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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Lymphoid development; a dynamic interplay of timing and dosing

van Lent, A.U.G.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Lent, A. U. G. (2009). Lymphoid development; a dynamic interplay of timing and dosing.
[Thesis, fully internal, 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/lymphoid-development-a-dynamic-interplay-of-timing-and-dosing(b3cfd955-5636-4634-8194-c2d69f073be3).html


SAMENVATTING
VOOR  NIET-
INGEWIJDEN



264

SAMENVATTING

Lymfoïde ontwikkeling; 
een dynamisch samenspel van timing en dosering

De ontwikkeling van bloedstamcel tot afweercel
Elke vorm van nieuw leven begint als een enkele cel. Dit is een almachtige stamcel, die alle 
genetische informatie bevat om tot een compleet organisme te ontwikkelen. Uiteindelijk 
bestaan mensen en dieren uit een verzameling van zeer diverse cel typen, elk met een uniek 
palet van uiterlijke en functionele kenmerken. Gedurende de ontwikkeling van stamcel naar 
gedifferentieerde cel, zowel voor de geboorte als na de geboorte, worden voortdurend keuzes 
gemaakt die het uiteindelijke lot van de cel bepalen. De cellen ondergaan opeenvolgende 
stappen van toenemende differentiatie; het is als een beslisboom waarbij celtypen steeds 
verder van elkaar gaan verschillen door een gelijktijdige verwerving en eliminatie race van 
eigenschappen. Dit proces van stapsgewijze differentiatie zien we duidelijk terug in de 
ontwikkeling en instandhouding van ons afweersysteem. 

Ons afweersysteem wordt gevormd door vele verschillende witte bloedcelsoorten die alle 
voortkomen uit een multipotente voorloper bloedcel, de hematopoietische stamcel (HSC). 
Het totaal aan afweercellen vormt na voltooiing van de differentiatie een uitgebreide populatie 
van zeer diverse cellen actief  in bescherming tegen ziekte. De cellen werken samen waarbij 
elke afweercelsoort specifieke taken heeft, zoals (a) herkenning van lichaamsvreemde stoffen 
(antigenen: stoffen die niet bij ons lichaam horen en bijvoorbeeld ongewenste bacteriën en 
virussen/ziekteverwekkers markeren), met (b) alarmering en activering van andere cellen van 
het afweersysteem na het aantreffen van deze stoffen, (c) directe opname en/of  vernietiging 
van lichaamsvreemde stoffen/ziekteverwekkers of  (d) het aanleggen van een geheugen voor 
overwonnen ziekteverwekkers. 

De afweercellen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen; myeloïde cellen en 
lymfoïde cellen. T cellen, B cellen and natural killer (NK) cellen, samen met een deel van 
de dendritische cellen (DC), vormen de lymfocyten populatie. Lymfocyten hebben veel 
functies, waaronder het aanleggen van ons afweergeheugen, zodat bij hernieuwd contact 
met een ziekteverwekker een effectieve en snelle afweerreactie in gang kan worden gezet en 
ziekte wordt voorkomen. Daarnaast kunnen T en NK lymfocyten lichaamseigen afwijkende 
cellen, zoals geïnfecteerde cellen of  kankercellen, direct herkennen en doden om verdere 
verspreiding van de infectie of  de kankercellen tegen te gaan. 
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De beslissingen die bepalen wat voor soort afweercel een ontwikkelende cel precies wordt,  
worden gestuurd door een combinatie van factoren. Dit zijn factoren in de cel zelf, zoals 
transcriptiefactoren, die de activatie van gen expressie reguleren, maar ook invloeden buiten 
de cel, zoals signaal moleculen als cytokines, antigenen en interacties met omgevende cellen. 
Deze laatstgenoemde factoren beïnvloeden niet alleen de genetische programmering van 
cellen, maar ook overleving en deling van de cel; belangrijke parameters die de uiteindelijke 
opbrengst en functie van cellen bepalen. Het moment tijdens de ontwikkeling waarin de 
transcriptie factoren en cytokinen beschikbaar komen en de mate waarin bepalen eveneens 
de uitkomst van de differentiatie. Een groot aantal factoren die van invloed zijn op de 
route die een cel volgt in zijn differentiatie is al bekend, maar er bestaan ook nog veel 
vraagtekens. Dit proefschrift richt zich op de processen die humane lymfoïde cellijn keuze 
en instandhouding determineren, met een bijzondere interesse voor T cellen. 

Figuur 1A toont een overzicht van de ontwikkeling van ons afweersysteem vanaf  de 
hematopoietische stamcel. Figuur 1B zoomt in op T cel differentiatie, en de cellijn keuzes 
die een uiteindelijke T cel op zijn differentiatie pad heeft genomen. De factoren die in dit 
proefschrift nader besproken worden, zijn aangegeven in het schema.

Een model om afweercel ontwikkeling te bestuderen – de ‘mens’-muis
Om ziekten te kunnen verklaren en genezen is eerst kennis over de normale, gezonde 
ontwikkelingsprocessen vereist. De meeste kennis die momenteel beschikbaar is over 
bloedcel ontwikkeling is afgeleid van studies in muizen. Muizen zijn bij uitstek een geschikt 
experimenteel model, aangezien ze handzaam zijn en eenvoudig veel nakomelingen geven, 
maar vooral omdat ze genetisch zoveel op de mens lijken. Slechts rond de 300 genen van 
de muis verschillen van de mens, in een totaal van ongeveer 20.000 humane genen die 
bekend zijn. In veel opzichten weerspiegelen ze aldus de biologie van de mens opvallend 
goed. Desalniettemin, verschillen blijven bestaan en daarom is parallel onderzoek op 
menselijke cellen van cruciaal belang. Zeker als we denken aan het ontwikkelingstraject 
van nieuwe geneesmiddelen, zien we dat conventionele proefdiermodellen geregeld helaas 
slechte voorspellers zijn van effectiviteit en veiligheid van medicijnen in de mens. Bovendien 
worden veel infectieziekten veroorzaakt door ziekteverwekkers die muizen en andere 
proefdieren niet kunnen infecteren. Denk maar aan HIV, dat enkel menselijke bloedcellen 
infecteert, maar ook hepatitis B en C en malaria vallen daaronder, ziekten die samen meer 
dan 3 miljoen sterfgevallen per jaar opeisen. In hoofdstuk 3, 4 en 6 wordt een aanvullend 
model; de gehumaniseerde (=vermenselijkte) muis, beschreven en gebruikt. Deze muis 
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heeft geen eigen afweersysteem en staat daardoor de transplantatie van menselijke bloed 
stamcellen toe, die zich ontwikkelen tot een geheel menselijk afweersysteem in de muis. 
Hiermee bestaat een model (the ‘Human Immune System’ (HIS) mouse), waarbij voor het 
eerst menselijke cellen kunnen worden gemanipuleerd én vervolgens de effecten op celtype 
keuze en ontwikkeling kunnen worden gevolgd in vivo, dus in een levend organisme, in plaats 
van een kweekschaaltje (in vitro), over de tijd heen. 

Deze HIS muis is in ontwikkeling. Het menselijk afweersysteem is aanwezig, maar in sommige 
opzichten nog maar matig functioneel. De menselijke cel aantallen zijn suboptimaal. In 
hoofdstuk 4 worden technieken beschreven om het aantal T cellen in de muis te kunnen 
verhogen. Met het inspuiten van IL-7 en genetische manipulatie met overlevingsgenen in 
de stamcellen die in de muis worden getransplanteerd, worden significante toenames in T 
cel ontwikkeling waargenomen, hoewel de perifere cel aantallen (in de lever, de milt en het 
bloed) niet verbeteren. Dit informeert ons dat IL-7, hoewel een essentiële factor in T cel 
ontwikkeling en onderhoud, op zichzelf  niet voldoende is om de T cel pool in het lichaam in 
stand te houden. Andere factoren, die in de gehumaniseerde muis missen, blijken gelijktijdig 
aanwezig te moeten zijn.

TSLP en IL-7 in T en B cel ontwikkeling
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt gekeken naar de effecten van het cytokine TSLP op 
vroege humane respectievelijk B en T cel ontwikkeling. We weten niet veel over de rol 

Fig 1. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van verschillende typen bloedcellen. (A) Getoond 
wordt dat de bloedstamcel (Hematopoietische stamcel – HSC) ontwikkelt tot multipotente voorlopercellen 
die differentiëren tot gedeeld myeloïde/lymfoïde voorlopercellen en zuiver myeloïde voorlopercellen. Deze 
differentiëren verder tot veel verschillende soorten afweercellen. (B) De vroege lymfoïde voorlopercel (Early 
Lymphoid Progenitor –ELP) heeft B cel, Natural Killer (NK) cel en T cel differentiatie potentieel. De T cel 
voorloper cellen moeten eerst de thymus, het T cel productie orgaan, bereiken om te kunnen ontwikkelen tot T 
cel. De vroegste T voorloper cellen worden Thymic Seeding Progenitors (TSP) en Early T cell progenitors (ETP) 
genoemd. Eenmaal in de thymus, differentiëren de TSP met name tot T cellen, maar ze kunnen ook nog uitgroeien 
tot NK cellen, dendritische cellen (DC) en zelfs B cellen, maar dat gebeurt zelden (aangegeven met dunne lijn). 
Een volwassen T cel neemt nog één beslissing: de ab of  gd cellijn, die bepaald wordt door de T cel receptor (TCR) 
ketens (a, b, g,  of  d) die op de oppervlakte verschijnen. De transcriptie factoren Notch1 en E-eiwitten spelen 
een belangrijke rol in de verbintenis aan de T cellijn. Vooral Notch1 speelt een belangrijke rol in het remmen 
van de differentiatie naar andere celsoorten, zoals aangegeven met de stippellijnen met botte’ pijlpunt’. Id2 remt 
E-eiwitten en daarmee vroege T cel ontwikkeling. NK cel differentiatie wordt gestimuleerd. De cytokines TSLP en 
IL-7 ondersteunen vroege B en T cel ontwikkeling.
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van TSLP in de ontwikkeling van het menselijke afweersysteem. Eigenlijk is alleen de 
betrokkenheid van TSLP op volwassen afweercellen in allergische aandoeningen uitvoerig 
beschreven. Wij tonen nu voor het eerst aan dat TSLP weldegelijk effect heeft op vroege 
B en T cel voorlopercellen. TSLP lijkt qua structuur en in receptorgebruik op IL-7 (beide 
signaleren via een receptor die deels uit de IL-7Ra (IL-7 receptor alfa) bestaat), maar we 
observeren dat het effect van TSLP op vroege B cellen toch verschilt van IL-7; zo kan TSLP 
de ontwikkeling van B cellen in vitro volledig ondersteunen en de verkregen B cel aantallen 
verhogen, terwijl IL-7 de volwassen B cel vorming in vitro remt. 

In humane B cel ontwikkeling is IL-7 niet vereist. Dit staat in scherp contrast met de T cel 
ontwikkeling, die niet in afwezigheid van IL-7 plaatsvindt. Patiënten met een verstoring 
van de IL-7Ra keten, hebben wel B en NK cellen, maar geen T cellen. Uit muis studies 
blijkt dat beperkte IL-7 signalering gecompenseerd kan worden door TSLP signalering; bij 
gewoonlijk voorkomende expressie niveaus voor een klein deel, en zelfs voor een groot 
deel als het TSLP aanbod door de onderzoekers sterk verhoogd werd. Wij vroegen ons af  
of  de humane IL-7 afhankelijkheid ook gecompenseerd kon worden door TSLP. Wat blijkt 
is dat humane T cel voorlopercellen maar matig reageren op TSLP, hetgeen waarschijnlijk 
komt door lage expressie van het benodigde TSLP receptor complex. Als we via genetische 
manipulatie dit receptor expressie niveau in de vroegste voorloper T cellen verhogen, blijkt 
TSLP het volledige T cel ontwikkelingsprogramma te kunnen ondersteunen en ontstaan 
volwassen T cellen, net zo goed als in de aanwezigheid van IL-7. De potentiële werking 
van TSLP op lymfoïde cel ontwikkeling wordt verder aangetoond in de gehumaniseerde 
muis; T cel aantallen nemen toe als TSLP door de getransplanteerde humane cellen extra 
geproduceerd wordt. Daarbij doen we in de HIS muis nog een interessante bevinding; in 
de thymus, het T cel producerende orgaan, zien we een toename in T cellen die gekenmerkt 
worden aanwezigheid van de marker CD4 en hoge expressie van de marker CD25. Deze 
CD4+CD25hi cellen zijn beschreven als regulerende T cellen die ongewenste afweerreacties 
kunnen remmen. In vitro was al eens aangetoond dat TSLP de vorming van deze cellen kan 
bevorderen, wij laten het nu voor het eerst dat dit in vivo ook daadwerkelijk plaatsvindt. 
Wellicht is een toekomstige rol voor TSLP weggelegd om regulatoire T cel aantallen in 
patiënten met auto-immuunziekten te verbeteren.

Het genereren van T cellen met een specifiek herkenningsmechanisme via 
gentherapie
Met de huidige mogelijkheden tot gentherapie, hebben we een krachtig middel in 
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handen om eigenschappen van cellen te manipuleren. Een aantal jaren terug is een 
klinisch onderzoek gepubliceerd waarbij volwassen T cellen uit patiënten met huidkanker 
werden geïsoleerd, voorzien van een specifiek huidkanker herkenningsmechanisme (dit 
herkenningsmechanisme is de T Cel Receptor - TCR) en teruggegeven aan de patiënt. 
In een klein deel van de behandelde patiënten werden alle huidkankercellen door deze 
gemanipuleerde cellen opgeruimd. Ook al was de succesfrequentie laag, het principe van 
de T cel receptor overdracht bleek functioneel. Onze gedachtengang was vervolgens; als we 
het uiteindelijke gedrag van een cel naar onze hand willen zetten, is het mogelijk effectiever 
de programmering van de stamcel aan te passen dan eigenschappen van een volwassen cel 
te moduleren / overrulen. Hoofdstuk 7 beschrijft de methode waarin we een kanker en/of  
virus herkenningsmechanisme niet bovenop het reeds aanwezige herkenningsmechanisme 
introduceren, maar van het stamcel niveau af  aan inbrengen, met als doel de specificiteit 
van de afweercel sterker te kunnen dicteren. De NK/T voorlopercellen die voorzien waren 
van de genen coderend voor een specifieke T cell receptor ontwikkelden sneller en in grote 
proporties tot volwassen T cellen, hetgeen betekent dat de vroege aanwezigheid van de T 
cel receptor kennelijk de beslissing naar de T cellijn bevorderde. De gevormde volwassen T 
cellen waren uiteindelijk in T cel eigenschappen niet te onderscheiden van ‘gewone’ T cellen 
die geen extra genen hadden ontvangen. Bovendien konden ze specifieke cellen doden die 
virus- of  kanker specifieke stoffen op de oppervlakte aanboden, terwijl andere cellen, zonder 
deze herkenbare stoffen, met rust gelaten werden. Deze techniek bleek de specificiteit van de 
herkenning te bevorderen. De potentiële aanwezigheid van andere T cel receptor complexen 
was zeer verkleind, maar helaas nog steeds niet met zekerheid uitgebannen. Toekomstige 
studies zullen zoeken naar manieren om die kans verder te minimaliseren.

Beïnvloeding van de differentiatie keuze: T of  NK cel?
Het laatste onderzoekshoofdstuk, hoofdstuk 8, gaat over de T voorlopercel en focust 
op NK cel versus T cel ontwikkeling en welke factoren die keuze beïnvloeden. Eerder 
onderzoek heeft uitgewezen dat overexpressie van het gen Id2 in de gemeenschappelijke 
NK/T voorlopercel T cel ontwikkeling blokkeert en NK cel ontwikkeling stimuleert. We 
weten dat Id2 belangrijke “E eiwitten” remt die cruciaal zijn voor de vorming van de T 
cel receptor, en mogelijk wel meer, dat was nog onduidelijk. Hoofdstuk 7 toonde dat 
overexpressie van de T cel receptor (TCR)ab de ontwikkeling van T cellen juist bevordert. 
We zien in hoofdstuk 8 dat gelijktijdige overexpressie van een TCRab met Id2, de door Id2 
geïnduceerde T cel ontwikkelingsblokkade overkomt en T cellen weer kunnen ontwikkelen. 
Alleen de T cellen die gevormd worden, hebben niet het gangbare uiterlijk van een TCRab+ 
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T cel, ze lijken eigenlijk veel meer op TCRgd cellen, ondanks dat ze die receptor niet tot 
expressie brengen. Concluderend zijn E eiwitten nodig voor meer dan alleen T cel receptor 
samenstelling; ze zijn tevens vereist voor andere processen die bijdragen aan specifieke 
TCRab T cel differentiatie. Bovendien blijken de TCR x Id2 bevattende T voorloper cellen 
gedurende hun ontwikkeling lang de potentie te behouden om te veranderen naar NK cel. 
Langer dan 2-3 weken aanhoudende stimulering met een Notch-ligand, de ‘master regulator’ 
van T cel ontwikkeling, is vereist om de verbintenis aan de T cellijn vast te leggen als Id2 in 
de cel verhoogd aanwezig is. 

Het afsluitende hoofdstuk 9 tracht de behaalde resultaten in een bredere context te 
plaatsen. De plasticiteit van ontwikkelende T cellen zoals beschreven in de literatuur, en 
naar voren gekomen in hoofdstuk 8, is opvallend. In tegenstelling tot andere ontwikkelende 
afweercellen die snel en rechtlijnig committeren aan hun cel lot, beslaat T cel ontwikkeling 
een lange periode waarin T cel kenmerken al opkomen, maar de cel nog steeds van celtype 
kan veranderen. Id2 remt T cel verbintenis en daarmee speculeren we dat TCR x Id2 gen 
dragende cellen bij verstek alleen gd achtige T cellen, de meest ‘eenvoudige’ T cel, kunnen 
worden. Voorts, de modellen en technieken die in onze experimenten gebruikt zijn om 
lymfoïde ontwikkeling te onderzoeken, worden besproken en beoordeeld voor zowel 
fundamenteel als preklinische onderzoeksdoeleinden, en voor zowel actueel als toekomstig 
onderzoek van het menselijke immuunsysteem.




