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Bacteriën, virussen, ziektes, giftige stoffen, ons lichaam loopt continu gevaar. Of je 
het nou merkt of niet, we moeten ons continu verweren. Indringers worden meteen 
herkend en het lichaam stuurt er witte bloedcellen op af en gaat ze te lijf. Ons lichaam 
bevat verschillende soorten witte bloedcellen elk met hun eigen functie en specificiteit. 
Lymfocyten vormen een belangrijke groep van witte bloedcellen die betrokken zijn bij de 
aanpak van indringers, die allerlei lichaamsvreemde ‘antigenen’ bevatten. Deze lymfocyten, 
voornamelijk onderverdeeld in B en T cellen, zijn in grote aantallen aanwezig in ons 
lichaam. Echter, lymfocyten zijn antigeen specifiek wat betekent dat één lymfocyt maar 1 
antigeen kan herkennen. Daar waar de ene lymfocyt in staat is om een influenza virus te 
herkennen, is een andere lymfocyt in staat om het Epstein Barr virus te herkennen. Voor 
1 indringer zijn er slechts enkele honderden lymfocyten die deze indringer herkennen. 
De kans dat een lymfocyt dan ook daadwerkelijk het juiste antigeen tegen komt om daar 
vervolgens een immuunreactie tegen te beginnen, is dus maar klein. Echter, ons lichaam 
bevat enkele honderden strategisch gelegen lymfeklieren (figuur 1) die onder andere tot 
doel hebben om de kans te vergroten dat een antigeen specifieke lymfocyt zijn target 
tegen komt om zo een immuunrespons in gang te zetten om de indringer te vernietigen.
Deze lymfeklieren vervullen belangrijke taken om ons lichaam te beschermen tegen 
indringers. Ten eerste, wanneer een bacterie of virus ons lichaam binnenkomt zijn er 

Figuur 1
Schematisch overzicht van het lymfatisch 
systeem inclusief de lymfoïde organenen in de 
mens. 

speciale cellen (antigeen presenterende cellen 
(APC)) die in staat zijn om deze indringer op 
te nemen en kleine deeltjes daarvan, naar de 
lymfeklier te vervoeren. Daar aangekomen 
zullen deze cellen kleine stukjes van de 
indringer aanbieden aan lymfocyten, met als 
doel dat lymfocyten deze antigenen herkennen 
en zo een immuunreactie tegen deze 
indringer beginnen. Lymfeklieren vormen dus 
kruispunten die de kans vergroten dat antigeen 
specifieke lymfocyten hun antigeen ontmoeten. 
Op deze manier verhoogt het de effectiviteit van 
ons immuunsysteem. Ten tweede, lymfocyten 
circuleren continu door het lichaam van de ene 
lymfeklier naar de andere. In de lymfeklieren 
krijgen de lymfocyten voedingsstoffen om te 
overleven. Ten derde, wanneer lymfocyten hun 
antigeen tegen komen zorgt de omgeving in 
de lymfeklier ervoor dat T cellen zich kunnen 
vermeerderen en specialiseren in zogenaamde 
“effector” cellen die goed in staat zijn om de 
infectie te bestrijden.
Naast de strategische locatie is ook de 
architectuur van een lymfeklier zodanig dat er 
een efficiënte immuunreactie plaats kan vinden. 
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De antigenen komen de lymfeklier binnen via de aanvoerende lymfevaten welke lymfe 
aanvoeren vanuit een specifiek gebied in het lichaam. Deze antigenen kunnen vrij in de 
lymfe aanwezig zijn, maar kunnen ook vervoerd worden door antigeen presenterende 
cellen. Wanneer vrij antigeen binnenkomt in de lymfeklier, komt het binnen in het 
antigeen-sampling gebied, waar afbraakcellen, ook wel macrofagen genoemd, deze 
antigenen opnemen, afbreken en/of vervoeren naar de plek waar B lymfocyten gelegen 
zijn. Afhankelijk van de grootte van de antigenen, worden antigenen ook via een special 
buizensysteem (conduit) vervoerd naar het gebied waar de T lymfocyten gelegen zijn 
alwaar ze door antigeen presenterende cellen uit het conduit worden opgenomen en in 
nog kleinere stukjes worden gepresenteerd aan T lymfocyten. In het geval dat antigeen 
door een antigeen presenterende cel wordt binnengebracht migreren deze naar het T 
lymfocyt gebied of naar het B lymfocyt gebied. Ze positioneren zich rond kleine speciale 
bloedvaatjes waar T en B lymfocyten de lymfeklier binnen komen. Zo wordt voor 
lymfocyten de kans en daarmee de effectiviteit vergroot om hun antigeen tegen te komen.
Lymfocyten zijn in grote aantallen aanwezig in een lymfeklier. Er is echter een kleine 
groep cellen die een belangrijke functie hebben voor de functie van een lymfeklier. Deze 
cellen noemen we stromale cellen. Zij vormen niet alleen het structurele fundament 
van een lymfeklier zoals lange tijd werd gedacht. Deze stromale cellen vormen de 
snelweg voor lymfocyten om over te bewegen en het zijn deze stromale cellen die 

Figuur 2 Compartimentalisatie in een lymfeklier
Detail opname van een volwassen lymfeklier met de 
compartimentalisatie van B lymfocyten (rood) en T 
lymfocyten (blauw).

signalen afgeven waar de lymfocyten 
heen moeten. Daarnaast zijn het de 
stromale cellen die voedingstoffen 
maken waardoor lymfocyten kunnen 
overleven. Een andere belangrijke 
functie van deze stromale cellen is dat 
ze compartimentalisatie verzorgen in 
een lymfeklier. Hiermee wordt bedoeld 
dat de verschillende soorten lymfocyten 
elk hun eigen gebied hebben (figuur 2). 
Dit doen ze door signalen te maken die 
bijvoorbeeld B lymfocyten aantrekken, 
maar niet T lymfocyten en vice versa.

De vorming van lymfeklieren
Lymfeklieren worden gevormd tijdens 
de embryogenese. Voor zover bekent 
start dit proces bij mensen rond week 
8 na bevruchting. De vorming van 
lymfeklieren is een complex proces 
waarbij verschillende cellen en signalen 
een grote rol spelen. De meeste kennis 
die we hebben over de ontwikkeling 
van lymfeklieren is opgedaan in muizen, 
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waar dit proces op een vergelijkbare wijze als bij mensen verloopt (figuur 3).
Afhankelijk van de locatie vormt de lymfeklier in muizen zich tussen dag 11 en 14 na 
bevruchting. Een opmerkelijk feit is dat lymfeklieren zich op vaste plekken vormen en 
wel daar waar bloedvaten splitsen. Of de splitsing van bloedvaten instructief is voor de 
vorming van lymfeklieren is nog niet bekend. Voor zover bekend is de eerste gebeurtenis 
de productie van een chemokine (CXCL13), wat zorgt voor de aantrekking van cellen. De 
productie van CXCL13 staat onder invloed van retinolzuur, dat uit vitamine A ontstaat. 
Muizen die niet in staat zijn om retinolzuur om te zetten vanuit vitamine A vormen 
geen lymfeklieren. Welke cellen dit retinolzuur afgeven is nog niet bekend, maar er is 
gespeculeerd dat zenuwcellen hiertoe in staat zouden moeten zijn omdat deze cellen de 
enzymen bezitten om vitamine A om te zetten in retinolzuur. Echter, het onomstotelijke 
bewijs hiervoor is nog niet geleverd.
De cellen in de toekomstige lymfeklier die gestimuleerd worden met retinolzuur gaan 
zoals gezegd CXCL13 produceren wat leidt tot de aantrekking van lymfoïde weefsel 
induceer cellen (LTi cellen). Deze LTi cellen worden aangevoerd via het bloed en zijn vroeg 
tijdens de ontwikkeling afkomstig vanuit de lever. In muizen die geen LTi cellen hebben 
worden geen lymfeklieren gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval in muizen waarbij de 
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Figuur 3 Embryonale lymfeklierontwikkeling
Tijdens embryogenese is de eerste gebeurtenis in lymfeklierontwikkeling de expressie van CXCL13 door 
mesenchymale voorlopercellen onder invloed van retinolzuur. Dit leidt tot de aantrekking van lymfoïde weefsel 
induceer (LTi) cellen naar de plaats waar de uiteindelijke lymfeklier zal ontstaan (1). Wanneer genoeg LTi cellen 
zijn verzameld zorgt signalering via TRANCE-TRANCE receptor tot de expressie van lymfotoxine op LTi cellen 
(2). De LTi cellen gaan nu een interactie met mesenchymale voorlopercellen aan via de lymfotoxine receptor. 
De voorlopercellen differentiëren tot lymfoïde weefsel organiserende (LTo) cellen en gaan meer chemokines 
en adhesiemoleculen om meer LTi cellen aan te trekken en vast te houden. Daarnaast maken de cellen nu 
IL-7 aan, een overlevingscytokine voor LTi cellen(3).De aantrekking van meer LTi cellen leidt tot een positieve 
terugkoppeling wat uiteindelijk resulteert in de vorming van een lymfeklier (4).
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transcriptiefactoren Id2 of ROR-yt niet functioneren, waardoor er geen LTi cellen worden 
gemaakt. 
Wanneer er genoeg LTi cellen zijn geclusterd brengen de cellen lymfotoxine op hun 
celoppervlak. Wanneer de LTi cellen nu contact maken met mesenchymale voorlopercellen 
die de corresponderende lymfotoxine receptor hebben, zullen deze mesenchymale 
voorlopercellen differentiëren tot lymfklier organiserende cellen (LTo cellen). Deze LTo 
cellen gaan, naast CXCL13, nog meer chemokines produceren waardoor er nog meer 
LTi cellen worden aangetrokken. Om de inkomende LTi cellen op hun plek te houden 
brengen de LTo cellen ook adhesie moleculen op hun oppervlak zoals ICAM, VCAM en 
MAdCAM. Daarnaast maken de LTo cellen nu ook een cytokine voor de overleving LTi 
cellen, interleukine 7 (IL-7). De binnenkomst van nog meer LTi cellen die op hun beurt weer 
lymfotoxine tot expressie brengen leidt tot een positieve terugkoppeling wat uiteindelijk 
leidt tot de vorming van een lymfeklier.

Belangrijke genen voor de ontwikkeling van lymfeklieren.
Zoals eerder aangegeven hebben studies in muizen ons veel geleerd over de ontwikkeling 
van lymfeklieren en welke genen en signaleringspaden cruciaal zijn voor de vorming van 
lymfeklieren. De LTi cellen zijn oorspronkelijk afkomstig van gemeenschappelijke lymfoide 
voorlopercellen (CLP), die ook de voorlopers zijn van B en T lymfocyten. De differentiatie 
van CLP naar LTi cellen staat onder invloed van de transcriptiefactor Id2 en de nucleaire 
receptor RORyt. Zoals gezegd, wanneer 1 van deze 2 factoren ontbreekt, ontstaan er geen 
LTi cellen met als gevolg dat er geen lymfeklieren ontwikkelen.
Muizen die geen lymfotoxine of de corresponderende receptor tot expressie kunnen 
brengen, maken in het geheel geen lymfeklieren. Echter, in muizen die geen lymfotoxine 
kunnen maken vormen zich wel clusters van LTi cellen. Doordat deze cellen nu echter 
niet kunnen communiceren met mesenchymale voorlopercellen zal de vorming van een 
lymfeklier niet doorzetten en de clusters van LTi cellen zullen uiteindelijk verdwijnen. 
Wanneer muizen geen IL-7 receptor, TRANCE of de TRANCE-receptor hebben zijn er op de 
dag van geboorte minder LTi cellen in lymfeklieren die de darmen draineren, waarschijnlijk 
omdat er minder adhesiemoleculen zijn gemaakt om LTi cellen vast te houden. Hoewel 
signalering via lymfotoxine receptor of de TRANCE receptor niet expliciet nodig is voor 
de vorming van LTi cellen en de eerste clustering van LTi cellen, zijn deze receptoren wel 
cruciaal en onmisbaar voor de vervolgstappen van lymfklierontwikkeling.
Signalering via de lymfotoxine receptor, welke op de mesenchymale voorlopercellen 
evenals de lymfoïde weefsel organiserende cellen tot expressie wordt gebracht, leidt 
tot de activatie van het nucleaire factor kappa B (NF-kB) signaleringspad dat uiteindelijk 
leidt tot transcriptie van genen. Dit signaleringspad is 25 jaar geleden ontdekt en is een 
belangrijke regelaar van zowel ons aangeboren als ons verworven immuunsysteem. Dit 
NF-kB signalerinspad bestaat uit 5 belangrijke componenten; NF-kB1 (ook wel p50, welke 
gevormd wordt uit p105), NF-kB2 (ook wel p52, gevormd vanuit p100), relA (p65), relB 
en c-Rel. Hoewel p50 en p52 belangrijk zijn voor transport naar de celkern evenals DNA-
binding, hebben deze moleculen geen transcriptie capaciteit. Echter, wanneer p50 en p52 
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aan elkaar binden, kan dat leiden tot onderdrukking van transcriptie activiteit. De activiteit 
van NF-kB moleculen staat onder invloed van remmende eiwitten die behoren tot de IkB 
familie. In rustende cellen binden deze eiwitten van NF-kB/Rel eiwitten waardoor deze 
niet naar de celkern kunnen zodat er geen transcriptie plaats kan vinden.
Wanneer cellen gestimuleerd worden via de lymfotoxine receptor kunnen twee 
signaleringspaden worden aangezet; de klassieke en de niet klassieke. Het klassieke pad 
leidt tot transcriptie via relA, terwijl de niet klassieke leidt tot transcriptie via relB. Zowel 
relA alsook relB zijn essentieel voor de differentiatie van mesenchymale voorlopercellen 
of LTo cellen. De activatie van het niet klassieke pad leidt tot de aanmaak van CCL19, 
CCL21, IL-7 en ook CXCL13, allen sleutelmoleculen voor goede lymfeklierontwikkeling.
Naast de NF-kB signalering is ook signalering via vitamine A belangrijk voor de 
ontwikkeling van lymfeklieren. Vitamine A (retinol) krijgen we binnen via ons voedsel en 
moet worden omgezet naar retinolzuur. Wanneer vitamine A door de darmepitheelcellen 
is opgenomen, wordt het via het bloed getransporteerd naar de lever alwaar het wordt 
opgeslagen. Wanneer cellen vitamine A nodig hebben, wordt het vanuit de lever, via het 
bloed door transport eiwitten, getransporteerd naar de cellen die het nodig hebben. Deze 
cellen brengen de receptor STRA-6 op hun oppervlak waardoor vitamine A kan worden 
opgenomen de cel in. Eenmaal in de cel ondergaat vitamine A verschillende enzymatische 
processen waarbij uiteindelijk retinolzuur wordt gevormd. Om een overschot aan 
retinolzuur tegen te gaan omdat dit schadelijk is voor de cel, bevat de cel ook enzymen 
om een te veel aan retinolzuur af te breken.
Wanneer retinolzuur in de cel bindt aan het molecuul CYP26, vindt er geen actie plaats en 
worden er geen genen afgeschreven. Wanneer retinolzuur bindt aan CRABP2 wordt het de 
kern in getransporteerd alwaar het kan binden aan retinolzuur receptoren wat uiteindelijk 
leidt tot gentranscriptie. Zoals eerder aangegeven is signalering via retinolzuur receptoren 
essentieel voor de vorming van lymfeklieren.

Lymfeklier stromale cellen.
De stromale cellen in een lymfeklier kunnen worden onderverdeeld in verschillende 
populaties. Karakteristiek voor de lymfeklier zijn speciale kleine bloedvaatjes die we ook 
wel hoog endotheel venules (HEV) noemen. Deze HEV zijn te vinden in het T cel gebied van 
de lymfeklier en via deze bloedvaatjes kunnen lymfocyten de lymfeklier binnen komen. 
Deze HEV brengen chemokines tot expressie nodig om lymfocyten vanuit de bloedbaan 
de lymfeklier in te krijgen en ze hebben unieke expressie van adhesiemoleculen waar 
lymfocyten aan kunnen binden.
Lymfatische endotheelcellen (LEC) zijn tijdens de ontwikkeling afkomstig van veneus 
bloedendotheel. LEC vormen het kapsel van de lymfeklier evenals de aanvoerende vaten 
waar antigenen en antigeen presenterende cellen de lymfeklier kunnen binnen komen. 
Daarnaast verlaten lymfocyten de lymfeklier via afvoerende lymfevaten waarna ze 
uiteindelijk terecht komen in de bloedcirculatie.
Naast endotheel stromale cellen bestaan er ook mesenchymale stromale cellen. Binnen 
deze groep kunnen we 3 typen onderscheiden (figuur 4). In het gebied waar zich 
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hoofdzakelijk T cellen bevinden, zijn de fibroblastische reticulaire cellen (FRC) gelegen, in 
het B cel gebied zijn de folliculaire dendritische cellen (FDC) gelegen en in het gebied onder 
het kapsel van de lymfeklier vinden we marginale reticulaire cellen (MRC). Deze laatste 
groep stromale cellen hebben dezelfde eigenschappen als de lymfeklier organiserende 
cellen. Ze zien er hetzelfde uit en maken dezelfde chemokines en het is gesuggereerd dat 
deze cellen de voorlopercellen zijn van mesenchymale stromale cellen in de lymfeklier. 
Echter, hier is nog geen definitief bewijs voor geleverd.
Fibroblastische reticulaire cellen (FRC), gelegen in het T cel gebied zijn de grootste groep 
stromale cellen in de lymfeklier. Tijdens de ontwikkeling vlak na de geboorte, wanneer 
T lymfocyten de lymfeklier binnen komen, maken de FRC een 3D netwerk (figuur 5). 
Het idee is dat lymfocyten over dit netwerk door de lymfeklier heen “wandelen”en zo 
zoeken naar antigeenpresenterende cellen die hun antigeen bij zich dragen. Wanneer 
ze hun antigeen niet tegen komen, verlaten lymfocyten de lymfeklier weer zonder dat 
ze geactiveerd worden. FRC maken chemokines, CCL19 en CCL21, die T cellen en ook 
antigeen presenterende cellen aantrekken. Daarnaast maken de FRC ook de cytokine 
interleukine-7 (IL-7), een voedingsstof voor T cellen waardoor ze kunnen overleven. 
Wanneer dit cytokine niet wordt gemaakt, zullen de T cellen verdwijnen en doodgaan.
Folliculaire dendritische cellen (FDC) zijn nodig voor de functie van B cellen. Hoewel vlak 
na de geboorte in muizen deze cellen nog niet zichtbaar zijn, zijn de voorlopers van deze 
cellen wel aanwezig. Zodra B lymfocyten de lymfeklier binnen komen, differentiëren de 
voorlopercellen tot FDC. Ze hebben dus B lymfocyten nodig om een volwassen FDC te 
worden, hoewel T lymfocyten hierin ook een rol kunnen spelen. FDC maken CXCL13 
waardoor B cellen worden aangetrokken, evenals een speciale populatie van T lymfocyten.
De omgeving in de lymfeklier zorgt ervoor dat het immuunsysteem optimaal functioneert. 
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Figuur 4 Stromale subsets in lymfeklieren
Schematisch overzicht van de verschillende mesenchymale stromale cellen in een lymfeklier. Folliculaire 
Dendritische Cellen (FDC) lokaliseren in het B lymfocyt gebied en kunnen worden gekarakteriseerd door de 
expressie van GP38 en CD35 terwijl ze de chemokine CXCL13 maken. Fibroblastische Reticulaire Cellen (FRC) 
zijn gelegen in het T cel gebied en worden geïdentificeerd door de expressie van GP38 terwijl ze ook IL-7 en 
CCL21 maken. Marginale Reticulaire Cellen (MRC) liggen onder het kapsel en brengen MAdCAM-1 en TRANCE 
tot expressie en maken de chemokine CXCL13.



131131

Nederlandse samenvatting

7

Naast het feit dat de verschillende stromale cellen zorgen voor een verdeling van de 
lymfeklier in B lymfocyt gebieden en T lymfocyt gebieden, zorgen de stromale cellen ook 
voor instructie waardoor de lymfocyten naar de plek gaan waar de ontsteking of indringer 
zich bevindt. Voor deze instructie is vitamine A noodzakelijk.
Een andere zeer belangrijke functie van lymfeklier stromale cellen is recentelijk ontdekt. Dit 
betreft het induceren van tolerantie en is van essentieel belang om autoimmuunziekten 
te voorkomen. Omdat meerdere stromale cellen dit kunnen, hebben deze studies ook de 
Achilles hiel van onderzoek naar stromale cellen aangetoond, namelijk het gebrek aan 
kennis betreffende het uiterlijk (fenotype) van deze cellen en slechts een gelimiteerde 
hoeveelheid cellen om mee te werken.

Fenotypisch profiel van lymfeklier stromale cellen
Grofweg kunnen de stromale cellen in een lymfeklier worden onderscheiden doormiddel 
van 3 oppervlakte markers namelijk CD45, CD31 en GP38 (figuur 6). Allereerst heeft geen 
enkele stromale cel de oppervlakte marker CD45 omdat ze niet van hematopoietische 
afkomst zijn. B en T lymfocyten hebben deze marker wel. Wanneer we dus de cellen 
selecteren die geen CD45 hebben en vervolgens kijken naar de markers CD31 en GP38 
kunnen we 4 populaties onderscheiden. De hoog endotheel venules en andere (kleine) 
bloedvaten hebben CD31 op hun oppervlak en geen GP38. De lymfatische endotheelcellen 
hebben zowel CD31 alsook GP38 op hun oppervlak. De mesenchymale stromale cellen 
hebben geen CD31 en zijn of GP38 positief (de grootste groep) of GP38 negatief (dubbel 
negatief ). Deze onderscheiding op basis van deze 3 markers is nog niet compleet en elke 
subset van stromale cellen kan verder worden geïdentificeerd met behulp van andere 

Ushiki T; Arch Histol Cytol. 2002 Ushiki T; Arch Histol Cytol. 2002 

Figuur 5 3D network van stromale cellen in de lymfeklier
Detail opname van het 3D netwerk dat stromale cellen in de 
lymfeklier vormen (bron; Ushiki T; Arch Histol Cytol. 2002).

oppervlaktemoleculen al is er nog 
veel onderzoek nodig om deze 
verschillende subsets verder te 
definiëren.

Mesenchymale StamCellen
Mesenchymale stamcellen (MSC) 
zijn al meer dan 50 jaar geleden 
ontdekt door Friedenstein en 
zijn collega’s. Hij heeft laten 
zien dat er een populatie van 
stromale cellen in het beenmerg 
kon differentiëren tot bot, vet en 
kraakbeen. Deze cellen waren 
eenvoudig te verkrijgen doordat 
ze goed aan plastic kweekflessen 
hechtten waarna ze zich konden 
vermeerderden terwijl ze de 
mogelijkheid behielden tot het 
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differentiëren in de drie typen cellen bot, vet en kraakbeen. Vervolgonderzoek liet zien 
dat soortgelijke cellen niet alleen in het beenmerg aanwezig waren maar uit bijna elk 
weefsel geïsoleerd konden worden op basis van hun hechting aan plastic en de daarop 
volgende vermeerdering in kweekflessen. Echter, de frequentie van deze cellen is in alle 
weefsels erg laag.
In het beenmerg hebben de MSC een belangrijke functie in het creëren van de juiste 
omgeving (niche) voor bloedstamcellen (HSC). Onderzoek heeft aangetoond dat in 
muizen, HSC na transplantatie dicht in de buurt van MSC terecht komen in het beenmerg. 
Deze MSC werden geïdentificeerd op basis van de expressie van Nestin. Wanneer deze 
Nestin-MSC werden verwijderd uit het beenmerg, verdwenen de HSC ook. Echter, 
meerdere cellen blijken verantwoordelijk te zijn voor het creëren van de juiste omgeving 
voor HSC. Een andere interessante observatie is dat de MSC in het beenmerg direct 
worden geïnnerveerd door zenuwcellen en direct konden worden aangestuurd zodanig 
dat stimulatie een remming gaf in de expressie van genen die nodig zijn om HSC in het 
beenmerg te houden. 

Mesenchymale stamcellen en ziekte
Vanaf het begin dat MSC werden ontdekt werd gedacht dat deze cellen een grote 
therapeutische betekenis zouden hebben, vooral binnen de regeneratieve geneeskunde, 
omdat MSC onder andere in staat waren bot en kraakbeenweefsel te vormen. Het vele 
onderzoek dat is gedaan met MSC heeft er onder andere toe geleidt dat deze cellen 
worden gebruikt voor het genezen van de ziekte osteogenese imperfecta. Echter, het 
moduleren van zowel het aangeboren evenals het verworven immuunsysteem is een 
belangrijke intrinsieke eigenschap van MSC welke uitgebreid wordt getest in verschillende 
ziektes en hun modellen. Onder andere in Multiple Sclerose (MS) en Inflammatoire Darm 
Ziekten (IBD) wordt uitgebreid onderzocht of deze cellen de ziekteverschijnselen kunnen 
verbeteren.
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Figuur 6 Stromale subsets in lymfeklieren
Schematisch overzicht van een karakteristiek 
FACS profiel van een lymfeklier celsuspensie 
waarbinnen de CD45neg populatie 4 
verschillende stromale subsets kunnen 
worden onderscheiden op basis van de 
expressie van GP38 en CD31. De bloed 
endotheel cellen (BEC, waaronder hoog 
endotheel venules (HEV)) brengen CD31 tot 
expressie. De lymfatische endotheel cellen 
(LEC) brengen naast CD31 ook GP38 tot 
expressie. Mesenchymale stromale cellen 
brengen alleen GP38 tot expressie (FRC, 
FDC, MRC) of zijn negatief voor zowel GP38 
als CD31 (DN).
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Multiple Sclerose (MS) is een chronische ontstekingsziekte van de hersenen die leidt 
tot de degeneratie van hersencellen uit het centrale zenuwstelsel met invaliditeit tot 
gevolg. De ziekte heeft helaas een nog onbekende oorzaak en er is geen genezende 
behandeling. Het bestuderen van de ziekte gebeurt hoofdzakelijk in diermodellen om 
op die manier te achterhalen wat de eerste gebeurtenissen zijn in het ontstaan van deze 
ziekte en welke celtypen hierin een belangrijke rol spelen. In deze MS diermodellen is 
aangetoond dat het toedienen van MSC leidt tot verminderde klinische verschijnselen 
voornamelijk door het onderdrukken van immuunreacties. Gedacht werd dat dat de 
toegediende MSC de schade in de hersenen zouden kunnen verminderen door daar 
te differentiëren naar zenuwcellen. Dit is wel mogelijk in kweekflessen onder speciale 
condities maar is echter nog niet waargenomen in diermodellen. Hoewel het toedienen 
van MSC als mogelijke therapie de klinische verschijnselen van MS kunnen verbeteren is 
het nog niet duidelijk wat de rol is van lichaamseigen MSC tijdens deze ziekte.De ziekte 
van Crohn en Ulceratieve Colitis zijn de twee meest voorkomende inflammatoire darm 
ziekten. Deze aandoeningen zijn het gevolg van een overreactie van het immuunsysteem 
tegen de normale darmflora. Onze darmflora bestaat uit een grote hoeveelheid bacteriën 
welke essentieel zijn voor het verteren van ons voedsel. Normaal gesproken vormt de 
bekleding van de darm samen met de darm-epitheelcellen, een barrière die er voor zorgt 
dat de bacteriën niet het omliggende weefsel kunnen bereiken. Wanneer deze barrière 
niet goed werkt kan het lekken van teveel bacteriën in het darmweefsel leiden tot een 
immuunreactie zoals het geval is bij inflammatoire darm ziekten. Ook in diermodellen die 
deze ziektes nabootsen is het toedienen van MSC getest. En inderdaad, het toedienen van 
MSC leidde tot verminderde ziekteverschijnselen hoofdzakelijk omdat de immuunreactie 
werd onderdrukt. Een belangrijke observatie daarbij was dat stromale cellen uit het 
beenmerg teruggevonden werden in de ontstoken darmen. Dit suggereert dat MSC, naast 
het moduleren van immuunreacties ook in staat zijn om bij te dragen aan weefselherstel.
Een van de belangrijkste nadelen van MSC is de geringe hoeveelheid cellen die aanwezig 
zijn in de verschillende weefsels en er bestaat nog geen duidelijkheid over het uiterlijk 
van deze cellen. Hoewel de cellen eenvoudig te vermeerderen zijn in kweekflessen, weten 
we niet hoe we deze cellen rechtstreeks uit menselijke of dierlijke weefsels kunnen halen 
omdat veel uiterlijke kenmerken die beschreven zijn in de literatuur, niet overeenkomen 
met het uiterlijk van de cellen in het dier of de mens. Daarnaast, dragen de MSC na 
transplantatie niet of nauwelijks bijdragen aan herstel en regeneratie van weefsels. Of 
dit komt doordat de cellen langere tijd gekweekt zijn waardoor ze deze capaciteit zijn 
verloren is nog onbekend. De mogelijkheid bestaat ook dat er in het lichaam een vaste 
hoeveelheid MSC aanwezig zijn en dat hun aantal nauwkeurig wordt gereguleerd.
Studies bij muizen hebben aangetoond dat MSC in het beenmerg kunnen worden 
geïdentificeerd doordat ze Nestin tot expressie brengen. Doordat Nestin in de cel zit 
hebben onderzoekers een trucje uitgehaald waarbij alle cellen die Nestin in hun cel 
hebben, groen fluorescerend (GFP) worden. Hierdoor kunnen de cellen eenvoudig 
worden geïsoleerd en kunnen er functioneel experimenten worden gedaan met zuivere 
populaties MSC. Op deze manier kan er meer duidelijkheid komen over de eigenschappen 
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van MSC en hun functie tijdens gezonde, rustende omstandigheden, maar ook over hun 
eigenschappen tijdens ziekte en de mogelijke rol die de cellen hierin spelen.

Mijn proefschrift
In mijn proefschrift staat de mesenchymale stamcel centraal. In hoofdstuk 2 heb ik 
onderzocht of mesenchymale stamcellen de voorlopers zijn van lymfeklier stromale 
cellen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van muizen waarin de Nestin cellen groen 
fluorescerend zijn (Nestin-GFP). Wanneer we vroeg in de ontwikkeling kijken zien we 
op dag 14.5 na bevruchting dat er Nestin-GFP cellen aanwezig zijn op de plek waar de 
lymfeklier zal ontstaan. Later in de ontwikkeling, op de dag van geboorte, zijn deze cellen 
nog ruimschoots aanwezig in de lymfeklier. Hoewel hun frequentie afneemt zijn er ook in 
de volwassen lymfeklier nog steeds Nestin-GFP cellen aanwezig. Deze cellen liggen vaak 
dicht tegen een bloedvat aan, voornamelijk dicht tegen hoog endotheel venules, maar 
kunnen ook elders in de lymfeklier aangetroffen worden. De aanwezigheid van Nestin-
GFP cellen tijdens alle stadia van lymfeklierontwikkeling doet vermoeden dat deze cellen 
de voorlopers zijn van stromale cellen in de lymfeklier. Om dit aan te tonen hebben we 
gebruik gemaakt van zogenaamde “lineage tracing”, waarbij alle cellen die afkomstig zijn 
van een Nestin cel voor altijd zijn gelabeld met GFP. Wanneer we in deze muizen kijken 
naar de stromale cellen in de lymfeklier, zien we dat alle stromale cellen afkomstig zijn 
van een Nestin voorlopercel. Dit betreft de cellen in het T cel gebied, het B cel gebied 
en de cellen die onder het kapsel liggen. Bij het analyseren van de muizen hebben we 
verrassend genoeg ook waargenomen dat ook de hoog endotheel venules alsmede het 
lymfatisch endotheel afkomstig zijn van een Nestin voorlopercel omdat ze GFP gelabeld 
waren. De andere kleine bloedvaatjes in de lymfeklier waren niet met GFP gelabeld. 
Uit deze studies hebben wij geconcludeerd dat de stromale cellen in de lymfeklier een 
gezamenlijke voorloper hebben die we kunnen identificeren met behulp van Nestin.
In hoofdstuk 3 hebben we gekeken wat de voorwaarden zijn voor mesenchymale 
stamcellen om te differentiëren tot stromale cellen zoals we ze in de lymfeklieren aantreffen. 
Hiervoor hebben we mesenchymale stamcellen in kweekflessen vermeerderd waarna we 
de cellen hebben gestimuleerd met lymfotoxine en retinolzuur (afkomstig van vitamine 
A), 2 sleutelmoleculen voor de ontwikkeling van lymfeklieren. Wanneer we de cellen alleen 
stimuleren met lymfotoxine, gaan de mesenchymale stamcellen chemokines, cytokines 
en adhesiemoleculen maken die ook gemaakt worden door stromale cellen in het T cel 
gebied van de lymfeklier. Stimulatie van de cellen met retinolzuur leidt tot de aanmaak 
van een chemokine wat hoofdzakelijk door stromale cellen in het B cel gebied wordt 
gemaakt. Opmerkelijk is dat wanneer de cellen eerst retinolzuur krijgen, en 6 uur later 
lymfotoxine, de mesenchymale stamcellen alleen het B cel specifieke chemokine maken, 
terwijl de cellen niet meer de T cel specifieke chemokines en cytokines kunnen maken. 
Op basis van deze resultaten speculeren we dat al vroeg tijdens lymfeklierontwikkeling 
de mesenchymale stamcellen onder invloed van retinolzuur of lymfotoxine uitrijpen tot 
verschillende stromale cellen die we terug kunnen vinden in volwassen lymfeklieren.
In hoofdstuk 4 en 5 hebben we gekeken naar de mesenchymale stamcellen tijdens 
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verschillende ziektes. In hoofdstuk 4 beschrijven we het gedrag van mesenchymale 
stamcellen in het diermodel voor inflammatoire darm ziekte. Wanneer deze dieren ziek 
worden zien we in de darmspecifieke lymfeklieren een tijdelijke significante verhoging van 
het aantal mesenchymale stamcellen. Dit zien we niet gebeuren in andere lymfeklieren. 
De verhoging in aantallen lymfeklieren is afhankelijk van het type muis (genetische 
achtergrond) dat we gebruiken. Alleen in zwarte muizen (C57Black6), maar niet in witte 
muizen (Balb/C) zien we een verhoging van de aantallen mesenchymale stamcellen 
tijdens inflammatoire darm ziekten. Opvallend is dat de zwarte muizen zieker worden 
dan de witte muizen en een heftigere immuunrespons laten zien, waaruit de hypothese 
naar voren is gekomen dat de immuunrespons het aantal mesenchymale stamcellen in 
de lymfeklier kan beïnvloeden. Inderdaad, wanneer we lokaal lymfeklieren activeren, zien 
we een soortgelijk effect optreden, namelijk een verhoging van het aantal mesenchymale 
stamcellen in de lymfeklier. Omdat lymfeklieren gelegen zijn in vet, en vanuit vetweefsel 
MSC geïsoleerd kunnen worden, hebben we gekeken of tijdens een immuunreactie MSC 
verdwijnen uit het vet. En inderdaad, tijdens de ontsteking van de lymfeklier, wanneer de 
MSC aantallen toenemen in de lymfeklier, neemt hun aantal in het omliggende vetweefsel 
af. Onze hypothese is nu dan ook dat afhankelijk van de ernst van de immuunreactie, MSC 
aantallen verhogen in de geactiveerde lymfklier en dat het omliggende vetweefsel als 
lokale bron dient voor het aantrekken van MSC. 
In hoofdstuk 5 hebben we in het diermodel van Multiple Sclerose gekeken naar de 
mesenchymale stamcellen in het beenmerg. Opvallend is dat tijdens de ziekte, de 
aantallen MSC drastisch zijn afgenomen wanneer de dieren op de piek van de ziekte zijn. 
Wanneer de dieren in de herstelfase komen, lijkt het alsof de aantallen MSC zich weer 
herstellen naar normale aantallen die vergelijkbaar zijn met de aantallen MSC voor de 
ziekte. We hebben ontdekt dat de aanwezigheid van T cellen mogelijk een oorzaak kan 
zijn voor deze drastische afname van MSC in het beenmerg.

Samenvattend, gebaseerd op de gegevens zoals beschreven in dit proefschrift kunnen we 
concluderen dat de stromale cellen in een lymfeklier afkomstig zijn van een voorlopercel 
die Nestin tot expressie brengt. Tijdens lymfeklierontwikkeling zorgen retinolzuur 
en lymfotoxine voor de differentiatie van voorlopercellen naar de verschillende 
soorten mesenchymale stromale cellen. Deze voorlopercellen zijn ook in volwassen 
lymfeklieren nog steeds aanwezig en tijdens immuunactivatie worden ze gestimuleerd 
om te differentiëren terwijl er vanuit het omliggende vetweefsel nieuwe MSC worden 
aangetrokken. Tijdens ontsteking in de hersenen worden mesenchymale stamcellen uit 
het beenmerg gemobiliseerd waarschijnlijk onder invloed van T lymfocyten.


