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APPENDIX

samenvaTTIng
Lymfoïde weefsel: van ontogenese tot functie
Secundaire lymfoïde organen (SLO) zoals lymfeklieren, de milt en de platen van Peyer, spelen 

een belangrijke rol in de homeostase van het immuunsysteem. Deze kernen vormen de 

‘bewakingsposten’ van het immuunsysteem waar ‘gevaar’ signalen en antigenen onderzocht 

worden en het immuunsysteem aangezet wordt om te reageren. 

Daarnaast voorkomen de lymfoïde organen een onnodig respons van het immuunsysteem 

die het aantal auto-reactieve T-cellen in de lymfocyten ‘pool’ kan verminderen, en de drempel 

kan verhogen voor B -en T-cell activiteit. 

Deze schijnbaar antagonistische functies zijn vooral van belang in de interface van het lichaam 

en de buitenwereld, aangezien de buitenwereld een overvloed heeft aan zowel goedaardige 

als kwaadaardige micro-organismen en xenobiotica. In dit proefschrift hebben we dan ook 

de ontwikkeling van de SLO onderzocht in één zo’n interface, namelijk, de dikke darm. Ten 

eerste, beschrijven we een nieuwe methode die gebaseerd is op α-smooth muscle actin (αSMA) 

aankleuring en discrimineert tussen colonic patches en colonic solitary intestinal lymphoid tissue 

(SILT). Daarnaast tonen we aan dat de ontwikkeling van dit weefsel onafhankelijk en differentieel 

gereguleerd wordt. Terwijl de ontwikkeling van colonic patches tijdens embryogenese 

afhankelijk is van CXCL13-gemedieerde lymphoid tissue inducer (LTi) cel clustering gevolgd 

door lymphotoxin α (LTα)-gemedieerde consolidatie, lijkt de post-natale ontwikkeling van de 

SILT, tot dusver, chemokine-onafhankelijk. Differentiatie van gp38+VCAM1+lymphoid tissue 

organizer (LTo) cellen en de accumulatie van dendritische cellen in de SILT was, hoe dan ook, LTα- 

afhankelijk; B-cel werving en de ontwikkeling van folliculaire dendritische cellen was daarentegen 

afhankelijk van microflora-onafhankelijke MyD88 signalering. Wij wijden ons onderzoek verder uit 

door aan te tonen dat in tegenstelling tot de colonic patches, de maturatie van SILT (d.i. werving 

van B-cellen) berust op Caspase1 activiteit (IL1 verwerking), IL1R/MyD88 signalering. Deze 

moleculaire as is verantwoordelijk voor de accumulatie van NKp46+ innate lymphoid cells (ILCs) 

binnenin de maturerende SILT. De aanwezigheid van NKp46+ ILCs correleerde aan de expressie 

van B-cell activating factor of tumor necrosis factor family (BAFF), wat mogelijk ondersteuning 

biedt aan de accumulatie en overleving van SILT-infiltrerende B- cellen. Met als focus de ‘triggers’ 

die vroegtijdige clustering van LTi cellen in de SILT anlagen, hebben we vastgesteld dat de 

ontwikkeling van SILT in de dikke darm sterk afhankelijk is op de volmaakte differentiate van 

de dike darm epithelium. De samenwerking van zowel aantrekkende en afstotende factoren 

afgescheiden door gedifferentieerde villus intestinale epitheel cellen en ongedifferentieerde crypt 

intestinale epitheel cellen, respectievelijk, dirigeerde LTi cell clustering naar de bodem van de dikke 

darm crypten. Verstoring van dit trekkende vector in vivo door conditionele deletie van de genen 

verbonden aan gedifferentieerde afscheidende intestinale epitheel cellen of ongedifferentieerde 

intestinale epitheel stam cellen, zorgden voor een afname van de hoeveelheid ontwikkelde SILT.

SLO worden gestructureerd door een populatie van niet-hematopoïetische stromale cellen 

waarvan voorheen aangetoond was dat ze sterk bijdragen aan de functie van immuuncellen die 

zich bevinden in de SLO. In dit proefschrift presenteren we bijkomende data dat aangeeft dat deze 

schaarse cellen betrokken zijn bij zowel immuuntolerantie als de inductie van immuunrespons. Wij 

217



&

laten zien dat lymfeklieren stromale cellen niet alleen tolerantie mediëren binnenin de CD8+T-cel 

repertoire, maar ook de CD4+ T-cellen. MHC-II-gemedieerde antigeen presentatie door stromale 

cellen van de lymfeklieren was nodig voor het homeostatische behoud van de regulatorische 

T-cellen (T-regs), en zodoende voor het behoud van immune quiescence en toepassing van 

immuuntolerantie. Bij selectieve afwezigheid van MHC-II expressie op lymfeklieren stromale 

cellen, bewerkstelligd door MHC-II-/- lymfeklier transplantatie, werden de CD4+ and CD8+ T-cel 

compartimenten geactiveerd, wat uiteindelijk resulteerde in de afstoting van de getransplanteerde 

lymfeklieren. Toll-like receptor (TLR) expressie op lymfeklieren stromale cellen, daarentegen, 

droeg juist bij aan een verbeterd immuun respons. Stimulatie van de stromale cellen met TLR 

liganden verhoogde de expressie van chemokines en adhesie moleculen, en modificeerde de 

patronen van immuuncel recirculatie wat leidde tot de accumulatie van lymfocyten binnenin de 

reactieve lymfeklier. Als gevolg werd een groter aantal antigeen-specifieke T cellen gerecruteerd 

door de ontwikkelende immuunresponsen, wat zorgde voor een algeheel vergroot respons. 

Samenvattend belicht het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, de diversiteit van de 

ontwikkelings pathways nodig voor de formatie van SLO en de hoognodige betrokkenheid van de 

bestanddelen van stromale cellen voor het schapen van immuunfunctie. De gepresenteerde data 

biedt nieuwe perspectieven op mogelijke therapeutische manipulatie van het immuunsysteem 

door aspecten van lymfeorgaan formatie te identificeren die uniek zijn aan de ontwikkeling 

van sommige, maar niet andere, SLO. Hierdoor kan men zich richten op lokale pathologische 

processen, terwijl systemische immuniteit ongewijzigd blijft. Bovendien kan de identificatie 

van verschillende immunomodulatoire eigenschappen van lymfeklieren stromale cellen leiden 

tot gerichte preventie van ongewenste immuunresponsen, zoals die o.a. voorkomen bij 

auto-immuunziektes; of de intensivering van gewenste immuunresponsen, die bijvoorbeeld 

teweeggebracht worden door vaccinatie.
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