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&De cellen van het menselijke immuunsysteem kunnen grotendeels worden 
verdeeld in een aangeboren (innate) en een verworven (adaptieve) tak. 
De cellen van het aangeboren immuunsysteem vormen een eerste lijn 
van verdediging tegen ziekteverwekkers die door de huid of slijmvliezen 
gedrongen zijn. Deze cellen reageren snel en remmen de infectie vaak af zonder 
deze daadwerkelijk op te ruimen. Cellen van het verworven immuunsysteem, 
T en B cellen, worden op een later tijdstip na infectie geactiveerd. Per 
infectie kunnen slechts enkele cellen reageren wanneer ze binnendringende 

immuunstimulerende stoffen (cytokinen). Sommige T cellen kunnen ook 
cellen die door een virus geïnfecteerd zijn direct doden. Door activatie van B en 
T cellen wordt ook immunologisch geheugen aangemaakt, het basisprincipe 

cellen in geval van infectie geactiveerd worden, circuleren deze cellen door de 
secundaire lymfoïde organen (SLOs). Tot de groep van SLOs behoren onder 
andere lymfeklieren, tonsillen (keel amandelen) en de milt. Deze organen 

verschillende weefsels naar de bloedbaan terugstroomt. Immuuncellen 
die in de SLOs zitten kunnen op deze manier snel en doelmatig reageren 
wanneer er in één van de weefsels een infectie plaatsvindt. SLOs bestaan 
voornamelijk uit immuuncellen en steuncellen (stroma). Het SLO stroma biedt 
mechanische ondersteuning voor de immuuncellen en produceert stoffen die 
de immuuncellen nodig hebben om te kunnen overleven en functioneren. De 
SLOs zorgen primair voor de activatie van B en T cellen maar veel andere 
immuunceltypes zijn daarin ook te vinden, waaronder innate lymfocyten 
(lymfocyten die behorende tot het aangeboren immuunsysteem, ILCs).

ILCs
De ILCs behoren tot het aangeboren immuunsysteem. Het zijn cellen die 
veelal te vinden zijn vlakbij de huid, slijmvliezen en maagdarmkanaal (zgn. 
epitheliale weefsels), waar ze de integriteit van deze weefsels bewaken door 
het uitscheiden van cytokinen. Wanneer er een infectie plaatsvindt helpen 
ze ook bij het opruimen van de binnendringende ziekteverwekkers, waarna 
ILCs ook helpen met het herstellen van aangedane weefsels. ILCs zijn onder 
te verdelen in drie groepen: ILC1, ILC2 en ILC3. Deze onderverdeling is 
gebaseerd op de cytokinen die deze cellen maken en de type ziekteverwekker 
die zij daarmee te lijf gaan. In het algemeen nemen ILC1s deel aan 
immuunreacties tegen virussen en bacteriën die binnen in cellen leven 
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(intracellulaire bacteriën). Door het produceren van de andere cytokinen 
helpen ILC2s bij het opruimen van multicellulaire pathogenen (parasieten 
en wormen). ILC3s produceren grote hoeveelheden van weer andere 
cytokinen. Hiermee assisteren deze cellen bij het intact blijven van de huid en 
slijmvliezen en maken ze deel uit van immuunreacties tegen extracellulaire 

(LTi) cel, is verantwoordelijk voor de vorming van lymfeklieren gedurende 
de embryonale ontwikkeling. Behalve bij epitheliale weefsels en embryonale 
SLOs zijn alle ILCs ook aanwezig in de bloedbaan en in volwassen SLOs. 
Het is door andere groepen al aangetoond dat ILCs in volwassen SLOs 
meerdere rollen spelen. Met behulp van muismodellen is aangetoond dat 
ILCs belangrijk zijn bij het herstellen van schade aan SLOs dat ontstaat 
tijdens een virusinfectie. Ook is in muizen aangetoond dat ILCs het ontstaan 
van een immuunrespons tegen bacteriën die in de darm ons voedsel helpen 
te verteren afremmen. Het overgrote deel van het onderzoek aan ILCs, met 
name in SLOs, is tot nu toe gedaan in muizen. Het doel van het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift is om de relatie tussen SLOs en ILCs in 
volwassen mensen verder te ontrafelen in zowel gezondheid als ziekte.

in de SLOs waar ILCs bij voorkeur zitten. In die locaties werken de ILCs en de 
steuncellen (stromale cellen) op elkaar in. Middels een nieuwe methode voor 
isolatie en kweek van steuncellen uit tonsillen laten wij in  zien 
dat deze steuncellen overleving van humane ILCs in kweek ondersteunen. 
Los van de SLOs, zijn alle types ILCs ook aanwezig in bloed van volwassen 
mensen. Hoewel de cellen in het bloed veel overeenkomstige kenmerken 
hebben met ILCs in SLOs, produceren de cellen in het bloed aanmerkelijk 
minder cytokinen in vergelijking met de cellen in SLOs. De ILCs in het bloed 
brengen eiwitten op hun celmembraan tot expressie die ook te vinden zijn 
op niet volledig uitgerijpte (naïeve) B en T cellen. Om te onderzoeken of 
ILCs in het bloed inderdaad naïeve ILCs zijn die in de SLOs gestimuleerd 
moeten worden, hebben wij in  de genen die afgeschreven 
worden in ILC3s uit bloed vergeleken met ILC3s uit humane tonsillen, 
lymfeklieren en milt. Deze studie liet zien dat hoewel de cellen in het 
bloed inderdaad genen tot expressie brengen die karakteristiek zijn voor 
ILCs, de cellen ook genen tot expressie brengen die passen bij minder 
rijpe cellen. De data laten zien dat de omgeving van de SLO voor ILCs 
nodig is om tot functionele, d.w.z. cytokine producerende, ILCs te rijpen.
In laten wij zien dat ILCs uit het bloed inderdaad vanuit het 
bloed de SLOs kunnen binnenkomen langs dezelfde weg als B en T cellen. 
Zoals eerder opgemerkt brengen ILCs in het bloed op hun membraan een 
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eiwit tot expressie waarmee cellen uit de bloedbaan kunnen treden om 
daarna SLOs binnen te gaan (CD62L). Een deel van de ILCs in SLOs van zowel 
muis als mens brengt dit eiwit ook tot expressie, wat suggereert dat de cellen 
inderdaad vanuit de bloedbaan deze organen in migreren. Om dit te bewijzen 
hebben wij muizen behandeld met een antistof die de werking van dit eiwit 
blokkeert. In muizen die behandeld zijn met dit antistof zagen wij dat er 
inderdaad minder ILCs in SLOs die CD62L tot expressie brengen. Dit houdt 
in dat ILCs die CD62L tot expressie brengen uit het bloed kunnen treden en 
SLOs binnen kunnen komen. B en T cellen die een SLO binnentreden en daar 
niet geactiveerd worden, gaan weer terug naar de bloedbaan m.b.v. een ander 
eiwit, S1PR1. Om te onderzoeken of ILCs ook weer via hetzelfde mechanisme 
terugkeren naar de bloedbaan hebben wij muizen met een middel behandeld 
dat S1PR1 blokkeert (FTY-720). Zoals verwacht bleken SLOs van muizen die 
met FTY-720 zijn behandeld meer ILCs te bevatten. Deze resultaten bevestigen 
dat sommige ILCs, net als T cellen, tussen het bloed en de SLOs circuleren. 
In  laten we zien dat ILCs die CD62L op hun membraan tot 
expressie brengen (CD62L+ ILCs), in zowel muis als mens moeilijk in te delen 
zijn in een van de drie subtypes ILCs (ILC1, 2 of 3). In tegenstelling tot andere 
ILCs brengen ze ook geen eiwitten tot expressie die behoren bij een actieve 
staat. Aan de andere kant, in het bloed van patiënten met de ziekte van Crohn 
zien we een verminderde aantal CD62L+ ILCs. Dit laat zien dat in geval van 
immuun activatie er minder CD62L+ ILCs in het bloed aanwezig zijn en meer 
actievere cellen die geen CD62L op hun membraan hebben. Deze resultaten 
laten zien dat CD62L+ ILCs wellicht circulerende, minder rijpe cellen zijn die 
in geval van ontsteking in SLOs geactiveerd worden. Vervolgens worden deze 
cellen dan via de bloedbaan naar de plek van ontsteking gestuurd om daar 
bij de immuunrespons te assisteren.

Om te voorkomen dat een immuunrespons tegen lichaamseigen eiwitten 
wordt gestart, worden T cellen geselecteerd op het niet herkennen van 
lichaamseigen eiwitten. Cellen die deze selectie overleven kunnen dus in 
principe alleen op lichaamsvreemde eiwitten reageren. T cellen hebben 
vervolgens meerdere signalen nodig om volledig geactiveerd te worden. 
De belangrijkste daarvan zijn een antigeen (lichaamsvreemd eiwit) 

en de binding van co-stimulerende moleculen op het membraan van de T 
cel. De signalen worden in SLOs aan de T cellen gegeven door professionele 
antigen presenterende cellen (APCs), in het algemeen te onderscheiden als 
dendritische cellen (DCs), macrofagen en B cellen. Wanneer een T cel wel een 
passend antigeen tegen komt zonder co-stimulatie leidt dit tot de dood van 
deze T cel. Wij tonen in aan dat, net als in muis, humane ILC3s 
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ook antigeen kunnen presenteren in MHC-II. ILC3s kunnen namelijk een 
zogenaamde immunologische synaps (verbinding) vormen met T cellen, wat 
aantoont dat het membraan gebonden MHC-II functioneel is. In tegenstelling 
tot professionele APCs brengen ILC3s echter geen co-stimulerende eiwitten 
tot expressie en inderdaad, wanneer ILC3s en T cellen samen worden 
gekweekt, worden de T cellen, in tegenstelling tot co-kweken met APCs, 
niet geactiveerd. Tegen onze verwachting in bleek echter dat gebrek aan co-
stimulatie niet het enige was waardoor ILCs de T cellen niet konden activeren. 
IL-2, een cytokine die door pas geactiveerde T cellen geproduceerd wordt en 
nodig is voor hun eigen verdere activatie, moest samen met co-stimulatie aan 
een co-kweek van ILCs en T cellen toegevoegd worden om tot gedeeltelijke 
T cel activatie te komen. Deze resultaten tonen aan dat ILC3s T cellen 
kunnen onderdrukken zowel door antigeen te presenteren in afwezigheid 
van co-stimulatie, als door het wegvangen van IL-2. Het moet nog worden 
onderzocht hoe en wat voor antigeen ILCs opnemen, maar het lijkt erop dat 
dit een mechanisme is waarmee T cellen die tegen onschuldige antigenen die 
niet lichaamseigen zijn (bijv. voedselantigenen of darm bacteriën) gericht 
zijn onderdrukt worden. 

In hebben wij onderzocht wat de invloed is van het toedienen 

circulerende humane immuun cellen. RA is een molecuul waarvan bekend 
is dat het veel verschillende effecten heeft op het immuunsysteem. Om deze 
reden hebben wij ILCs uit het bloed van patiënten die lijden aan chronisch 
handeczeem (CHE) en die met RA behandeld worden geanalyseerd. In het 
bloed van deze patiënten bleken minder ILC2s en meer ILC3s aanwezig te 
zijn als gevolg van de behandeling. Ook brachten deze cellen minder eiwitten 
tot expressie die voor migratie naar de huid zorgen en meer eiwitten die 
voor migratie zorgen naar het maag-darm kanaal. Het lijkt er dus op dat 
behandeling met RA resulteert in herprogrammering van ILCs en ervoor zorgt 
dat (deze) ontstekingscellen minder naar de huid migreren en meer naar 
de darm waar ze minder schadelijk zijn. Het is in het verleden aangetoond 
dat ILC2s door het produceren van bepaalde cytokinen betrokken zijn bij 
verschillende allergieën en atopisch eczeem, een ziekte die op CHE lijkt. 
Onze data suggereren dat RA ervoor zorgt dat er minder ILC2s aanwezig zijn 
in de huid van patiënten, wat ook een uitleg kan geven voor de verlichting 
van de symptomen van deze patiënten.

Hoewel in muis de ontwikkeling van ILCs vanuit een voorloper naar een 
volledig rijpe cel is beschreven, is dat voor de mens nog niet volledig in kaart 
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gebracht. Om dit te onderzoeken hebben wij navelstrengbloed onderzocht. 
In navelstreng bloed zijn er relatief meer voorlopercellen dan in volwassen 
bloed. Wij hebben een aantal verschillen kunnen vinden tussen ILCs uit 
volwassen bloed en navelstrengbloed. In de eerste plaats zijn er meer ILCs in 
navelstrengbloed. Ook zijn die anders verdeeld over de drie ILC subtypes: er 
zijn meer ILC2s en minder ILC1s in navelstrengbloed en ook brengen ILCs in 
navelstrengbloed een aantal eiwitten verschillend tot expressie. Wij hebben 
in het navelstrengbloed een populatie van ILCs gevonden die behalve de 

in de muis ILC voorlopers markeert, terwijl het in volwassen dieren zorgt 
voor migratie van cellen naar de darm. Deze populatie was nagenoeg afwezig 
in volwassen bloed. Het is wel belangrijk te noemen dat cellen die alleen 

bloed te vinden zijn. Onze hypothese is dan ook dat de cellen die beiden 
eiwitten op hun membraan tot expressie brengen voorlopers zijn die zich 
ontwikkelen tot de in  en 4 beschreven CD62L+ ILCs. Deze 
laatst genoemden kunnen dan, wanneer ze op de juiste manier geactiveerd 
worden, ontwikkelen tot volledig rijpe ILCs.

Aangezien ILCs een hele kleine groep vormen (minder dan 0.05% van alle 
immuun cellen in het bloed) is het zeer de vraag hoe klinisch relevant deze 
cellen zijn. Tot op heden is er geen situatie beschreven waarin ILCs onmisbaar 
zijn, behalve bij de vorming van lymfeklieren gedurende de embryonale 
ontwikkeling. Omdat ILCs ook geen eiwitten tot expressie brengen die 

in eiwit expressie door deze cellen snel worden opgepikt en kunnen ILCs 
als biomarker dienen bij diagnose van bepaalde ziekten. Een voorbeeld 
hiervoor zou lagere CD62L expressie bij patiënten met de ziekte van Crohn 
kunnen zijn.
Al met al blijkt duidelijk uit ons werk dat de interactie tussen SLOs en ILCs 
veel verder gaat dan alleen SLO ontwikkeling in de embryo. In volwassen 
SLOs rijpen ILCs uit, worden ze geïnstrueerd en vervullen ze hun functies 
waarbij T en B cellen ook worden beïnvloed. De invloed van SLO ILCs op T en 
B cellen is een vorm van regulatie die nog volledig ontrafeld dient te worden. 
Verdere studie naar de interactie tussen ILCs en SLOs in zowel gezondheid 
als ziekte zal in de toekomst hier meer duidelijkheid over moeten gaan 
scheppen.


