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Samenvatting voor niet-ingewijden

Ons lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan vele micro-organismen, zoals bacteriën 

en virussen, die schadelijk kunnen zijn. Om ons hiertegen te beschermen beschikt 

het lichaam over een afweersysteem, of immuunsysteem, om schadelijke bacteriën 

en virussen uit te schakelen. Het immuunsysteem kan grofweg in twee delen worden 

gesplitst, het “aangeboren immuunsysteem” en het “verkregen immuunsysteem”. Het 

aangeboren immuunsysteem treedt als eerste op bij een infectie en is niet specifiek gericht 

tegen één type infectie. Als het aangeboren immuunsysteem de infectie niet volledig kan 

vernietigen, wordt het verkregen immuunsysteem geactiveerd. Dit type respons bestaat 

uit professionele cellen die bepaalde micro-organismen specifiek kunnen herkennen. 

Hierdoor wordt een immuunrespons in werking gesteld, die specifiek gericht is tegen 

een bepaald micro-organisme. Een ander voordeel is dat de cellen die in deze respons 

geactiveerd worden, een zogenaamd geheugen opbouwen. Hierdoor wordt bij een latere 

infectie veel sneller gereageerd en worden de micro-organismen sneller vernietigd.

Twee typen immuuncellen spelen een cruciale rol in het verkregen immuunsysteem:  

B-cellen en T-cellen. B-cellen, ontstaan in het beenmerg, hebben een tweezijdige rol 

in de immuunrespons. Allereerst door het produceren van specifieke antistoffen. Deze 

antistoffen zijn gericht tegen het schadelijke micro-organisme, zoals een bacterie, en 

binden zich daar vervolgens aan. Hierdoor kunnen functies van deze bacterie worden 

uitgeschakeld en wordt het verwijderen door andere gespecialiseerde cellen bevorderd. 

Daarnaast kunnen B-cellen ook T-cellen activeren. T-cellen ontstaan in de thymus 

en worden weer verder onderverdeeld in twee subtypen: T-helpercellen en Killer-T-

cellen. Activatie van T-helpercellen induceert secretie van verschillende signaalstofjes, 

cytokines, wat weer leidt tot activatie van andere cellen. Verschillende cytokines 

leiden tot verschillende activatie van cellen, waardoor de secretie van een bepaald 

type cytokine het verloop van een immuunrespons beïnvloedt. Killer-T-cellen zijn in 

staat om geïnfecteerde cellen te vernietigen. De rol van B-cellen in het activeren van  

T-cellen, en de manier waarop dat gebeurt, is nog niet volledig bekend. 

In dit proefschrift heb ik gekeken naar de manier van activatie van T-cellen door  

B-cellen. Om deze interactie te bestuderen heb ik gebruik gemaakt van Salmonellabacteriën 

als fysiologisch model. De precieze manier waarop B-cellen Salmonella-antigenen 

presenteren aan T-cellen is tot op heden onduidelijk. Ik laat voor het eerst zien dat humane 

B-cellen als een soort Pac-Man een Salmonella bacterie in zijn geheel kunnen opnemen 

of fagocyteren. Door opname van de bacterie wordt de B-cel geactiveerd en presenteert 

de B-cel stukjes Salmonella aan T-helpercellen. De T-helper- cellen die precies dit 
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specifieke stukje Salmonella herkennen worden vervolgens geactiveerd en gaan cytokines 

produceren. In dit proefschrift laat ik verder zien dat de interactie tussen B- en T-cellen 

een optimale respons geeft voor de B-cellen zelf. B-cellen sturen de cytokineproductie van 

T-cellen zodanig, dat deze optimaal zijn voor de productie van antistoffen. In tegenstelling 

tot andere antigeenpresenterende cellen, zoals dendritische cellen, induceren B-cellen 

productie van het signaalstofje interleukine 21 (IL-21) door de T-cellen. Ik laat zien dat de 

productie van IL-21 de B-cellen enorm helpt in antistof productie. Daarnaast induceert de 

B-cel productie van een ander signaalstofje, interferon-γ (IFN-γ). IFN-γ helpt macrofagen 

en killer-T-cellen bij het opruimen van de Salmonella infectie. Ook behandel ik de 

ontwikkeling van T-helpercellen naar een IL-17 producerende subset, Th17. Over het 

ontstaan van deze Th17 subset is veel onduidelijk. T-cel activatie en ontwikkeling wordt 

gestuurd door drie signalen: 1) T-cel-receptor activatie, zorgt voor specifieke responsen; 

2) co-stimulatie, geeft de T-cel een overlevingssignaal; 3) cytokines, bepalen welk type 

T-cel zich uiteindelijk ontwikkelt. Ik laat zien dat niet alleen cytokines belangrijk zijn bij 

het sturen van deze ontwikkeling, maar dat co-stimulatie ook een belangrijke, sturende 

rol speelt. Ik laat zien dat alternatieve co-stimulatie via een CD5 eiwit een veel betere 

IL-17-productie geeft.

Daarnaast laat ik zien dat een Salmonella die door een B-cel is gefagocyteerd, kan 

overleven binnenin de B-cel. Na enige tijd wordt de Salmonella uit de B-cel verwijderd, en 

kan de Salmonella vervolgens andere cellen infecteren, wat leidt tot verspreiding van de 

infectie door het hele lichaam. We concluderen dan ook dat B-cellen een niche vormen 

voor Salmonella, om daarmee vroegtijdige herkenning door het immuunsysteem te 

voorkomen. Aangezien Salmonella binnenin een cel kan verblijven, is een killer-T-cellen 

respons van groot belang. In dit proefschrift beschrijf ik dat B-cellen uitstekend killer-

T-cellen kunnen activeren. Deze kunnen vervolgens specifiek Salmonella-geïnfecteerde 

cellen vernietigen en daarmee mogelijk verdere verspreiding voorkomen.

Samenvattend: In dit proefschrift laat ik zien dat B-cellen een grote rol spelen in de 

bestrijding van bacteriële infecties zoals Salmonella. Na het fagocyteren van hele 

Salmonella’s activeren B-cellen T-helpercellen zodanig, dat deze optimaal cytokines 

produceren die nodig zijn bij de bestrijding van de infectie. Deze cytokines helpen de 

B-cel in antistofproductie, wat bijdraagt aan het verwijderen van de bacteriën. Daarnaast 

kunnen B-cellen een killer-T-cel respons opwekken, wat geïnfecteerde cellen kan 

vernietigen. Dit is van cruciaal belang, aangezien Salmonella intracellulair kan overleven 

in de B cel. De inductie van Salmonella-specifieke, killer-T-cellen voorkomt mogelijke 

verdere verspreiding van de bacteriële infectie. Dus B-cellen bestrijden een bacteriële 

infectie op meerdere vlakken: door activatie van de juiste T-helpercellen, productie van 

antistoffen en activatie van een killer-T-cel respons.




