrijke rol in de afweer en in het 
onderhoud en herstel van deze weefsels. Desondanks zijn ILC’s lange tijd onopgemerkt gebleven en 
één van de redenen hiervoor is dat ze in verhouding tot andere immuuncellen maar in zeer geringe 
aantallen (0,01 tot 0,1% van alle circulerende lymfocyten) in bloed en weefsels aanwezig zijn.3 Dat 
deze relatief kleine populatie cellen toch een noemenswaardige rol speelt, hangt samen met haar 
strategische lokalisatie in combinatie met het vermogen snel in aantal toe te kunnen nemen. In 
tegenstelling tot T- en B-cellen (van het adaptieve immuunsysteem), die voor expansie afhankelijk 
zijn van antigeenspecifieke stimulatie in een lymfeklier, worden ILC’s rechtstreeks en niet via een 
specifieke antigeenreceptor geactiveerd, waarmee er eenvoudiger en daarmee sneller expansie van 
ILC’s kan plaatsvinden.
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Figuur 1. De familie van ILC’s. ILC-subsets ontwikkelen zich uit een gecommitteerde ILC-progenitor (ILCp). Het 
fenotype van de humane ILCp is nog onbekend. Mature ILC’s zijn ‘lineage negatief’ (Lin-; afwezige expressie van 
CD1a, CD3, CD14, CD19, CD34, CD94, CD123, TCRαβ, TCRγδ en FcεR1), maar brengen CD127 (alfa-keten 
van de IL-7-receptor) en CD161 (‘killer cell lectin-like receptor subfamily B’) tot expressie. ILC1 zijn afhankelijk van 
de transcriptiefactor T-bet, produceren IFNγ en spelen een rol in de afweer tegen intracellulaire bacteriën. ILC2 
zijn afhankelijk van GATA3, brengen CRTH2 tot expressie, produceren type-2-cytokines en zijn betrokken bij de 
afweer tegen parasieten en bij wondherstel in de long. ILC3 zijn RORγt-afhankelijk, brengen CD117 en (deels) 
NKp44 tot expressie, produceren voornamelijk IL-22 en IL-17 en zijn van belang voor afweer tegen extracellulaire 
bacteriën en voor wondgenezing in de darm.

ILC1, ILC2 en ILC3
Zoals NK-cellen worden beschouwd als aangeboren equivalent van CD8+-T-cellen, kunnen ILC’s als 
aangeboren equivalent van CD4+-T-helper (Th)-cellen worden gezien. Binnen de familie van ILC’s 
kunnen we subgroepen onderscheiden die wat betreft ontwikkeling en functie gelijkenis vertonen 
met de verschillende Th-subsets (zie Figuur 1).1 ILC1 zijn net als Th1-cellen afhankelijk van de 
transcriptiefactor T-bet en produceren interferon-γ (IFNγ).4,5 Th2-cellen en ILC2 ontwikkelen zich 
beide onder invloed van de transcriptiefactor GATA3 en produceren type 2-cytokines zoals IL-13 en 
IL-5.6,7 ILC3 zijn de aangeboren variant van Th17- en Th22-cellen. Bij Th17- en Th22-cellen is er een 
inconsequentie in de naamgeving ontstaan toen deze subsets naar de cytokines die ze produceren 
werden vernoemd. Net als Th17- en Th22-cellen zijn ILC3 afhankelijk van de transcriptiefactor 
RORγt en produceren ze IL-17 en/of IL-22.8,9 Andere T-helpersubsets zijn T-folliculaire helper 
(Tfh)- en regulatoire T (Treg)-cellen. Het is voorstelbaar dat er voor deze subtypen ook aangeboren 
equivalenten bestaan, maar deze zijn vooralsnog niet geïdentificeerd. 
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In de afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar de functies van ILC’s bij muis en mens. ILC1 
dragen bij aan de afweer tegen intracellulaire pathogenen en bij patiënten met de ziekte van Crohn, 
een aandoening gekarakteriseerd door een type 1-immuunrespons, werd een toename gezien van 
ILC1 in de lamina propria van de darm (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).4 ILC2 vormen net 
als Th2-cellen een pijler in de bescherming tegen parasieten, maar bleken ook van belang in de 
pathogenese van astma en allergie.7,10 Bij patiënten met atopische dermatitis bijvoorbeeld, bleek 
de verhoogde productie van type 2-cytokines mede te kunnen worden toegeschreven aan een 
toename van het aantal ILC2 in de aangedane huid.11 Evenals Th2-cellen hebben ILC2 het vermogen 
amfireguline te produceren, een eiwit dat tot proliferatie van epitheelcellen leidt. Na infectie met 
influenza waren ILC2 via de productie van amfireguline cruciaal voor het herstel van beschadigd 
longepitheel in een muizenmodel.12 Daarnaast produceren ILC2 enkefaline peptides, die wit vet 
omzetten in beige vet en zo van belang zijn voor de preventie van obesitas.13 Het belang van ILC3 
werd onderstreept in muizenmodellen voor bacteriële darminfecties, waarin ILC3 via de productie 
van IL-22 cruciaal bleken voor behoud en herstel van de epitheelbarrière in de darm.14 IL-22 induceert 
proliferatie en overleving van epitheelcellen en leidt tot productie van antimicrobiële peptides. In 
afwezigheid van dit ‘aangeboren’ IL-22 verloor de darm haar barrièrefunctie en was de overleving 
beperkt, doordat er eenvoudig translocatie en verspreiding van pathogenen kon plaatsvinden.14 Een 
andere belangrijke functie van ILC3 in de darm is onderdrukking van T-celactivatie. ILC3 brengen 
‘major histocompatibility complex’ (MHC) klasse II tot expressie en hebben het vermogen antigeen 
op te nemen en te presenteren. Door de afwezigheid van costimulatoire moleculen leidde deze 
antigeenpresentatie door ILC’s echter niet tot activatie, maar tot onderdrukking van T-celresponsen. 
In een muizenmodel werd aangetoond dat afwezigheid van ILC3 geassocieerd was met systemische 
inflammatie ten gevolge van ontregelde T-celresponsen gericht tegen commensalen.15 Dat ILC3 
niet alleen een beschermende rol spelen in de darm, blijkt uit onderzoek van de groep van Powrie 
waarin werd aangetoond dat ILC3 door hun vermogen IL-22 te produceren van invloed zijn op 
de ontwikkeling van invasief groeiend coloncarcinoom.16 ILC3 zijn echter ook in andere organen 
aangetoond, zoals in de gezonde huid. Schade aan de huid leidt via de productie van IL-22 tot 
de activatie van fibroblasten waardoor wondherstel kon optreden.17 Wij hebben aangetoond dat 
psoriasis geassocieerd is met een toename van het aantal ILC3 in de aangedane huid (hoofdstuk 
4 van dit proefschrift).18 Het IL-22 dat door deze dermale ILC3 wordt geproduceerd, draagt 
waarschijnlijk bij aan de epidermale hyperplasie die karakteristiek is voor psoriasis.18

Bescherming tegen graft-versus-host-ziekte
ILC’s zijn dus op een vergelijkbare manier als T-helpercellen betrokken bij infecties, atopische 
constitutie en auto-immuunziekten. Daarnaast spelen ze een rol in weefselhomeostase en 
-herstel. Eén van de belangrijkste complicaties van allogene stamceltransplantatie is graft-versus-
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host-ziekte (GvHD). GvHD wordt uitgelokt door weefselschade, die veelal ontstaat door de pre-
transplantatieconditionering en/of post-transplantatie opportunistische infecties. In een graft-versus-
host muizenmodel bleek dat conditionering voorafgaand aan stamceltransplantatie resulteerde in 
toegenomen productie van IL-22 door ILC3 in de darm. IL-22 is belangrijk voor het herstel van 
darmepitheel en getransplanteerde muizen die deficiënt waren voor IL-22 overleden aan gastro-
intestinale GvHD.19 

Aangezien ILC’s dus een rol zouden kunnen spelen in de pathogenese van GvHD, hebben we in een 
groep allogene stamceltransplantatiepatiënten de ILC-dynamiek bestudeerd (hoofdstuk 5 van dit 
proefschrift).20 Inductiechemotherapie voor de behandeling van acute myeloïde leukemie leidde tot 
een significant verlies van het aantal circulerende ILC’s. Het herstel van de ILC’s na chemotherapie 
varieerde tussen patiënten, waarbij een deel van de patiënten relatief veel geactiveerde ILC’s hadden 
die oppervlaktemarkers tot expressie brachten die zijn geassocieerd met migratie naar de darm. 
In deze groep patiënten kwam significant minder mucositis voor en na transplantatie bleken deze 
patiënten beschermd tegen het ontstaan van GvHD. De aanwezigheid van geactiveerde ILC’s 
voorafgaand aan een stamceltransplantatie lijkt dus de vatbaarheid voor GvHD na transplantatie te 
beïnvloeden (zie Figuur 2). 

Dat deze bevindingen mogelijke consequenties hebben voor de praktijk, blijkt uit onderzoek waarbij in 
een muizenmodel co-infusie van ILC2 met het stamceltransplantaat beschermde tegen GvHD (ASH 
2014, abstract 538). Mogelijk zullen op termijn ook patiënten met weinig geactiveerde ILC’s door 
middel van ILC infusie preventief kunnen worden behandeld. Daarnaast zouden circulerende ILC’s 
kunnen worden gebruikt als biomarker om het risico op GvHD te voorspellen.20 Zover is het echter 
nog niet. Een opvallende bevinding was de observatie dat de aanwezigheid van geactiveerde ILC1, 
de ILC’s die IFNγ produceren, voorafgaand aan allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 
(HSCT) ook geassocieerd was met minder GvHD na HSCT. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk 
om dit fenomeen te verklaren. Immers, type 1-immuunresponsen die in het algemeen gepaard gaan 
met IFNγ-productie lijken in de meeste muizenmodellen GvHD juist te induceren. Een mogelijke 
verklaring ligt in de plasticiteit van ILC’s. Na activatie kunnen ILC1 differentiëren naar een ILC3, IL-
22-producerend fenotype en mogelijk beschermen ze in deze hoedanigheid patiënten tegen het 
ontstaan van GvHD.
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Figuur 2. Model voor betrokkenheid van ILC’s bij mucositis en graft-versus-host-ziekte (GvHD).
Weefselschade, geïnduceerd door chemo- en radiotherapie, is een bekende risicofactor voor GvHD. 
Patiënten met voldoende geactiveerde (CD69+), naar de darm migrerende (α4β7+) ILC’s na afloop van de 
inductiechemotherapiecycli ontwikkelden na conditionering en stamceltransplantatie significant minder mucositis 
en GvHD. Deze observatie suggereert dat ILC’s de mucosale schade beperken en zo van invloed zijn op preventie 

van GvHD. Het is nog onduidelijk welke factoren bepalend zijn voor ILC-reconstitutie.

ILC-reconstitutie na stamceltransplantatie
Na allogene stamceltransplantatie was het herstel van ILC’s traag. Een halfjaar na stamceltransplantatie 
was het aantal circulerende ILC’s bij patiënten nog steeds significant lager dan bij gezonde personen 
(hoofdstuk 5 van dit proefschrift).20 Omdat de cellen van het aangeboren immuunsysteem over 
het algemeen snel herstellen was dit een verrassende bevinding. Een dermate traag herstel doet 
denken aan T-celreconstitutie na stamceltransplantatie en werpt de vraag op wat de overeenkomsten 
zijn in de ontwikkeling van beide celtypen. Het trage herstel van T-cellen wordt toegeschreven aan 
een geïnvolueerde en door chemoradiatie en GvHD beschadigde thymus, in combinatie met een 
weinig efficiënte perifere expansie van mature cellen (onder andere door immuunsuppressieve 
behandeling). ILC’s ontwikkelen zich onafhankelijk van de thymus en aan involutie of schade van 
dit orgaan kan het trage herstel dus niet worden toegeschreven. Een alternatieve verklaring is dat 
ILC’s relatief lang levende cellen zijn met een intrinsiek lage ‘turnover’, waardoor in geval van verlies 
onvoldoende voor tekorten kan worden gecompenseerd.21 Daarnaast zou de immuunsuppressie 
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ter preventie van GvHD medeverantwoordelijk kunnen zijn voor de trage reconstitutie. Het trage 
herstel van T-cellen is voornamelijk geassocieerd met een verhoogde gevoeligheid voor virale en 
schimmelinfecties. Nog onduidelijk is of er een verband bestaat tussen ILC-reconstitutie en het risico 
op opportunistische infecties, maar gezien de overlap in functie met T-cellen en de rol van ILC’s in 
bescherming tegen infecties lijkt dat niet ondenkbaar.

ILC-progenitor
Om het trage herstel van ILC’s na depletie door chemotherapie en stamceltransplantatie beter te 
begrijpen, is inzicht in de ontwikkeling van ILC’s vanuit de hematopoëtische stamcel noodzakelijk. 
Recentelijk werden 2 muizenstudies gepubliceerd waarin een gecommitteerde ILC-voorloper werd 
beschreven die ontstaat uit de ‘common lymphoid progenitor’ (CLP) en die de potentie heeft zich tot 
alle typen ILC’s te ontwikkelen.22,23 De ILC-progenitor (ILCp) is dusdanig gecommitteerd dat deze niet 
meer in staat is zich te ontwikkelen tot T-cel, B-cel of NK-cel. Bij de mens is deze ILCp vooralsnog 
niet geïdentificeerd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat er ook een humane ILC-voorloper 
is (zie Figuur 1). Identificatie van de humane ILCp zal een belangrijke stap voorwaarts zijn in de 
toepassing van ILC’s in de preventie en behandeling van GvHD. Voor de ontwikkeling van T-cellen, 
maar ook van ILC’s, is ‘Notch’- signalering van groot belang (hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Er 
zijn 4 verschillende Notch-receptoren (Notch 1 t/m 4) en 5 liganden (Jagged 1 en 2, en Delta-like 1, 
3 en 4), waarmee in vitro gecommitteerde T-celvoorlopers te verkrijgen zijn. Deze in vitro ontwikkelde 
voorlopers bleken in een muizenstudie effectief in het ondersteunen van T-celreconstitutie na 
allogene stamceltransplantatie. Voor mensen is dit nog niet onderzocht, maar ex vivo expansie 
van humane hematopoëtische voorlopers op Notch-liganden, gevolgd door infusie in een klinische 
context, bleek al wel veilig. Infusie van geëxpandeerde voorlopers uit navelstrengbloed resulteerde 
in een aanzienlijk versnelde ‘engraftment’ van neutrofielen.24 Wanneer ILC’s in vitro kunnen worden 
gegeneerd uit hematopoëtische stamcellen en ILC-voorlopers, dan kunnen de primaire factoren van 
belang voor differentiatie en expansie van ILC’s uit ILC-voorlopers worden geïdentificeerd, wat van 
belang is voor het ontwikkelen van toepassingen (zoals  cytokinetherapie of co-transfusie van ex 
vivo geëxpandeerde ILC’s) die tot een versneld herstel van ILC’s na allogene HSCT kunnen leiden.

Interactie met mesenchymale stromale cellen
Voor patiënten met steroïde-refractaire graft-versus-host-ziekte is transplantatie van mesenchymale 
stromale cellen (MSC’s) een effectieve behandeling gebleken (hoofdstuk 6 van dit proefschrift).25 
MSC’s zijn cellen met het vermogen te differentiëren in osteoblasten, adipocyten en chondrocyten. 
In het beenmerg bevinden MSC’s zich in de buurt van hematopoëtische voorlopercellen 
waarvan ze de ontwikkeling stimuleren via de productie van cytokines en groeifactoren.  
Daarnaast kunnen MSC’s factoren produceren waardoor de proliferatie en functie van verschillende 
soorten immuuncellen geremd kunnen worden. Vanwege deze immunomodulatoire karakteristieken 
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worden MSC’s gebruikt in de behandeling van verschillende inflammatoire aandoeningen, waaronder 
graft-versus-host-ziekte. De in hoofdstuk 5 van dit proefschrift beschreven resultaten hebben ons 
tot de hypothese gebracht dat het effect van MSC’s in de behandeling van graft-versus-host-ziekte 
via ILC’s gemedieerd zou kunnen zijn. Inderdaad laten preliminaire, in vitro-data laten zien dat de 
proliferatie en IL-22 productie van ILC3 is toegenomen in de aanwezigheid van MSC’s (hoofdstuk 
7 van dit proefschrift). Als deze interactie tussen MSC’s en ILC’s ook in vivo plaatsvindt, werpt 
dat een nieuw licht op hoe MSC’s een rol kunnen spelen in de preventie en behandeling van graft-
versus-host-ziekte.

Conclusie
ILC’s zijn voor het eerst beschreven in de context van de foetale ontwikkeling van lymfoïde weefsels. 
Door de overeenkomsten met T-helpercellen is daarna in relatief korte tijd veel bekend geworden 
over de functies van ILC’s. ILC’s zijn cruciaal voor weefselhomeostase en -herstel, maar dragen 
ook bij aan directe bescherming tegen infecties. Ook voor een reeks van pathologische condities is 
inmiddels betrokkenheid van ILC’s beschreven. Bij allogene stamceltransplantatiepatiënten was de 
aanwezigheid van geactiveerde ILC’s in het bloed voorafgaand aan de transplantatie geassocieerd 
met bescherming tegen GvHD. Het is niet ondenkbeeldig dat deze kennis tot nieuwe interventies zal 
leiden ter preventie of behandeling van GvHD.
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