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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Een kenmerk van het immuunsysteem is het vermogen om efficiënt te reageren op een 
breed scala aan lichaamsvreemde antigenen zonder een ongepaste reactie uit te lokken 
op lichaamseigen antigenen. Om dit te bereiken bieden strategisch geplaatste lymfeklieren 
in het lichaam de infrastructuur voor een efficiënte bewaking van immuun cellen en, 
indien nodig, voor een robuuste immuun reactie op lichaamsvreemde antigenen. 
Lymfeklieren hebben verschillende belangrijke functies, waaronder het filteren van 
antigenen uit de lymfe, aantrekken van antigeen presenterende cellen en naï�eve lymfocyten, 
het starten van adaptieve immuun reacties tegen lichaamsvreemde antigenen en 
onderdrukking van immuun reacties tegen lichaamseigen antigenen. Deze verschillende 
activiteiten in een lymfeklier worden uitgevoerd door stromale cellen die geen onderdeel 
zijn van het immuun systeem . Deze stromale cellen spelen een sleutelrol bij de 
migratie en overleving van lymfocyten en het in bedwang houden van lymfocyten 
die het eigen lichaam kunnen aanvallen. Bovendien organiseren stromale cellen de 
lymfeklier in functionele compartimenten die de scheiding van de verschillende 
adaptieve immuun cellen (T- en B-lymfocyten) mogelijk maakt. Deze indeling in 
functionele compartimenten maakt de interactie tussen zeldzame antigeen-specifieke 
lymfocyten met hun verwante antigeen mogelijk. Dit resulteert in een snelle adaptieve 
immuun reactie op lichaamsvreemde antigenen.

Bij het binnendringen van ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, etc.) in het lichaam 
zullen dendritische cellen (DC’s) deze ziekteverwekkers op de plaats van infectie 
vangen en ze naar de dichtstbijzijnde lymfeklier vervoeren. Hier wordt vervolgens 
een adaptieve immuun reactie tegen deze ziekteverwekkers gestart. DC’s in de 
huid moeten echter eerst een collageenrijke laag in de dermis doorkruisen en afbreken 
om de lymfevaten te bereiken. In hoofdstuk 2 laten we zien dat muizen met verand-
erde collageen fibrillogenese dikkere collageenvezels in de dermis bevatten en hierdoor 
een verminderde DC migratie van de huid naar de lymfeklieren vertoonden. Daarnaast 
was ook de kwaliteit van de adaptieve immuun reactie significant verminderd bij 
deze muizen met veranderde collageen fibrillogenese. Met behulp van dit muismod-
el is nieuw bewijs aangeleverd dat veranderde collageen fibrillogenese, en daarmee 
dikkere collageenvezels in de dermis, nadelige gevolgen heeft voor het initiëren van een 
efficiënte adaptieve immuun reactie in de huid. 

DC’s zijn echter ook in staat om lichaamseigen antigenen naar lymfeklieren te vervoeren. 
Activering van immuun cellen tegen lichaamseigen antigenen is gevaarlijk aangezien 
het tot auto-immuniteit kan leiden. De strategische positionering van de lymfeklieren is 
daarom ook vereist om de activering van T-cellen (CD8+ en CD4+ T-cellen), die 
lichaamseigen antigenen herkenne, te onderdrukken. In hoofdstuk 3 laten we zien dat 
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stromale cellen de activering van zelf-reactieve CD8+ en CD4+ T-cellen reguleren door 
lichaamseigen antigenen te presenteren via major histocompatibility complex (MHC) 
klasse I en klasse II moleculen. Daarnaast is aangetoond dat het ontbreken van MHC klasse 
II-moleculen op stromale cellen resulteert in een vermindering van T-regulerende (TREG) 
cellen. TREG-cellen vormen een subpopulatie van T-cellen die het immuunsysteem reguleren 
door de immuun reacties op lichaamseigen antigenen te onderdrukken en voorkomen 
daarmee het ontstaan van auto-immuunziekten. Inductie van TREG-cellen door stromale 
cellen is daarom van groot belang. In hoofdstuk 3 beschrijven we nieuwe mechanismen 
waarmee de presentatie van lichaamseigen antigenen door stromale cellen in muizen 
resulteerde in de omvorming van zelf-reactieve CD4+ T-cellen naar TREG-cellen. Hierdoor 
werd de adaptieve immuun reactie tegen het lichaamseigen antigen beperkt. Verder 
laten we in hoofdstuk 4  zien dat stromale cellen in verschillende organen functioneel 
verschillend zijn. In dit hoofdstuk beschrijven we dat de presentatie van huidantigenen 
alleen gebeurde door de stromale cellen van huid drainerende lymfekleiren, terwijl de 
stromale cellen in darm drainerende lymfeklieren deze huid-geassocieerde antigenen 
niet tot expressie brachten. Dit heeft tot gevolg dat de omzetting van zelf-reactieve CD4+ 
T-cellen in TREG-cellen tegen huid-geassocieerde antigenen beperkt is tot de lymfeklie-
ren die de huid draineren en niet plaatsvindt in lymfeklieren in andere organen. Daar-
naast laten we zien in hoofdstuk 4 dat de omzetting van CD4+ T-cellen naar TREG-cellen 
door stromale cellen, en daarmee de regulerende functie van stromale cellen, volle-
dig was verdwenen na activatie met lipopolysacharide (LPS), afkomstig van bacteriën.  
Deze kennis is van groot belang aangezien ziekteverwekkers, zoals bacteriën, gezien 
worden als belangrijke  omgevingsfactoren die auto-immuniteit kunnen initiëren 
of verergeren. Het kan dus zijn dat stromale cellen hun immuun cel onderdrukkende 
vermogen verliezen bij de invasie van pathogenen en dat dit vervolgens bijdraagt 
aan het ontstaan van auto-immuniteit.

Desalniettemin is de productie van auto-antilichamen door B-cellen, jaren voordat 
verschillende auto-immuunziekten zoals reumatoï�de artritis (RA) zich openbaren, het 
grootste probleem bij auto-immuniteit.. De toename, differentiatie en overleving van 
B-cellen wordt gecoördineerd door een gespecialiseerde subset van T-helpercellen, 
bekend als T-folliculaire helper (TFH) -cellen. Bij TFH-B-cel interacties migreren TFH- en 
B-cellen naar het midden van het B-celgebied in de lymfeklier en vormen ze een aparte 
substructuur die kiemcentrum wordt genoemd. Er wordt gespeculeerd dat TFH-cellen 
de centrale spelers zijn in de pathogenese van auto-immuunziekten aangezien zij de 
selectieve expansie van zelf-reactieve B-cellen met hoge affiniteit voor lichaamseigen 
antigenen aansturen. Met behulp van lymfeklier transplantaties in muizen hebben we 
aangetoond dat de expressie van een gedefinieerd lichaamseigen antigen, Ovalbumine 
(Ova), door stromale cellen de expansie van zelf-reactieve TFH-cellen remt. Als gevolg 
van deze remming werd ook de inductie van zelf-reactieve B-cellen tegen Ova in de 
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getransplanteerde lymfeklieren geremd. Samenvattend hebben we laten zien dat stromale 
cellen de activering van immuun cellen kunnen regelen door TREG-cellen te genereren 
en de activering van zelf-reactieve TFH-cellen en B-cellen te onderdrukken.

Muisstudies hebben het belang van stromale cellen bij het onderdrukken van zelf-reac-
tieve T-cellen aangetoond, maar dergelijke studies voor humane stromale cellen en hun 
mogelijke rol bij auto-immuunziekten zoals RA ontbreken nogt. Om deze destructieve 
ziekte uiteindelijk te genezen of te voorkomen, is het essentieel om de eerste 
veranderingen in het immuunsysteem te begrijpen. Om de regulerende functie van 
humane stromale cellen te onderzoeken zijn we begonnen met het verzamelen en 
bestuderen van unieke humane lymfeklier biopten die zijn verkregen tijdens de 
preklinische en vroege fasen van RA. In hoofdstuk 5  beschrijven we de  karak-
terisatie van humane stromale cellen laten zien dat stromale cellen een effect hebben 
op T-cel proliferatie en dat dit effect afhankelijk is van de verhouding tussen stromale 
cellen en T-cellen. In RA patiënten is deze verhouding verstoord. Dit suggereert dat de 
immuun regulerende functie van stromale cellen in de lymfeklieren van (preklinische) 
artritispatiënten een micro-omgeving creëert die kan dragen aan de vroege activering 
van zelf-reactieve T- en B-cellen in de initiële fase van de ziekte. Bovendien toonden 
onze resultaten aan dat humane stromale cellen, net als stromale cellen van muizen, 
MHC klasse I of II eiwitten bezitten om verschillende lichaamseigen antigenen tot 
expressie te brengen en deze te kunnen presenteren aan T-cellen.  

Het vermogen van stromale cellen om zelf-reactieve T-cellen te onderdrukken kan ook 
worden gebruikt om immuun reacties tegen tumoren te manipuleren. Aangezien tumor 
antigenen vaak lichaamseigen antigenen zijn, zou het verstoren van de onderdrukkende 
functie van stromale cellen op zelf-reactieve T-cellen een mogelijkheid kunnen bieden tot 
het initiëren van een immuun reactie tegen de tumor. In hoofdstuk  laten we zien dat in ver-
schillende tumormodellen in muizen een verhoogde frequentie van TREG-cellen aanwezig 
zijn  in de lymfeklier die het dichts bij de tumor zit wanneer we dat vergelen met dezelfde 
lymfeklier in muizen die geen tumoren bevatten. Deze verhoogde frequentie correleerde 
met een toename van MHC klasse II expressie op stromale lymfeklier cellen. We kunnen 
daarom speculeren dat veranderingen in de frequentie van antigeen-presenterende 
stromale cellen mogelijk ook de frequentie van TREG-cellen kan veranderen. Dit zou 
resulteren in een effectieve onderdrukking van de adaptieve immuun reactie tegen 
lichaamseigen antigenen (Figuur 1).

Om het mechanisme te ontcijferen waarmee stromale cellen T-cel gemedieerde B-cel 
reacties controleert, zijn toekomstige studies met muismodellen en ook met humaan 
materiaal vereist. Dit kan uiteindelijk leiden tot de identificatie van nieuwe targets voor 
het moduleren van immuun reacties en de behandeling van RA.
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Figuur 1. De hypothetische immuun regulerende functie van stromale lymfeklier cellen door de con-
trole van regulerende T (TREG) -cellen. Verhoging van lichaamseigen antigenen en MHC klasse II expressie 
door stromale cellen kan resulteren in de inductie van TREG-cellen tegen lichaamseigen antigenen en vormt 
daarmee een immuun-onderdrukkende micro-omgeving in de lymfeklieren. Een afname in de expressie van 
lichaamseigen antigenen en MHC klasse II door stromale cellen daarentegen vermindert het aantal TREG-cellen 
en verhoogt daarmee de activering van zelf-reactieve T-cellen tegen lichaamseigen antigenen.
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