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Samenvatting g 

Hett menselijk lichaam wordt voortdurend blootgesteld aan allerlei potentiële 

ziektenverwekkers,, zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten, die via de huid, de 

luchtwegenn of het maag-darmstelsel binnen proberen te dringen. Als bescherming tegen 

dezee ziektenverwekkers heeft het menselijk lichaam een afweersysteem ontwikkeld, het 

zogehetenn immuunsysteem. 

Hett immuunsysteem kent twee belangrijke mechanismen om bescherming te 

bewerkstelligen,, namelijk een niet-specifieke afweerreactie en een specifieke afweerreactie. 

Hett niet-specifieke mechanisme komt heel snel op gang en is gericht op het zo veel mogelijk 

beperkenn van de verspreiding van binnendringende micro-organismen. De specifieke 

immuunreactiee komt veel langzamer op gang, maar activeert een hele cascade van effector 

immuuncellen,, die zich specifiek richten op het vernietigen van het binnendringende micro-

organisme.. Het is duidelijk dat het bestrijden van microbiële ziektenverwekkers die zich in de 

cellenn van de weefsels genesteld hebben een andere aanpak behoeven dan micro-

organismenn die zich tussen de cellen bevinden. Deze verschillende typen specifieke 

afweerreactiess worden aangeduid met type 1 en type 2 immuunreacties. 

Hett optreden van specifieke immuunreacties kan echter ook een bedreiging vormen 

voorr de weefsels van de gastheer zelf, bijvoorbeeld wanneer de reacties zich richten tegen 

eigenn weefsels of wanneer er langdurige of overdreven heftige reacties optreden tegen 

onschuldigee omgevingsstoffen. Wanneer deze immuunreacties niet of onvolledig worden 

gecontroleerdd kunnen respectievelijk auto-immuunziekten of allergieën ontstaan. Verder is 

hett van belang dat in gang gezette specifieke afweerreacties ook weer gestopt worden op 

hett moment dat de potentiële ziektenverwekker verwijderd is, teneinde onnodige schade aan 

dee weefsels van de gastheer te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door middel van 

remmendee processen. 

Eenn centraal celtype in de aansturing van de bovenbeschreven immuun activerende 

enn remmende processen is de dendritische cel. Dendritische cellen bevinden zich overal in 

hett lichaam op grensvlakken met de buitenwereld en dus daar waar potentiële 

ziektenverwekkerss zullen proberen binnen te dringen, zoals in de huid, de longen of het 

maag-darmstelsel.. De functie van deze cellen is dan ook alarm te slaan wanneer een 

verdachtt micro-organisme naar binnen probeert te dringen. Dendritische cellen zijn specifiek 

toegerustt met antennes (zgn. receptoren) om deze micro-organismen te herkennen. Na 

activatiee van deze receptoren zullen de dendritische cellen zich losmaken uit het weefsel en 

zichh naar de weefsel drainerende lymfeklieren laten afvoeren alwaar ze de cascade van 

specifiekee immuunreacties, gericht tegen dit micro-organisme, zullen starten. Tijdens deze 
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reiss ondergaan dendritische cellen een sterke en definitieve verandering. Alle receptoren die 

gerichtt zijn op de herkenning, de opname en het afbreken van microbiële componenten 

verdwijnen.. Daarentegen zullen de dendritische cellen kleine stukjes van het opgenomen 

micro-organismee op hun celoppervlak presenteren en ontwikkelen ze eigenschappen die 

zorgdragenn voor de activatie van juiste type immuunreactie. Afhankelijk van het type micro-

organismee dat de dendritische cellen in de perifere weefsels hebben opgenomen, worden 

dezee eigenschappen dusdanig ontwikkeld dat een type 1, een type 2 of een remmende 

immuunreactiee aangestuurd zal worden. 

Aann het begin van de cascade van immuuncellen, die deze verschillende typen 

specifiekee immuun reacties ten uitvoer brengen, staan de zogenaamde T helper (Th) cellen. 

Dezee cellen dragen op hun cel oppervlak receptoren die specifiek de kleine stukjes van de 

micro-organismenn herkennen, die door de dendritische cellen worden aangedragen. Het 

menselijkee lichaam bevat een uitgebreid repertoire van deze Th cellen die ieder een unieke 

receptorr bezitten, gericht tegen een uniek stukje lichaamsvreemd materiaal. Tesamen zijn ze 

inn staat om op nagenoeg elk willekeurig lichaamsvreemd materiaal te reageren. In de 

weefsell drainerende lymfeklieren bevinden zich ongedifferentieerde (naïeve) Th cellen. 

Dendritischee cellen, die lichaamsvreemd materiaal van potentiële ziektenverwekkers hebben 

meegenomen,, zullen dit vervolgens aan die Th cellen presenteren, die er de juiste 

receptorenn voor bezitten. Tijdens dit proces, waarbij de Th cel wordt geactiveerd, scheiden 

dee dendritische cellen signaalstoffen (cytokinen) om de differentiatie van de Th cellen te 

sturenn en af te stemmen op het type infectie. Op deze wijze kunnen effector Th cellen 

wordenn aangemaakt, die ofwel type 1 immuunreacties (Thl cellen), type 2 immuunreacties 

(Th22 cellen) of remmende immuunreacties (regulatoire T cellen) zullen uitvoeren. 

Dee studies beschreven in dit proefschrift zijn gericht op (i) de modulatie van de 

functiee van reeds bestaande effector Th cellen, met name van Th2 cellen die domineren in 

allergischee ziekten, maar ook op (ii) de modulatie van nog ongedifferentieerde naïeve Th 

cellen.. In het onderzoek naar de modulatie van reeds bestaande effector Th2 cellen is vooral 

aandachtt geschonken aan de bijdrage van de signaalstof Interleukine-12 (IL-12), dat 

geproduceerdd wordt door dendritische cellen en een sterke Thl-differentiërende werking 

heeftt op geactiveerde naïeve Th cellen. In de studies naar de modulatie van naïeve Th cellen 

is,, in het kader van de zogenaamde hygiëne hypothese, de invloed van verschillende 

microbiëlee componenten onderzocht op de capaciteit van dendritische cellen om 

verschillendee typen effector T cellen te laten onstaan, die op hun beurt verschillende typen 

immuunreactiess kunnen aansturen. 

Inn Hoofdstuk 2 worden experimenten beschreven waarin de stabiliteit van volledig 

uitgedifferentieerdee effector Th2 cellen en hun gevoeligheid voor het Thl-sturende cytokine 

IL-122 werden onderzocht. Th2 cellen worden tijdens hun ontwikkeling ongevoelig voor IL-12, 

omdatt de aanmaak van een onderdeel van de receptor voor dit cytokine, de IL-12 Receptor 

p22 (IL-12Rf52) keten, wordt geremd. Door deze conditie lijken Th2 cellen vast te zitten in een 

roll die aanleiding geeft tot allergische aandoeningen. Aangetoond werd echter dat door 
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herhaaldee stimulatie van Th2 cellen in aanwezigheid van IL-12 de aanmaak van de IL-12Rp2 

keten,, en daarmee de gevoeligheid voor IL-12, kon worden hersteld. Hiermee werd ook de 

allergie-gerelateerdee functie van deze cellen, te weten de hoge aanmaak van de Th2 

cytokinee IL-4 en de lage aanmaak van de Thl cytokine interferon (IFN)-y, grotendeels 

gecorrigeerd.. De aanmaak van de IL-12Rp2 keten blijkt dus bij elke hernieuwde T cell 

stimulatiee weer opnieuw onderhevig te zijn aan regulerende signalen uit de omgeving, in het 

bijzonderr van IL-12. De resulaten van deze studie suggereerden dat verhoging van de 

hoeveelheidd IL-12 in de lymfeklieren van allergische patiënten de allergische type 2 reactie 

zouu kunnen reduceren. Hoofdstuk 3 beschrijft de paradoxale bevinding dat het Th2 

cytokinee IL-4, net zoals het Thl cytokine IFNy, de productie van IL-12 kan verhogen in 

dendritischee cellen zoals die in de weefsels voorkomen. Deze bevinding suggereert dat in 

eenn Th2 cytokine milieu wel degelijk de productie van IL-12 geïnduceerd kan worden, mits 

err geen weefselfactoren aanwezig zijn die alsnog de productie van IL-12 blokkeren. Het is 

nogg onduidelijk of deze lokale IL-12 productie in de weefsels kan leiden tot essentiële 

veranderingenn van uitgedifferentieerde Th2 cellen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de 

eigenschappenn van uitgedifferentieerde Th2 cellen en de effecten van IL-12 op dit celtype. 

Tevenss wordt besproken in hoeverre IL-12-bevorderende therapieën van nut zouden kunnen 

zijnn voor de behandeling van (chronische) allergische ziekten. 

Hett immuunsysteem van pasgeboren kinderen is nog niet volledig ontwikkeld en 

wordtt gekenmerkt door afwezigheid van IL-12 en een overwegend type 2 karakter. Dit wordt 

verklaardd doordat type 1 responsen tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor de foetus. 

Aangezienn de dominantie van type 2 cellen het risico met zich mee brengt dat allergische 

ziektenn zich kunnen ontwikkelen, is het van belang zo snel mogelijk na de geboorte deze 

verstoordee balans te herstellen en de ontwikkeling van Thl cellen te bevorderen. Daarom 

werdd onderzocht of er alternatieve mechanismen bestaan die, in afwezigheid van IL-12, toch 

kunnenn leiden tot de ontwikkeling van Thl responsen. Hoofdstuk 5 beschrijft dat Thl 

cellenn zich daadwerkelijk kunnen ontwikkelen in afwezigheid van IL-12, gestuurd door de 

interactiee tussen celoppervlak moleculen, te weten leukocyte function-associated molecule-1 

(LFA-1)) op naïeve T cellen en intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) op dendritische 

cellen.. Dit mechanisme speelt alleen een rol onder omstandigheden waarin lage 

hoeveelhedenn cytokines aanwezig zijn, zoals tijdens de eerste immuunreacties in 

pasgeborenen,, aangezien de sturende cytokines IL-12 en IL-4 dit systeem volledig 

overheersen. . 

Sindss de Tweede Wereldoorlog vindt er vooral in westerse landen een exponentiële 

toenamee plaats van de ontwikkeling van allergische ziekten onder jonge kinderen. Deze 

plotselingee toename kan niet verklaard worden door genetische veranderingen. Een 

alternatievee verklaring die steeds meer aanhang krijgt is de hygiëne hypothese, die stelt dat 

dee exponentiële stijging in het vóórkomen van kinderallergieën veroorzaakt wordt door een 

verminderdee blootstelling aan bepaalde micro-organismen gedurende de eerste levensfase. 

Belangrijkk in dit verband zijn met name bacteriën die de darmen van pasgeborenen 
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koloniseren.. De cellen die bij uitstek in contact komen met dergelijke micro-organismen en 

alss gevolg daarvan bepalen wat voor type immuunrespons er optreedt in reactie op deze 

infecties,, zijn de dendritische cellen. Daarom is in Hoofdstuk 6 onderzocht wat de 

modulerendee werking is van verschillende typen darmflora bacteriën op de T cel sturende 

eigenschappenn van dendritische cellen. Uit deze studie bleek dat met name een bepaalde 

groepp bacteriën, de zogenaamde Gram-negatieve bacteriën, de dendritische cellen aanzetten 

tott het sturen van Thl cel ontwikkeling, terwijl Gram-positieve bacteriën geen effect hadden 

opp dendritische cellen. Het is echter twijfelachtig of deze Thl sturing gewenst is. De 

gedachtee dat een snelle Thl ontwikkeling in pasgeborenen een tegenpool biedt voor 

neonatalee Th2 reacties wordt namelijk langzaam maar zeker verlaten en overgenomen door 

hett concept dat neonatale Th2 reacties eigenlijk beter kunnen worden onderdrukt om 

chronischee weefselschade te voorkomen. Dit zou kunnen worden bewerkstelligd door 

remmendee immuunreacties van zogenaamde regulatoire T cellen. Parellel aan deze 

gedachteverschuivingg gaat de hygiëne hypothese er nu dan ook van uit dat een verminderde 

microbiëlee blootstelling leidt tot een verminderde stimulatie van remmende immuunreacties. 

Momenteell wordt veel internationale aandacht geschonken aan het zoeken naar microbiële 

componentenn die dendritische cellen zodanig beïnvloeden dat ze ongewilde 

ontstekingsreakties,, zoals auto-immuunreacties, allergische reacties en afstoting van 

transplantaties,, kunnen remmen. 

Inn de studie beschreven in Hoofdstuk 7 werden de microbiële componenten 

Cordycepinn (afkomstig van de schimmel Cordyceps, en veelvuldig gebruikt in de traditionele 

Chinesee geneeskunde) en cholera toxine B (afkomstig van de bacterie Vibrio cholerae) 

onderzochtt op hun immuunregulerende eigenschappen. Beide stoffen bleken dendritische 

cellenn aan te zetten tot het sturen van de ontwikkeling van regulatoire T cellen. Deze 

bevindingenn suggereren dat deze stoffen mogelijk interessant zijn voor de ontwikkeling van 

nieuwee therapieën binnen transplantatiedoeleinden of ter bestrijding van auto-immuun of 

allergischee ziekten. In dit kader werd door andere laboratoria gevonden dat bepaalde Gram-

positievee bacteriën, in tegenstelling tot Gram-negatieve bacteriën, een gunstig effect hebben 

opp het verloop of zelfs de preventie van bepaalde allergische ziekten. In overeenstemming 

mett deze bevindingen wordt in Hoofdstuk 8 beschreven dat bepaalde probiotische Gram-

positievee bacteriën, Lactobacillus reuteri en Lactobacillus casei, maar niet Lactobacillus 

plantarum,plantarum, dendritische cellen aan zetten tot de ontwikkeling van regulatoire T cellen. Deze 

immuunregulerendee invloed van L reuteri en L casei leek specifiek te verlopen via de 

bindingg van deze bacteriën aan de receptor 'dendritic cell specific ICAM-3 grabbing non-

integrin'' (DC-SIGN) op de dendritische cellen. Dit effect zou de positieve werking van 

sommigee probiotische bacteriën op het reduceren van allergische ziekten bij jonge kinderen 

kunnenn verklaren. 

Hoofdstukk 9 plaatst de bevindingen in de Hoofdstukken 6 tot en met 8 in een 

brederr perspectief van recent gepubliceerde gegevens, waarbij de nadruk gelegd wordt op 

microbiëlee of weefselafkomstige componenten die dendritische cellen de eigenschap kunnen 

198 8 



Samenvatting g 

gevenn om specifiek de ontwikkeling van remmende regulatoire T cellen te bevorderen. Zo 

blijktt ondermeer dat verschillende subtypen van dendritische cellen onderscheiden kunnen 

worden.. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze subtypen nog unieke eigenschappen en 

functiess hebben. 

199 9 




