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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR 
NIET-INGEWIJDEN 

 
Ons afweersysteem staat dagelijks bloot aan allerlei ziekteverwekkers of cellen die 
mogelijk in de toekomst tot tumorcellen kunnen uitgroeien. Eén van de verschillen 
tussen deze ziekteverwekkers of potentiële tumorcellen en onze eigen ‘normale’ 
cellen zijn de suikers die zich op het oppervlak te bevinden. De schildwachten van 
ons afweersysteem, de dendritische cellen, hebben speciale eiwitten ontwikkeld die 
deze veranderingen in de gaten kunnen houden en indien nodig een afweerreactie 
kunnen opstarten. 
 
Het glycosyleringsproces 
Decennia lang werden ze afgescheept als pure decoratie, de suikerketens die zich op 
vrijwel alle eiwitten op ons celoppervlak bevinden. Sinds een paar jaar weten we dat 
suikers juist hele specifieke functies vervullen binnen ons afweersysteem. Suikers 
zijn essentieel voor de communicatie tussen verschillende witte bloedcellen, ze 
regelen het verkeer van deze bloedcellen in de lymfeklieren en de milt en bovendien 
helpen ze ons afweersysteem verschil te maken tussen wat lichaamseigen en wat 
lichaamsvreemd is.  
Hoe worden nu deze suikerstructuren gemaakt? In bepaalde organellen in iedere cel, 
zoals het endoplasmatisch reticulum (ER) en het Golgi apparaat, worden nieuw 
aangemaakte eiwitten ‘behangen’ met suikers, een proces dat glycosylering wordt 
genoemd. Wetenschappers hebben bepaald dat 1-3% van onze genen codeert voor 
enzymen, die betrokken zijn bij dit proces. Er bestaan grofweg twee vormen van 
eiwitglycosylering, namelijk N-gebonden en O-gebonden glycosylering. N-gebonden 
glycosylering wordt gestart door een voorgevormde suikerketen, die bestaat uit 9 
suikers, te bevestigen aan het aminozuur asparagine. De O-gebonden glycosylering 
start met de aanhechting van een enkel N-acetylgalactosamine (GalNAc) suiker aan 
het aminozuur serine of threonine. In het Golgi apparaat worden alle N- en O-
gebonden suikerstructuren verder bewerkt door een hele batterij enzymen die 
allemaal hun eigen stapje in de opbouw (glycosyltransferases) of afbraak 
(glycosidases) van deze ketens katalyseren.  
Een enorme diversiteit kan worden gecreëerd doordat de 10 suikerbouwstenen in 
ons lichaam op verschillende punten aan elkaar bevestigd kunnen worden, waarbij 
niet alleen lineaire, maar ook vertakte suikerpolymeren worden gevormd. Bovendien 
kan de koppeling naar boven of juist naar beneden gericht zijn, wat een enorm scala 
aan mogelijkheden oplevert. Ter vergelijking: met de 4 basen uit het ‘DNA-alfabet’ 
zijn 256 verschillende manieren te bedenken om de 4 basen aan elkaar te koppelen. 
Met 20 aminozuren levert dat ongeveer 160.000 eiwit-mogelijkheden op. Maar zelfs 
met de simpele suikers uit ons lichaam zijn meer dan 15 miljoen combinaties 
mogelijk.  
Elke cel, in elk weefsel en orgaan, bezit zijn eigen glycosyleringspatroon, wat kan 
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variëren onder invloed van de activiteit en de status van de cel. Veranderingen 
ontstaan door veroudering, binnendringen van ziekteverwekkers en allerlei variaties 
in het milieu waarin de cel zich bevindt (bijvoorbeeld hormonale veranderingen). 
Een tumorcel zal dus hele andere suikers op zijn oppervlak hebben dan de normale 
cellen waaruit de tumor ontstaan is. Ook bij zeer diverse ziektes zoals reuma en 
spierziektes, worden er foute suikerstructuren gevormd die bijdragen tot het 
ziektebeeld. Het is dus van essentieel belang om dit glycosyleringsproces in goede 
banen te leiden en te houden. Een belangrijke rol in de controle van al die 
suikerstructuren is weggelegd voor ons afweersysteem. 
 
Het afweersysteem 
Het afweersysteem kunnen we voorstellen als een leger dat een land (ons lichaam) 
verdedigt tegen de vijand (ziekteverwekkers en tumoren). Twee belangrijke celtypes 
van het afweersysteem zijn de dendritische cellen en de T-cellen, beide behorend tot 
de witte bloedcellen. De dendritische cellen, zogenoemd vanwege hun vele 
vertakkingen van het cellichaam (dendron is Grieks voor boom), zijn de 
schildwachten. Ze bevinden zich in alle weefsels, maar vooral in de gebieden die in 
contact staan met de buitenwereld, zoals de huid en de slijmvliezen. Ons lichaam 
wordt continu belaagd door indringers, zoals virussen en bacteriën, maar ook door 
cellen die mogelijk tot tumorcellen kunnen uitgroeien. Als dendritische cellen een 
potentiële vijand ontdekt hebben, slaan ze alarm en geven ze deze informatie door 
aan de soldaten, de T-cellen. Het doorgeven van informatie van de dendritische 
cellen aan de T-cellen vindt plaats in de lymfeklieren. Deze geactiveerde T-cellen 
beginnen vervolgens de tegenaanval om de vijand onschadelijk te maken.  
 
C-type lectines 
Dendritische cellen hebben vele herkenningsmoleculen (of receptoren) op hun 
oppervlak die zorgen voor de interactie met suikers. Deze specifieke suiker-
herkennende eiwitten worden lectines genoemd. De grote familie van lectines bestaat 
uit een aantal eiwitfamilies die qua eiwitstructuur en wijze van herkenning onderling 
erg verschillen. De C-type lectines hebben een calcium-ion nodig om aan suikers te 
kunnen binden (vandaar de C). C-type lectines zijn transmembraan eiwitten die 
bestaan uit een korte intracellulaire (of cytoplasmatische) staart, een transmembraan 
domein en een rigide steel met daarop het suikerherkenningsdomein dat 
verantwoordelijk is voor de interactie tussen het lectine en de suiker. Lectines 
kunnen op allerlei cellen voorkomen, maar juist dendritische cellen hebben een 
aanzienlijk aantal van deze C-type lectines op hun oppervlak. In analogie met de 
suikers vervullen ook de C-type lectines diverse functies, bijvoorbeeld de 
communicatie tussen cellen maar ook de verplaatsing van witte bloedcellen door ons 
lichaam en de herkenning van binnengedrongen ziekteverwekkers.  
 
Dit proefschrift 
In dit proefschrift, getiteld “Nieuwe inzichten in MGL-suiker interacties in het 
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immuunsysteem” worden de resultaten beschreven van een promotieonderzoek naar 
twee C-type lectines, die veelvuldig op dendritische cellen voorkomen, namelijk het 
MGL en het DC-SIGN eiwit. Het suikeronderzoek in relatie tot ons afweersysteem 
stond bij aanvang van dit project wereldwijd nog in de kinderschoenen. Zo was er 
weinig bekend van het C-type lectine MGL, zelfs niet welke suikerstructuren er 
specifiek door deze receptor herkend werden. Om de functie van MGL goed te 
kunnen bestuderen, werden er monoklonale antistoffen tegen het MGL molecuul 
gegenereerd, zodat wij in staat waren het MGL eiwit aan te tonen op zowel 
geïsoleerde cellen als in humane weefsels. Zo ontdekten wij dat het MGL lectine in 
hoge mate aanwezig is op een aparte dendritische cel fractie, die niet zorgt voor het 
opwekken van een immuunreactie, maar die juist immuunreacties onderdrukt, de 
zogenaamde tolerogene dendritische cellen (Hoofdstuk 2). Tevens hebben wij de 
suikerspecificiteit van MGL geanalyseerd met behulp van een suikerchip. Dit is een 
klein glaasje of plaatje, waarop honderden verschillende suikerpolymeren in kleine 
hoeveelheden aangebracht zijn. Het MGL lectine werd door ons aan de chip 
toegevoegd en er werd bekeken aan welke suikers het MGL molecuul specifiek kon 
hechten. Op deze manier konden wij aantonen dat MGL alleen suikerstructuren 
herkent die een eindstandige GalNAc suiker bevatten. Deze structuren komen 
sporadisch voor in het menselijk lichaam, maar zijn erg talrijk op tumorcellen en op 
bepaalde ziekteverwekkers, zoals de parasiet Schistosoma mansoni (Hoofdstuk 3).  
In onze zoektocht naar eiwitten en suikerstructuren binnen het menselijk lichaam, 
die door MGL herkend kunnen worden, vonden wij het CD45 eiwit. Het CD45 eiwit 
regelt de activiteit van T-cellen. MGL binding aan CD45 vermindert de functie van 
CD45 en daarmee dus ook de activiteit van de T-cellen. Onder bijzondere 
omstandigheden kan MGL deze T-cellen zelfs doden (Hoofdstuk 4). MGL controleert 
vooral de functie van effector T-cellen, een categorie T-cellen die verantwoordelijk 
zijn voor de daadwerkelijk opruiming van ziekteverwekkers of tumorcellen. Omdat 
deze effector T-cellen zo efficiënt zijn in het doden van geïnfecteerde of tumorcellen, 
moeten deze cellen zeer goed in de gaten gehouden worden, opdat zij niet ook 
allerlei normale weefsels gaan vernietigen. Via de MGL-CD45 interactie kunnen dus 
tolerogene dendritische cellen de activiteit van effector T-cellen regelen en er voor 
zorgen dat deze cellen alleen in actie komen op het moment dat het daadwerkelijk 
nodig is. Een andere bindingspartner van MGL bevindt zich op speciale cellen die de 
lymfevaten in de lymfeklieren en de zwezerik omgeven, de zogenaamde sinus-
endotheelcellen en de lymfe-endotheelcellen (Hoofdstuk 5). Deze interactie zorgt er 
waarschijnlijk voor dat dendritische cellen, die het MGL molecuul op hun oppervlak 
dragen op hun plaats blijven en lokaal hun functie kunnen blijven uitoefenen.  
Dendritische cellen zijn professionele antigeen presenterende cellen, d.w.z. ze zijn in 
staat allerlei (lichaamsvreemde) eiwitten of andere substanties (antigenen), uit hun 
omgeving op te nemen, af te breken en te tonen aan T-cellen. Ook antigenen die 
rechtstreeks aan MGL binden worden opgenomen in de dendritische cel en 
gepresenteerd aan het immuunsysteem. Deze opname of internalisatie wordt 
verzorgd door een speciaal eiwitmotief in de cytoplasmatische staart van het MGL 



Nederlands samenvatting                                                                                                       _ 

222 

molecuul (Hoofdstuk 6).  
Zoals eerder vermeld bevatten tumoren andere suikers dan normale cellen. Normale 
cellen hebben meestal lange suikerstructuren (meer dan 20 bouwstenen), terwijl in 
tumorcellen deze ketens heel kort zijn en maar uit 1 of 2 suikerbouwstenen bestaan. 
Een voorbeeld hiervan is het MUC1 eiwit. Dit MUC1 komt voor in bijvoorbeeld 
dikke darmtumoren, maar ook op normale cellen zoals geactiveerde T cellen. Het 
MUC1 uit tumoren heeft echter een heel ander uiterlijk. Op geactiveerde T cellen 
bevat het MUC1 eiwit meerdere lange suikerketens, terwijl in darmtumoren er 
minder ketens met slechts enkelvoudige GalNAc-suikers voorkomen. Juist deze 
GalNAc-suikers worden efficiënt herkend door het MGL lectine. In ons onderzoek 
hebben we gevonden dat MGL inderdaad alleen kan binden aan tumor MUC1 en 
dus selectief onderscheid kan maken tussen de normale cellen en de tumorcellen 
(Hoofdstuk 7). Mogelijk draagt de interactie tussen MGL op dendritische cellen en 
MUC1 uit de tumor bij tot de afweerreactie tegen deze tumoren.  
Tenslotte hebben we gekeken naar de interacties tussen C-type lectines en 
ziekteverwekkers en welke gevolgen deze interacties hebben op de functie van 
dendritische cellen. Twee ziekteverwekkers die specifiek door MGL herkend 
worden, zijn de bacterie Campylobacter jejuni en de parasiet Schistosoma mansoni. 
Campylobacter jejuni is de veroorzaker van het Guillain-barré syndroom (een ziekte 
gekenmerkt door verlammingsverschijnselen). Deze bacteriën hebben de unieke 
eigenschap dat ze hun eiwitten glycosyleren met onder andere GalNAc-suikers, de 
bindingsstructuur voor MGL (Hoofdstuk 8). Zo ontdekten wij dat de parasiet 
Schistosoma mansoni naast MGL nog twee andere C-type lectines op het celoppervlak 
van de dendritische cel bindt, namelijk de mannose receptor en het DC-SIGN lectine. 
Bepaalde oplosbare antigenen van Schistosoma mansoni worden via deze receptoren 
opgenomen door de dendritische cel en mogelijk ook aan het immuunsysteem 
gepresenteerd. T-helper cellen zijn T-cellen, die als functie hebben de cellulaire (de T-
helper 1 respons) of humorale immuniteit (de T-helper 2 respons) te regelen. 
Schistosoma mansoni binding aan MGL, mannose receptor en DC-SIGN stuurt de 
dendritische cel aan tot de instructie van T-helper 2 cellen (Hoofdstuk 9). Binding 
van een Neisseria meningitidis mutant (de veroorzaker van bacteriële 
hersenvliesontsteking) aan DC-SIGN leidt tot de vorming T-helper 1 cellen, waarbij 
de herkenning van ongemuteerde bacterien juist tot een gemengde T-helper 1/T-
helper 2 respons leidt (Hoofdstuk 10).  
Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek is dat via de interactie van 
tumoreiwitten of ziekteverwekkers aan C-type lectines de functionaliteit van 
dendritische cellen en op die manier de hele afweerreactie beïnvloed kan worden. 
Deze kennis leidt mogelijk in de toekomst tot de ontwikkeling van efficiëntere 
medicijnen in de bestrijding van infectieziekten, autoimmuunziekten en kanker. 
 


