
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

B and T cell crosstalk in anti-bacterial immune responses

de Wit, J.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Wit, J. (2012). B and T cell crosstalk in anti-bacterial immune responses. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/b-and-t-cell-crosstalk-in-antibacterial-immune-responses(f3677ab4-0dc6-4bc6-aef1-3e6f8a19cc34).html


185

C
h

a
p

te
r 8

Nederlandse samenvatting

Om ons te beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkende organismen (pathogenen) 

heeft ons lichaam een immuunsysteem ontwikkeld, dat bestaat uit twee takken, namelijk 

het “aangeboren immuunsysteem” en het “verkregen immuunsysteem”. Ons aangeboren 

immuunsysteem is in staat om de eerste golf van infectie op te ruimen. In tweede 

instantie wordt het verkregen immuunsysteem geactiveerd. In het geval van een infectie 

met de bacterie Salmonella typhimurium zijn T-cellen onontbeerlijk. CD8+ cytotoxische 

T-cellen (CTLs) kunnen geïnfecteerde cellen opruimen, terwijl CD4+ T-helpercellen andere 

immuunreacties kunnen activeren of ondersteunen. Zo helpen T-helpercellen B-cellen 

in het maken van antistoffen tegen de specifieke pathogeen. Naast het maken van 

antistoffen zijn B-cellen ook belangrijk omdat zij op hun beurt ook T-cellen activeren.

Fagocytose van bacteriën door B-cellen

Binding van specifieke antigen aan de B-cel receptor (BCR) zorgt voor activering van de 

B-cel. In hoofdstuk 2 laten we zien dat zowel de Ramos B-cellijn als primaire B-cellen uit 

menselijk bloed bolletjes geheel kunnen opnemen (fagocyteren) wanneer de bolletjes 

beladen zijn met antistoffen tegen de BCR (anti-IgM). Wanneer bolletjes zonder antistoffen 

worden gebruikt, of bolletjes beladen met een antistof dat niet gericht is tegen de BCR, 

dan vindt er geen fagocytose plaats. Om dit fenomeen op een meer fysiologische manier 

te bekijken, hebben we de interactie tussen bacteriën en B-cellen onderzocht. We laten 

zien dat totale Salmonella bacteriën eveneens gefagocyteerd worden door zowel naïeve 

als memory B-cellen. Deze internalisatie is BCR afhankelijk. Als gevolg hiervan produceert 

de B-cel antistoffen die specifiek gericht zijn tegen Salmonella. Daarnaast presenteert de 

B-cel Salmonella-antigen via MHC klasse II aan CD4+ T-helper (Th) cellen. Dit resulteert 

in activering van T-helper cellen, die op hun beurt antistof productie door de B-cellen 

stimuleren die vervolgens de B-cel ondesteunen bij de antistof productie. Herkenning 

en fagocytose van Salmonella door B-cellen leidt dus tot een wederzijdse communicatie 

tussen B- en T-cellen. 

T-cel activering en differentiatie

Het stimuleren van antistof productie vindt gedeeltelijk plaats door cel-cel interacties 

tussen de B- en Th-cellen, zoals CD40-CD40L. Daarnaast spelen cytokines die geproduceerd 

worden door de Th cellen ook een belangrijke rol. IL-21 is beschreven als de meest potente 

cytokine in het versterken van antistof productie en B-cel activering. In hoofdstuk 3 tonen 

we aan dat B-cellen die een Salmonella bacterie hebben opgenomen Th cel differentiatie 

sturen naar IFN-γ producerende Th1 en IL-21 producerende folliculaire T-helper (Tfh) 
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cellen. IL-4 productie daarentegen wordt in mindere mate geïnduceerd. Er ontstaan 

niet alleen cellen die alleen IFN-γ of IL-21 maken, maar er is ook een significante IFN-γ+/

IL-21+ dubbel-positieve populatie. Verdere karakterisering laat zien dat deze populatie 

eigenschappen van zowel Th als Tfh bezit en zowel de Th1 transcriptie factor T-bet als 

de Tfh transcriptie factor Bcl-6 tot expressie brengt. Het blijft de vraag of deze dubbel-

positieve populatie ontstaat uit een oorspronkelijke Th1 dan wel Tfh populatie. 

Daarnaast laten we zien dat de effector cytokines IL-4 en IL-21 elkaar wederzijds 

beïnvloeden. IL-4 verlaagt de differentiatie naar IL-21+ cellen, terwijl IL-21 de vorming 

van IL-4+ cellen onderdrukt. Het feit dat Salmonella-geïnfecteerde B-cellen een sterke IL-

21+ Tfh response induceren, kan daarom de lage IL-4+ Th2 inductie verklaren. Als gevolg 

hiervan kan IL-21 overheersen en zijn effecten op antistofproductie versterken.

De manier waarop B-cellen Tfh differentiatie sturen is niet bekend. Eerste experimenten 

duiden erop dat IL-6 bijdraagt aan het induceren van Tfh differentiatie, maar verdere 

studies zijn noodzakelijk om dit verder te begrijpen.

IL -2 en IL-21 in T-cel differentiatie

IL-2 is voornamelijk beschreven als een factor die deling van T-cellen bevordert en 

immuunreacties stimuleert. IL-2 lijkt ook effecten te tonen op differentiatie van specifieke 

Th populaties. In hoofdstuk 4 hebben we de rol van IL-2 en IL-21 in Th differentiatie 

bestudeerd. Het toevoegen van IL-21 aan onze celkweken laat in eerste instantie een 

stimulerend effect op T-cel proliferatie zien. Na een aantal dagen heeft IL-21 juist een 

negatief effect en T-cel proliferatie en cytokine productie zijn drastisch verminderd. 

We laten zien dat IL-21 de transcriptie van autoloog IL-2 onderdrukt. De lagere IL-2 

productie resulteert vervolgens ook in verlaagde transcriptie van de hoog affiene IL-2Rα. 

Toevoeging van extra IL-2 helpt brengt deze transcriptie weer op normaal niveau. Tevens 

herstelt extra IL-2 de productie van IFN-γ en IL-21 tot niveaus die vergelijkbaar zijn aan 

condities waaraan geen IL-21 is toegevoegd.

In aanwezigheid van extern toegevoegd IL-2 heeft IL-21 dus geen negatieve effecten 

meer op T-helper cellen. Met name de aanwezigheid van IL-2 in de tweede fase van T-cel 

activering lijkt cruciaal, aangezien het toevoegen van IL-2 op latere tijdstippen voldoende 

is om T-cel proliferatie en cytokine productie te herstellen.

B-cellen zetten T-cellen aan tot het maken van IL-21. De balans tussen lokaal aanwezig 

IL-2 en IL-21 lijkt te bepalen of een immuunrespons doorgaat of juist tot stilstand 

wordt gebracht. Mogelijk is IL-21 dus een belangrijke factor om het immuunsysteem na 

activering weer tot rust te brengen.
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Th17 differentiatie

Naast differentiatie naar Th1 en Tfh populaties kunnen B-cellen die Salmonella hebben 

opgenomen ook memory Th17 cellen reactiveren. De initiële activering en differentiatie 

van naïeve IL-17 producerende populatie Th cellen in de mens blijft een onderwerp van 

discussie. Van de cytokines IL-23, IL-1 β, IL-6 en TFG-β is beschreven dat ze een bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van Th17 cellen. In hoofdstuk 5 hebben wij de rol van co-

stimulatie bestudeerd. Ten opzichte van klassieke CD28 co-stimulatie, laat stimulatie 

via CD5 of CD6 een aanmerkelijk betere Th17 differentiatie uit naïeve Th cellen zien in 

aanwezigheid van genoemde cytokines. Deze superieure inductie van Th17 ontwikkeling 

is te verklaren door verhoogde expressie van de IL-23 receptor (IL-23R). IL-23R speelt een 

belangrijke rol bij het stabiliseren van het Th17 fenotype. Stimulatie via CD5 resulteert in 

langdurige activatie van STAT3, een cruciale regulator van Th17 differentiatie. Stimulatie 

van CD28 naast CD5 laat een sterk verminderde Th17 ontwikkeling zien. Dit impliceert 

dat voor optimale Th17 ontwikkeling naïeve T-cellen geactiveerd moeten worden via CD5, 

zonder sterke co-stimulatie van CD28.

B-cellen als transportmiddel voor verspreiding van Salmonella

Bacteriën, zoals Salmonella, kunnen het darmepitheel passeren via zogenaamde 

microfold cellen, of M cellen. Vervolgens komen zij in Peyerse Platen terecht. In deze 

georganiseerde lymfe organen bevinden zich veel B- en T-cellen. In hoofdstuk 2 hebben 

we laten zien dat B-cellen Salmonella’s kunnen fagocyteren. In hoofdstuk 6 beschrijven 

we dat Salmonella overleeft in primaire, humane B-cellen, maar dat replicatie van 

Salmonella actief wordt onderdrukt door de B-cel. Na verloop van tijd wordt Salmonella 

uit de B-cel geworpen, waarna de bacterie andere cellen kan infecteren en weer tot 

deling kan overgaan. In een muismodel laten we zien dat Salmonella zich via B-cellen 

kan verspreiden naar bloed en milt. Deze data suggereren dat B-cellen als transport 

middel kunnen worden misbruikt door Salmonella en zo systemische verspreiding van 

infectie mogelijk maken. Een effectieve cytotoxische T-cel respons is noodzakelijk om 

deze geïnfecteerde cellen te verwijderen.

Activatie van CTL response

Om een effectieve CTLs respons te induceren moeten antigen via MHC klasse II 

moleculen worden gepresenteerd aan CD8+ T-cellen. In hoofdstuk 8 laten we zien dat 

primaire B-cellen uitstekend in staat zijn om antigenen van gefagocyteerde Salmonella 

te presenteren aan CD8+ CTLs. Salmonella maakt gebruik van zogenaamde SPI-1 en SPI-2 

Type 3 Secretiesystemen, waarmee specifieke eiwitten in het cytosol van de geïnfecteerde 

cel worden gebracht die onder andere bijdragen aan de intracellulaire overleving van de 
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bacterie. Door gebruikt te maken van Salmonella-stammen met een mutatie in SPI-1 of 

SPI-2 laten we zien dat beide secretiesystemen bijdragen aan presentatie van Salmonella-

antigenen aan CTLs. Activering van deze CTLs resulteert in proliferatie en differentiatie 

naar voornamelijk effector memory cellen. We laten zien dat deze cellen vervolgens 

specifiek Salmonella-geïnfecteerde cellen doden. 

Samenvattend, laat dit proefschrift zien dat B-cellen Salmonella kunnen fagocyteren via 

hun specifieke B-cel receptor. Hierdoor ontstaat een niche waarin Salmonella intracellulair 

kan overleven en zich verspreiden naar andere organen. B-cellen induceren echter 

tegelijkertijd een veelzijdige immuunreactie wanneer zij Salmonella opnemen. Naast 

het produceren van antistoffen en het induceren van een effectieve T-helpercel respons, 

induceren B-cellen tevens een specifieke, cytotoxisch respons om een Salmonella-infectie 

op meerdere vlakken te kunnen bestrijden. Ons modelsysteem van B–T-cel interacties 

laat tevens zien dat B-cellen in staat zijn de CD4+ T-cel respons te reguleren. B-cellen 

induceren differentiatie van Tfh cellen, die optimaal zijn om de humorale immuunrespons 

te bevorderen en tevens mogelijk een belangrijke rol uitoefenen bij het weer tot rust 

brengen van het immuunsysteem.




