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Chapter Eight 

Samenvatting 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is verricht met het doel meer inzicht te 

krijgen in de rol die de keratinocyt speelt in ontstekingsreacties van de huid. Barker heeft 

gepostuleerd dat ontstekingsreacties in de huid geïnitieerd kunnen worden door keratinocyten1. 

De keratinocyt, het belangrijkste celtype in de epidermis, zou door diverse stimuli aangezet 

worden om specifieke pro-inflammatoire moleculen, zoals cytokinen, chemokinen, complement 

eiwitten en adhesie-moleculen te maken. Gevolg hiervan is activatie van dermale microvasculaire 

endotheliale cellen leidend tot een accumulatie van ontstekingscellen in de dermis en epidermis. 

Ultraviolet B (UVB) straling, contact allergenen, en thermale beschadiging zijn bekende exogene 

stimuli die een dergelijke ontstekingsgreactie kunnen veroorzaken door keratinocyten aan te 

zetten tot synthese van cytokinen. In veel ontstekingsziekten van de huid is de aard van de 

stimulus die tot ontsteking leidt onbekend, maar infiltrerende cellen, zoals 

monocyten/macrofagen, neutrofiele leukocyten en T cellen zouden epidermale keratinocyten 

kunnen beïnvloeden door endogene stimuli. Infiltrerende cellen zouden dit op twee manieren 

kunnen doen: (1) door afgifte van mediatoren, zoals cytokinen, die op hun beurt keratinocyten 

stimuleren om meer en andere mediatoren te gaan produceren zoals cytokinen, chemokinen en 

complement componenten en (2) door cel-cel interactie met keratinocyten via enkele liganden 

(bijvoorbeeld via CD40L op T cellen) en zo hen te activeren om meer ontstekingsmediatoren te 

gaan maken. Er is enige kennis beschikbaar over deze twee modellen met betrekking tot 

deelname van keratinocyten aan ontstekingsreacties in de huid, maar deze is nog allesbehalve 

volledig. De onderzoeken die we dit proefschrift presenteren zijn gericht op het verhelderen van 

de rol die gespeeld wordt door een aantal endogene en exogene stimuli op de productie, expressie 

en regulatie van complement eiwitten en een aantal chemokinen door keratinocyten. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift omvat een beknopte inleiding in de huidige kennis van 

de mechanismen die leiden tot ontstekingsreacties in de huid, gevolgd door een meer diepgaande 

beschrijving van het complement systeem en cytokine/chemokine netwerk. De beschrijving van 

het complement systeem omvat zijn twee activatie-routes en hoe deze activatie gereguleerd wordt 

door oplosbare en celmembraan-gebonden regulerende eiwitten. De beschrijving van cytokinen 
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omvat een korte introductie van een aantal daarvan, namelijk IL-1 a, IL-6, TNF-a, IFN-y, en TGF-

p. Van deze cytokinen is bekend dat ze door mononucleate cellen geproduceerd worden. Hun 

effecten op pro-inflammatoire eigenschappen van keratinocyten zijn beschreven in 

achtereenvolgende hoofdstukken van dit proefschrift. Een korte beschrijving van chemokinen 

is gegeven, waarbij speciale aandacht is besteed aan IL-8, RANTES, en MCP-1. In dit 

proefschrift is de regulatie van de synthese door keratinocyten van deze drie chemokinen 

onderzocht, omdat hun chemotactische eigenschappen relevant lijken voor de pathogenese van 

ontstekingsziekten van de huid. Dit hoofdstuk omvat ook een overzicht over de productie, 

expressie en functionele relevantie van complement eiwitten en chemokinen in keratinocyten, 

omdat veruit de meeste cellen in het epidermale compartiment van de huid keratinocyten zijn. 

In hoofdstuk 2 tot 6 beschrijven wij de resultaten van een aantal in vitro onderzoeken 

naar de regulatie van synthese door keratinocyten van oplosbare complement eiwitten en 

chemokinen en over de regulatie van de expressie van complement regulerende eiwitten op deze 

cellen. 

Onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat humane keratinocyten twee complement 

componenten synthetiseren, namelijk C3 en factor B34;35. Aanvullend onderzoek zou kunnen 

aantonen dat zij ook andere componenten synthetiseren en het is zelfs denkbaar dat ze in staat 

blijken te zijn alle componenten van de klassieke en alternatieve route te produceren, zoals ook 

voor andere celtypes is aangetoond9256. De synthese van C3 en factor B in vitro is onder niet-

gestimuleerde omstandigheden tamelijk laag3*35, wat suggereert dat ook in de normale huid de 

basale synthese van deze componenten laag zou kunnen zijn. Het vermogen van keratinocyten 

en inflammatoire cellen om in geval van ontsteking een breed scala aan cytokinen te produceren 

maakt het mogelijk dat een of meer van deze cytokinen een regulerende rol speelt in de synthese 

van C3 en factor B door keratinocyten. We hebben onderzocht of cytokinen, die geproduceerd 

kunnen worden door geactiveerde mononucleate cellen en ten dele ook door keratinocyten, 

betrokken zijn in regulatie van de synthese van C3 en factor B door keratinocyten. De gegevens 

die wij presenteren in hoofdstuk 2 laten duidelijk zien dat een aantal van deze cytokinen een 

sterke, maar gedifferentieerde, rol speelt in de regulatie van de synthese van C3 en factor B door 

keratinocyten in vitro. IFN-y, en in mindere mate IL-la, bleken in staat te zijn de productie van 

zowel C3 als factor B door keratinocyten te stimuleren, terwijl TNF-a de productie van C3 

stimuleerde zonder de productie van factor B te veranderen. IL-6 stimuleerde uitsluitend de 

productie van factor B. De regulerende effecten van deze cytokinen zijn gevonden op zowel 

eiwit- als op mRNA-niveau. Al met al tonen deze resultaten duidelijk aan dat cytokinen een 

belangrijke rol spelen in het op een gedifferentieerde manier reguleren van de productie van 

complement eiwitten door humane keratinocyten. 

Complement activatie producten, zoals C3b, kunnen geen verschil maken tussen 
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binnendringende microben en lichaamseigen cellen, zodat autologe epidermalc cellen mogelijk 

beschadigd kunnen worden door de grote hoeveelheden complement componenten die cytokine-

gestimuleerde keratinocyten produceren, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Beschadiging van 

lichaamseigen cellen door geactiveerd complement wordt verhinderd door complement 

regulerende eiwitten, zoals MCP, DAF en CD59. Deze membraan gebonden eiwitten inactiveren 

complement activatie producten die op de celmembraan terecht komen. Ook keratinocyten en 

andere epidermale cellen moeten hen op hun oppervlak tot expressie brengen. In omstandigheden 

waarin sprake is van ontsteking van de huid en waar een toename is van complement synthese 

door keratinocyten onder invloed van cytokinen (zie hoofdstuk 2), zou ook een toename in 

expressie van complement regulerende eiwitten op keratinocyten verwacht kunnen worden 

teneinde hen te beschermen tegen overmatig geproduceerd complement. Wij hebben onderzocht 

of cytokinen die afgegeven worden door geactiveerde mononucleaire cellen, en veelal ook door 

keratinocyten, de expressie van membraan gebonden complement regulerende eiwitten doen 

toenemen. Hoofdstuk 3 beschrijft flow cytometry experimenten met de expressie van membraan 

gebonden complement regulerende eiwitten op keratinocyten en de effecten van cytokinen op 

deze expressie. Onderzocht zijn een mengsel van cytokinen, zoals dat wordt afgegeven door 

geactiveerde mononucleaire cellen, en een aantal individuele cytokinen waarvan bekend is dat 

ze geproduceerd worden door ontstekingscellen en keratinocyten. Deze experimenten lieten een 

toename zijn in de expressie van MCP en CD59 door supernatant van geactiveerde 

mononucleaire cellen, zonder dat de expressie van DAF veranderde. Ook onder invloed van de 

TGF-P isovormen TGF-P1, TGF-p2, en TGF-P3 nam de expressie van MCP en CD59 toe, zonder 

dat de expressie van DAF veranderde. Geen van de andere onderzochte cytokinen, IL-la, IL-2, 

IL-6, TNF-a, en IFN-y, was in staat om de expressie van de drie onderzochte complement 

regulerende eiwitten te veranderen. Proeven met supernatanten van geactiveerde mononucleaire 

cellen waarbij monoklonale antilichamen tegen TGF-P gebruikt zijn toonden dat, naast TGF-P 

isovormen, ook een of meer ander niet geïdentificeerde factoren in staat zijn de expressie van 

MCP en DAF op keratinocyten te verhogen. Deze resultaten ondersteunden onze hypothese dat 

de weerstand van keratinocyten tegen complement onder inflammatoire omstandigheden 

versterkt zal zijn. 

In hoofdstuk 2 zagen we een door cytokine geïndiceerde gedifferentieerde toename van 

productie van C3 en factor B door keratinocyten. Ook exogene stimuli, zoals blootstelling aan 

UVB, hebben een toename in de productie van een aantal cytokinen door keratinocyten laten 

zien. Blootstelling aan UVB induceert ook een infiltratie van eveneens cytokine producerende 

ontstekingscellen naar de huid. Deze cytokine afgifte zou verantwoordelijk kunnen zijn voor door 

UVB geïnduceerde ontstekingsreactie van de huid. We veronderstelden dat blootstelling van de 

huid aan UVB ook een toename zou kunnen veroorzaken van de productie van complement 
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componenten door keratinocyten. Blootstelling aan UVB zou dit zowel rechtstreeks als indirect 

kunnen doen, indirect via cytokinen uitgescheiden door de bovengenoemde ontstekingscellen. 

Indien, zoals we vermoedden, de synthese van complement componenten inderdaad toeneemt 

na blootstelling aan UVB, dan kunnen hogere spiegels van complement ook hier leiden tot 

schade aan de keratinocyten. Om die reden moet er een mechanisme bestaan dat keratinocyten 

beschermt tegen hoge spiegels van complement dat aanwezig is na blootstelling van de huid aan 

UVB. Dit mechanisme zou een door UVB veroorzaakte toename in expressie van complement 

regulerende eiwitten op de celmembraan van keratinocyten kunnen zijn. Blootstelling aan UVB 

zou dit zowel rechtstreeks als indirect kunnen doen parallel aan de eerder genoemde toename in 

productie van complement componenten. Indirect zou UVB dit kunnen doen via cytokinen 

uitgescheiden door de bovengenoemde ontstekingscellen. Wij onderzochten of blootstelling van 

gekweekte humane keratinocyten aan UVB leidt tot een rechtstreekse toename van (1) de basale 

afgifte van C3 en factor B en (2) de expressie van DAF, MCP en CD59 op het celoppervlak. 

Hoofdstuk 4 beschrijft deze in vitro onderzoeken. We concluderen dat UVB niet leidt tot een 

rechtstreekse toename van de synthese van C3 en factor B in vitro, waarschijnlijk door de zeer 

sterke verdunning van de (stimulerende) cytokinen die UVB gestimuleerde keratinocyten 

produceren in het kweekmedium. Het blijft wel mogelijk dat blootstelling van keratinocyten aan 

UVB in vivo leidt tot een toename van de synthese van C3 en factor B. Blootstelling aan UVB 

leidde wel rechtstreeks tot een toename van de expressie van complement regulerende eiwitten 

MCP, DAF, en CD59 en dus tot een hogere weerstand van keratinocyten tegen aantasting door 

complement. Deze toename in weerstand is noodzakelijk om keratinocyten te beschermen tegen 

complement dat ze in grote hoeveelheden gemaakt hebben in reactie op door ontstekingscellen 

afgegeven cytokinen in een door UVB geïnduceerde onstekingsreactie van de huid. Blootstelling 

van de huid aan UVB in vivo heeft laten zien dat er lokale complementactivatie op de 

keratinocyten optreedt359. 

Tot nu toe is aangetoond dat keratinocyten twee complementeiwitten produceren, 

namelijk C3 en factor B. Productie van C3 en factor B suggereert dat keratinocyten mogelijk ook 

in staat zijn om factor H en factor I te maken om de activiteit van C3 en factor B te reguleren. We 

onderzochten of keratinocyten factor H synthetiseren. Als factor H inderdaad door keratinocyten 

gemaakt wordt, dan is het door de rol die factor H speelt in onderdrukking van complement op 

niveau van C3/C5-convertase noodzakelijk dat de productie toeneemt bij een toename in 

productie van C3 en factor B. Zoals hoofdstuk 2 laat zien neemt de synthese van C3 en factor B 

toe door een aantal pro-inflammatoire cytokinen298. Als keratinocyten factor H maken, dan zou 

de synthese van factor H ook moeten toenemen door een aantal pro-inflammatoire cytokinen. Dit 

om het risico op schade aan keratinocyten en andere epidermale cellen voortvloeiend uit 

toegenomen activatie van C3 en factor B te voorkomen. In hoofdstuk 5 worden in vitro 
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onderzoeken beschreven met betrekking tot de synthese van complement factor H door 

keratinocyten. Keratinocyten bleken zowel de 45-kD als de 155-kD isovorm van dit eiwit te 

produceren. Parallel aan onze voorgaande bevindingen over de regulatie van C3 en factor B 

(hoofdstuk 2), bleek ook de productie van factor H productie zeer gevoelig voor stimulatie met 

IFN-y. Andere cytokinen, UVB en LPS hadden geen enkele invloed op de productie van factor 

H. Dit onderzoek liet zien dat keratinocyten in staat zijn om meer complement eiwitten dan alleen 

C3 en factor B te maken. Er is meer onderzoek nodig om na te gaan of keratinocyten, net als een 

aantal andere celtypen*256, in staat zijn om nog meer componenten van de complement cascade 

en oplosbare regulator eiwitten te synthetiseren. 

Ontstekingsziekten van de huid worden niet alleen gekenmerkt door de aanwezigheid 

van cytokinen, maar ook door de aanwezigheid van ontstekingscellen (zoals lymfocyten en 

neutrofiele leukocyten) in de huid. Een aantal van deze cellen heeft liganden die inwerken op hun 

receptoren op keratinocyten en hen zo aanzetten om ontstekingsmediatoren te maken. Er is 

weinig bekend over deze ligaties. Een voorbeeld van de ligaties die kunnen optreden is de 

interactie van CD40 met zijn ligand, CD40L. Van keratinocyten is bekend dat zij CD40 tot 

expressie brengen en van geactiveerde T cellen weten we dat ze kortdurend CD40L tot expressie 

brengen. Ook is bekend dat CD40 activatie van keratinocyten door CD40L leidt tot afgifte van 

IL-8 en een hogere expressie van het pro-inflammatoire molecuul ICAM-1I47;35°. Wij hebben 

onderzocht of CD40 activatie van keratinocyten door CD40L leidt tot afgifte van andere 

chemokinen (IL-8, RANTES, en MCP-1) en complement componenten (C3 en factor B) door 

keratinocyten en een verandering in hun expressie van complement regulerende eiwitten (MCP, 

DAF, en CD59). Deze onderzoeken zijn beschreven in hoofdstuk 6. Met behulp van twee in vitro 

modellen van CD40 activatie van humane keratinocyten waren we in staat om aan te tonen dat 

de productie van IL-8 en RANTES sterk toenam, terwijl de productie van MCP-1 slechts matig 

werd verhoogd. Ook hebben we laten zien dat CD40 activatie van keratinocyten door CD40-

CD40L ligatie geen verandering veroorzaakt in de afgifte van C3 en factor B en de expressie van 

complement regulerende eiwitten MCP, DAF, en CD59. We concluderen daarom dat de sterk 

toegenomen productie van chemokinen in een aantal ontstekingsreacties, ten dele, gereguleerd 

zou kunnen zijn door interactie van keratinocyten met T cellen via CD40 activatie. Andere 

factoren dan CD40 activatie zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de toegenomen productie 

van complement componenten en de afgenomen expressie van MCP en CD59 zoals gezien 

worden in de ontstekingsreactie zoals bijvoorbeeld bij psoriasis. 

Samenvattend, keratinocyten produceren een aantal ontstekingsmediatoren, waaronder 

chemokinen en complement eiwitten. De productie hiervan wordt strak en gedifferentieerd 

gereguleerd door cytokinen, UVB en directe interactie van keratinocyten met ontstekingscellen. 
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