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Samenvattingg voor de niet-immunoloog 

Onss lichaam is voor haar verdediging uitgerust met een 'leger' van vele soorten cellen, 
diee verschillende ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, en wormen) op een efficiënte 
manierr op kunnen ruimen indien ze binnendringen. Dit afweersysteem of 
immuunsysteemm is erop getraind om 'lichaamseigen' van 'lich aamsvreemd' te 
onderscheidenn en onderneemt normaal gesproken alleen iets als ziekteverwekkers als 
'vreemd'herkendd worden. Helaas werkt dit niet altijd optimaal en kunnen ook 'foute* 
reactiess ontstaan die gericht zijn tegen cellen van ons eigen lichaam, zoals bij een 
auto-immuunn ziekte. 

Hett 'immuun-leger' bestaat voornamelijk uit onze witte bloedcellen die ieder 
eenn specifieke rol spelen in de afweer. Zo zijn de B cellen heel erg belangrijk voor de 
productiee van antistoffen tegen lichaamsvreemde eiwitstructuren op ziekteverwekkers 
(antigenen).. Doordat deze antistoffen kunnen binden aan het antigeen, wordt het 
gevaarr weggevangen (geneutraliseerd) of zodanig 'gemarkeerd' dat bepaalde cellen 
hett makkelijk kunnen 'opeten' (fagocyterende cellen) en opruimen. Dit 
verdedigingsmechanismee werkt voornamelijk tegen ziekteverwekkers die zich buiten 
onzee cellen ophouden, 'extra'cellulaire ziekteverwekkers genaamd (bijv. wormen en 
bepaaldee bacteriën). Andere ziekteverwekkers dringen echter liever onze cellen binnen 
enn verstoppen zich dus 'intracellulair (bijv. virussen en sommige bacteriën), waardoor 
eenn andere manier van opsporing en eliminatie vereist is. 

Doordatt alle cellen constant op de buitenkant laten zien welke 'eigen' eiwitten 
err binnenin de cel aangemaakt worden kan een geïnfecteerde cel herkend worden als 
hett vreemd eiwit (antigeen) presenteert op daarvoor speciale presenteerblaadjes (MHC 
moleculen).. Deze 'antigeenpresenterende' functie is van belang om specifieke T cellen 
tee activeren die ervoor zorgen dat de geïnfecteerde cellen en dus de ziekteverwekker 
opgeruimdd kan worden. De T cellen zijn onder te verdelen in 'afweerdivisies*  met 
verschillendee specifieke taken. De T cellen die in staat zijn om geïnfecteerde cellen of 
abnormalee cellen (zoals kankercellen) te doden heten cytotoxische T cellen (Tc). De T 
cellenn die de B cellen, fagocyterende cellen en Tc helpen bij het op gang brengen van 
dee afweerreactie tegen een bepaalde ziekteverwekker worden T helper (Th) cellen 
genoemd.. Deze Th cellen produceren signaalstoffen die, afhankelijk van hun 
samenstelling,, als boodschapper fungeren voor een bepaald type afweerreactie 
(grofwegg verdeeld in type 1 (Tnl) en type 2 (Th2) reacties). 

Dee zogenaamde Thl cellen produceren signaalstoffen die van belang zijn voor 
dee afweer tegen intracellulaire ziekteverwekkers en kankercellen. Vooral het Thl-type 
signaalstoff  interferon-y (IPN-y) is in staat om Tc en fagocyterende cellen te activeren. 
Th22 cellen produceren voornamelijk signaalstoffen die een rol spelen bij de afweer 
tegenn extracellulaire ziekteverwekkers. Deze Th2-type signaalstoffen zijn o.a. van 
belangg voor de activatie, groei en antistof productie van B cellen. Er wordt 
verondersteldd dat indien een infectie aanhoudt en daardoor Thl cellen constant 
geactiveerdd worden, er weefselschade kan optreden en zelfs een reactie tegen 
lichaamseigenn eiwitten (auto-immuun ziekte) kan ontstaan. Een continue activatie van 
Th22 cellen wordt ook wel geassocieerd met het ontstaan van allergische ziekten. 
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Onrijpee T cellen bevinden zich voornamelijk in de lymfeklieren en kunnen zich 
naa activatie ontwikkelen in Thl of Th2 cellen. Vervolgens migreren de rijpe Th cellen 
naarr de plaats van infectie om daar hun werk te doen. Ziekteverwekkers dringen vooral 
binnenn via de huid en via de longen en darmen en komen dus normaliter niet direct in 
aanrakingg met onrijpe T cellen. Lange tijd was het niet duidelijk hoe onrijpe T cellen 
informatiee kregen over het type ziekteverwekker en de mate van infectie en welke 
factorenn het type van de afweerreactie beïnvloeden (Thl/Th2). Inmiddels is duidelijk 
datdat er aan het hoofd van het leger een soort boodschappercellen genaamd dendritische 
cellenn (DC) staan die een centrale rol spelen bij het aanzetten en reguleren van 
immunologischee reacties. 

DCC zijn vooral te vinden op plaatsen waar pathogeen het lichaam kan 
binnendringenn (dus in de huid, long, en darm). Als DC in aanraking komen met een 
ziekteverwekkerr ondergaan ze een rijpingsproces. Daarbij vertonen DC in eerste 
instantiee een verhoogde capaciteit om ziekteverwekkers op te nemen. Direct daarna 
gaatt deze eigenschap verloren, migreren de DC naar de lokale lymfeklieren en kunnen 
zee onrijpe T cellen activeren met antigenen afkomstig van de ziekteverwekker. 
Bovendienn kunnen deze DC verschillende signaalstoffen produceren die aan de onrijpe 
TT cellen doorgeven dat ze zich moeten ontwikkelen tot Thl of Th2 cellen. Een 
belangrijkee signaalstof die de DC produceren is interleukine-12 (IL-12), dat een sterke 
Thll  afweerreactie aan kan zetten. 

Err is aangetoond dat verschillende factoren, zoals bepaalde signaalstoffen en 
farmacologischee middelen, de productie van IL-12 door DC kunnen moduleren en dat 
ditt gevolgen heeft voor het type afweerreactie (Thl/Th2) dat wordt aangezet door de 
DC.. Daarom wordt er door velen onderzocht hoe DC te manipuleren zijn zodat ze 
gebruiktt kunnen worden voor de behandeling van verschillende ziektebeelden. De 
manipulatiee van DC in type 1 DC, die veel IL-12 produceren en Thl reacties 
aanzetten,, zou voordelig kunnen zijn om kanker te bestrijden. De manipulatie van DC 
inn type 2 DC, die geen IL-12 produceren en Th2 reacties aanzetten, zou voordelig 
kunnenn zijn om de weefselschade en ontstekingsreacties veroorzaakt door auto-
reactievee Thl cellen te remmen. 

Dee therapeutische middelen type I interferonen (IFN-a en IFN-p) en 
Glatirameerr acetaat (GA) worden beiden gebruikt voor de behandeling van patiënten 
mett multipele sclerose (MS). Dit is een auto-immuun ziekte waarbij je je eigen 
myelineschedee (die de zenuwen isoleert van en naar de hersenen) afbreekt, met als 
gevolgg dat je dus o.a. verlammingsverschijnselen kan krijgen. Het farmacologische 
middell  dat het enzym phosphodiesterase 4 (PDE4), wat in bijna alle witte bloedcellen 
voorkomt,, remt is ontwikkeld om patiënten met astma te behandelen maar eventueel 
ookk auto-immuun patiënten. 

Hoewell  het bekend is dat veel therapeutische middelen die toegediend worden 
omm ontstekingen en auto-immuun ziekten te remmen de activiteit van Th cellen direct 
beïnvloeden,, is nog niet veel bekend over hun werking op DC. Het voornaamste doel 
vann mijn promotieonderzoek was om een beter inzicht te krijgen in de modulerende 
werkingg van de hierboven genoemde therapeutische middelen (PDE4 remmers, type I 
IFN,, en GA) op humane dendritische cellen (hoofdstuk 3-5). Uit deze studies kan 
geconcludeerdd worden dat ieder therapeutisch middel, weliswaar elk via een ander 
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mechanisme,, de productie van 'ontstekings'signaalstoffen, waaronder IL-12, en 
daardoorr de Th 1-sturende functie van DC kon remmen. Dit toont aan dat 
ontstekingsremmerss de immuunreactie ook kunnen beïnvloeden via hun effecten op 
DCC en geven een beter inzicht in de ontstekingsremmende werking van deze middelen 
inn auto-immuun ziekten. 
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