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Hett menselijk lichaam wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei pathogenen zoals 

bacterieën,, virussen, schimmels en parasieten, die via de huid, luchtwegen en darmstelsel 

proberenn binnen te dringen. Als bescherming tegen deze invasie hebben we een efficiënt 

afweersysytccm,, ook wel immuunsysteem genoemd. 

Hett immuunsysteem kent grofweg twee type responses, namelijk een niet-specifiek en een 

specifiekk respons. De niet-specifieke respons treedt direct op na het binnendringen van een 

pathogeenn en is er vooral op gericht om de verspreiding van het pathogeen zoveel mogelijk te 

beperken.. De specifieke immuunrespons komt langzamer op gang maar zet een heel leger van 

cellenn aan om het binnen gedrongen pathogeen op te ruimen. 

Hett immuunsysteem bestaat uit zeer veel verschillende typen cellen die zich overal in ons 

lichaamm bevinden. Een van de meest centrale cellen van het immuunsysteem is de 

dendritischee cel. Deze cellen bevinden zich precies daar waar pathogenen binnen komen dus 

inn de huid, darm en luchtwegen. De functie van dendritische cellen is om continu deze 

weefselss te surveilleren en om als er een bacterie, virus, schimmel of parasiet binnen komt 

daaropp te reageren en specifieke immuuncellen te activeren. Dendritische cellen beschikken 

namelijkk over receptoren, Toll-like resceptoren (TLR) genaamd, die verschillende soorten 

pathogenenn herkennen en opnemen. Na herkenning raken dendritische cellen geactiveerd en 

migrerenn naar de drainerende lymfeknopen. Tijdens deze migratie ondergaan de dendritische 

cellenn een aantal veranderingen waardoor zij optimaal T helper (Th) cellen kunnen activeren. 

Thh cellen vormen een andere groep van cellen van het immuunsysteem. Er zijn twee 

duidelijkee typen van Th cellen te onderscheiden, Thl en Th2 cellen. Thl cellen spelen een 

belangrijkee rol bij het opruimen van intracellulaire microben (bacterieën en virussen), terwijl 

Th22 cellen betrokken zijn bij de verdediging tegen parasieten. Een verstoring van de balans 

tussenn Thl en Th2 cellen kan leiden tot de ontwikkeling van een ziekte. Zo is allergie (zoals 

astmaa of eczeem) geassocieerd met Th2 cellen terwijl een aantal autoimmuunziekten (zoals 

multiplee sclerose of reuma) geassocieerd zijn met Thl cellen. 

Dendritischee cellen en Th cellen ontmoeten elkaar in de secundaire lymphoid organen 

(zoalss lymfeknopen of milt). Afhankelijk van het voor soort pathogeen dat de dendritische cel 

eerderr heeft herkent in bijvoorbeeld de huid, zullen vooral Thl of Th2 cellen zich 

ontwikkelen.. De balans tussen Thl en Th2 cellen wordt bepaald door de door de dendritische 

cellenn uitgescheide moleculen, cytokinen genaamd. Zo stimuleert de productie van IL-12 of 
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IFN-aa de ontwikkeling van Thl cellen. War precies Th2 cellen stuurt is niet geheel duidelijk. 

Dezee Th cellen zullen vervolgens migreren naar de plek van infectie. 

Dee studies beschreven in dit proefschrift gaan over verschillende aspecten van dendritische 

cellenn en keratinocyten. Dendritische cellen bevinden zich in de huid tussen de keratinocyten, 

dee grootste celcomponent van de huid. 

Inn hoofdstuk 2 werd bestudeert in hoeverre keratinocyten een rol spelen bij het binnen 

dringenn van een pathogeen. Het blijkt dat ook keratinocyten receptoren <TLRs) hebben om 

verschillendee pathogenen te herkennen. Bovendien scheiden keratinocyten in reactie op het 

herkennenn van bepaalde pathogenen verschillende moleculen (chemokinen en cytokincn) uit, 

diee heel specifiek Thl of Th2 cellen naar de huid kunnen aantrekken. Deze studie toont aan 

datt keratinocyten een belangrijke rol spelen in het alarmeren van het immuunsysteem en een 

linkk vormen tussen het niet-specifieke en specifieke immuunsysteem. 

Inn hoofdstuk 3 is onderzocht of de keratinocyten de dendritische cellen ook werkelijk 

beïnvloeden.. Uit de studie blijkt dat door virale bestanddelen geactiveerde keratinocyten in 

staatt zijn om dendritische cellen te activeren, die vervolgens de uitgroei van Thl cellen 

stimuleren. . 

Hoofdstukk 4 beschrijft dat ook dendritische cellen chemokinen kunnen uitscheiden. 

Daarbijj  bleek dat dendritische cellen die de uitgroei van Thl stimuleren, en dendritische 

cellenn die de uitgroei Th2 stimuleren, verschillende patronen van chemokines laten zien. 

Dee populatie van dendritische cellen in ons lichaam is zeer heterogeen. Er bestaan 

verschillendee soorten dendritische cellen. In hoofdstuk 5 wordt de functie van een recent 

ontdektt type dendritisch cellen, BDCA3hl cellen, beschreven. Deze cellen bevinden zich niet 

alleenn in het bloed maar ook in verschillende organen die tot het immuunsysteem behoren 

zoalss lymfeknopen, milt en zwezerik (thymus), maar ook in de huid. BDCA3hi cellen brengen 

zeerr specifieke TLRs tot expressie waardoor deze cellen bepaalde (nog onbekende) 

pathogenenn kunnen herkennen. 

Allergischh eczeem is een huidaandoening waarbij de patiënt heftig reageert op onschuldige 

stoffenn in onze omgeving, zoals huisstofmijt. Omdat deze patiënten een zeer sterke Th2 

responss hebben, was de vraag of er in dendritische cellen soms iets mis is met de productie 

aann IL-12 en/of IFN-a, die beiden de uitgroei van Thl ondersteunen. Dit is in hoofdstuk 6 

onderzocht.. De studie toont duidelijk aan dat de dendritische cellen van patiënten zich zeer 

afwijkendd gedragen in vergelijking met dendritische cellen van gezonde personen. Zo kunnen 

dee cellen van patiënten bijna geen IL-12 of IFN-a meer maken waardoor ze meer Th2-achtige 
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cellenn induceren. Dit verschijnsel zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, of 

instandhouding,, van hun ziekte. Bovendien zouden ze hierdoor minder goed beschermd 

kunnenn zijn tegen bepaalde infecties. 

Samenvattendd beschrijft dit proefschrift enkele van de processen zich kunnen afspelen als 

eenn pathogeen de huid binnendringt. Hierbij zijn verschillende celtypen betrokken, zoals 

dendritischee cellen en T cellen maar ook keratinocyten, de cellen die de grootste component 

vann de huid vormen. 
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