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In het maag-darmkanaal bevinden zich een enorme hoeveelheid 
ongevaarlijke antigenen (een antigeen is een klein onderdeeltje van een cel 
of een pathogeen dat een immuunrespons kan veroorzaken, of tolerantie 
kan opwekken) afkomstig van commensale bacteriën (de goede bacteriën) 
en voedsel. Het afweersysteem in de darm heeft de lastige taak om tolerant 
te zijn tegenover deze onschadelijke stoffen, maar tegelijkertijd bescherming 
te bieden tegen de antigenen van potentieel gevaarlijke pathogenen. 
Wanneer deze delicate balans verstoord wordt, kan dit ernstige gevolgen 
hebben; wanneer de tolerantie tegen voedselantigenen verbroken wordt, 
kunnen chronische ontstekingen ontstaan (bijvoorbeeld intolerantie tegen 
gluten zoals bij coeliakie) en wanneer schadelijke pathogenen niet worden 
opgeruimd kan voortdurende diarree ontstaan, met uitdroging en in extreme 
gevallen zelfs met de dood tot gevolg. Om deze balans in stand te houden 
bevinden zich in het maag-darmkanaal gespecialiseerde lymfoïde weefsels, 
‘gut associated lymphoid tissue (GALT)’ genaamd. Dit GALT biedt een 
unieke micro-omgeving waarin verschillende immuuncellen en antigenen bij 
elkaar gebracht kunnen worden, waardoor er op een efficiënte manier ofwel 
tolerantie, ofwel een afweerreactie kan worden opgebouwd.

Veel van het hedendaagse onderzoek naar de ontwikkeling van het 
immuunsysteem in het maag-darmkanaal gedaan in muizen, richt zich op 
de formatie van GALT in de dunne darm, zoals Peyer’s Patches (platen 
van Peyer), Solitary Intestinal Lymphoid Tissue (SILT) en de drainerende 
mesenteriale lymfeklier. Voor zowel de Peyer’s Patches en de mesenteriale 
lymfeklier is aangetoond dat ze voor de geboorte reeds aanwezig zijn. De 
eerste aanleg van deze organen worden gevormd door clusters van lymfoïde 
weefsel inducer cellen [lymphoid tissue inducer cells, LTi cellen] en stromale 
organisor cellen, ofwel steuncellen. Omdat ze voor de geboorte al worden 
aangelegd worden ze geclassificeerd als secundair lymfoïde weefsel. SILT 
daarentegen, is voor de geboorte nog niet aanwezig, maar vormt zich in 
muizen pas in de eerste twee weken na de geboorte, en kan daarom niet 
geclassificeerd worden als secundair lymfoïde weefsel.

De vorming van Peyer’s Patches, mesenteriale lymfeklieren en SILT in de 
dunne darm is afhankelijk van signalering van lymfotoxine alpha (LTα) via de 
lymfotoxine beta receptor (LTβR). Activering van de LTβR op steuncellen door 
binding van LTαβ op het oppervlakte van  LTi cellen, leidt tot de productie van 
chemokines (zoals CXCL13 en CCL21) en verhoogde expressie van adhesie 
moleculen zoals VCAM, ICAM en MAdCAM. Deze chemokines en adhesie 
moleculen zijn belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van LTi cellen 
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op de plaatsen waar lymfeklieren zich vormen, en verantwoordelijk voor de 
vorming van GALT in de dunne darm. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
onderzoeken we de verschillende typen GALT in de dikke darm (het colon) 
van de muis. We laten zien dat er in de dikke darm twee verschillende 
soorten GALT bestaan, nl. ‘colonic patches’ en ‘solitary intestinal lymphoid 
tissue’ (SILT). Colonic patches zijn reeds voor de geboorte aanwezig, op dag 
18.5 van de embryonale ontwikkeling, als clusters van LTi en steuncellen. 
Ze bevinden zich aan de anti-mesenteriale zijde van de dikke darm, in de 
submucosa. In de twee weken na de geboorte vullen deze structuren zich 
met T- en B-cellen, waarbij er zich altijd meerdere B-cel follikels vormen, 
met daartussen de T-cel gebieden. Omdat de aanleg van deze structuren 
reeds voor de geboorte plaatsvindt kunnen ze geclassificeerd worden als 
secundaire lymfoïde weefsel.

Een tweede type lymfoïde weefsel, SILT genaamd, vormt zich in de 
eerste twee weken na de geboorte. SILT kan onderverdeel worden in vijf 
verschillende klassen, gebaseerd op de grootte en cellulaire samenstelling. 
De kleinste vorm van SILT bevat voornamelijk clusters van LTi cellen, 
terwijl de grotere SILTs gevormd worden door een groot B-cel follikel. Alle 
verschillende vormen van SILT bevinden zich in de lamina propria van de 
dikke darm. Verder laten we in dit hoofdstuk zien dat de vorming van zowel 
‘colonic patches’ als volgroeide SILT afhankelijk is van LTβR signalering, maar 
dat de initiële clustering van immatuur SILT gereguleerd wordt door andere 
stimuli. Dus, in de normale volwassen dikke darm van de muis bevinden 
zich twee verschillende types van georganiseerd GALT, die van elkaar 
onderscheiden kunnen worden op basis van het tijdstip van ontwikkeling, 
cellulaire samenstelling en ontwikkelingsstimuli.

In hoofdstuk 3 bestuderen we de allereerste fase van de ontwikkeling van 
perifere lymfeklieren, welke onafhankelijk van lymfotoxine plaatsvindt. We 
laten zien dat tijdens de ontwikkeling op de plek waar later de perifere 
lymfeklieren ontstaan, neuronale uitlopers aanwezig zijn, welke dicht naast 
de stromale organiser cellen liggen. Deze neuronen bevatten enzymen die 
vitamine A kunnen omzetten in diens actieve metaboliet retinolzuur (retinoic 
acid, RA). RA leidt tot productie van CXCL13 door de steuncellen, waardoor 
de eerste LTi cellen worden aangetrokken. Neuronen zorgen hiermee voor 
de eerste clustering van LTi cellen, welke onafhankelijk van lymfotoxine 
plaatsvindt.

Lymfoïde weefsels kunnen zich na de geboorte, tijdens het volwassen leven, 
vormen in verschillende weefsels als gevolg van een chronische ontsteking. 
Dit de novo gevormde weefsel wordt ook wel tertiair lymfoïde weefsel 



genoemd. Omdat er in de gezonde dikke darm al twee typen lymfoïde 
weefsels aanwezig zijn, is het aantonen van een derde soort lymfoïde 
weefsel, het tertiaire lymfoïde weefsel niet eenvoudig. In hoofdstuk 4 stellen 
we een definitie voor de drie verschillende soorten lymfoïde weefsels voor, 
waarmee de verschillende typen van elkaar onderscheiden kunnen worden; 
(1) Colonic Patches bestaan uit meer dan één B-cel follikel gecombineerd 
met duidelijke T-cel gebieden, en ze bevinden zich in de submucosa van 
de dikke darm; (2) SILT bestaat uit een enkel B-cel follikel met verspreide 
T-cellen, en bevindt zich in de lamina propria van de dikke darm; (3) tertiair 
lymfoïde weefsel bestaat uit meer dan één B-cel follikel met duidelijke 
T-cel gebieden en bevindt zich ook in de lamina propria van de dikke darm. 
Verder tonen we aan dat de vorming van tertiair lymfoïde weefsel slechts 
ten dele afhankelijk is van lymfotoxine signalering, door te laten zien dat 
muizen die geen lymfotoxine kunnen maken (LTα-/- muizen) wel degelijk 
tertiair lymfoïde weefsel vormen. Opvallend is dat zowel in LTα-/- muizen 
als in de normale (wildtype) muizen, neuronale uitlopers in deze structuren 
worden aangetroffen. Deze neuronen brengen de vitamine A coverterende 
enzymen RALDH1 en RALDH2 tot expressie en de steuncellen in de B 
cel follikels van beide stammen  produceren CXCL13. Het is dus mogelijk 
dat neuronen de productie van CXCL13 door steuncellen induceren, een 
proces wat onafhankelijk van lymfotoxine kan plaatsvinden. Dit mechanisme 
kan er voor zorgen dat er B-cellen naar in de ontstoken dikke darm worden 
aangetrokken, en dat er zo tertiair lymfoïd weefsel ontstaat.

Retinolzuur heeft vele effecten op het mucosale immuunsysteem. Zo zorgt 
retinol zuur ervoor dat geactiveerde lymfocyten naar de darmen migreren, 
en dat de differentiatie van regulatoire T-cellen, die ontsteking kunnen 
onderdrukken, versterkt wordt. Verder is RA nodig voor de IgA productie 
door B-cellen, en is het aangetoond dat RA de differentiatie naar Th1 cellen 
onderdrukt, terwijl het de differentiatie naar Th2 cellen stimuleert. De BALB/c 
muizenstam verschilt in type afweerreactie van de C57BL/6 muizenstam. Het 
type respons bij BALB/c muizen is voornamelijk van het Th2 type, terwijl de 
C57BL/6 muizen juist een voornamelijk Th1 type respons laten zien. Dit verschil 
bracht ons ertoe om te onderzoeken of er een verschil in de hoeveelheid 
RA signalering is tussen de muizenstammen. Dit bleek inderdaad het geval 
te zijn. In hoofdstuk 5 beschrijven we dat er een verhoging in vitamine A 
converterende enzymen is, en dat er een verhoogde RA signalering in de 
dunne darm en darm drainerende mesenteriale lymfeklieren van de BALB/c 
muizen is, in vergelijking met C57BL/6 muizen. Deze stijging in RA gestuurde 
signalering gaat samen met een stijging van het aantal afweercellen in de 
darmen, zoals regulatoire T-cellen, T-cellen en B-cellen. Verder laten BALB/c 
muizen een verhoogde IgA productie zien. Het niveau van RA productie en 
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de mate van RA-gemedieerde signalering die hiermee gepaard gaat blijkt 
bepalend te zijn voor de efficiëntie van het mucosale immuunsysteem

Dextran natrium sulfaat (DSS) is een chemische stof die, na orale toediening, 
de integriteit van het darmepitheel aantast. Hierdoor kan de microflora van 
de dikke darm de lamina propria binnendringen, waardoor er een ontsteking 
ontstaat die sterk lijkt op de ontsteking die gezien wordt bij de ziekte colitis 
ulcerosa. Het is bekend dat BALB/c muizen relatief resistent zijn voor door 
DSS geïnduceerde colitis, in tegenstelling tot C57BL/6 muizen. Om te 
onserzoeken of het verschil in RA signalering in de darmen van de BALB/c 
muizen een rol speelt bij de verminderde gevoeligheid voor DSS geïnduceerde 
colitis, werd DSS toegediend aan BALB/c en C57BL/6 muizen. In hoofdstuk 
6 bevestigen we de verminderde gevoeligheid van BALB/c muizen voor 
DSS geïnduceerde colitis , en laten we tevens zien dat BALB/c muizen 
meer vitamine A converterende enzymen tot expressie brengen en meer 
RA signalering in hun dikke darm hebben. Verder laten we zien dat BALB/c 
muizen meer georganiseerd GALT hebben dan C57BL/6 muizen, wellicht ten 
gevolge van de verhoogde RA signalering. Om de effecten van vitamine A en/
of RA signalering te bestuderen hebben we in vitamine A deficiënte C57BL/6 
muizen DSS colitis geïnduceerd. Inderdaad lieten de vitamine A deficiënte 
muizen een ernstigere vorm van colitis zien dan de controle dieren, wat het 
belang van vitamine A in het tegengaan van DSS colitis verder ondersteunt.

Samenvattend laat het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, het 
belang van vitamine A en retinolzuur voor het ontstaan en functioneren 
van georganiseerd GALT in de darmen zien. We poneren de stelling dat de 
omzetting van vitamine A in RA door neuronen verantwoordelijk zou kunnen 
zijn voor de vorming van tertiaire lymfoïde weefsels tijdens chronische 
ontsteking van dikke darm. Dit tertiaire lymfoïde weefsel zou een positieve rol 
kunnen hebben bij het afwenden van infecties. In de context van inflammatoire 
darmziekten zouden tertiaire lymfoïde weefsels beschermend kunnen 
werken, omdat ze regulatoire T-cellen die ontsteking kunnen onderdrukken, 
en B-cellen, die beschermende IgA produceren, bevatten. De toediening van 
vitamine A, of zijn actieve metaboliet RA, zou daarom kunnen dienen als 
een potentieel nieuwe therapeutische strategie voor de behandeling of ter 
voorkoming van inflammatoire darmziekten.


