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Samenvatting: Hematopoietische antigeen presenterende cellen in de cortex van de humane 

thymus: Aanwijzingen voor een rol in selectie en verwijdering van apoptotische 

thymocyten. 

Het immune systeem van (gewervelde) vertebraten is ontstaan om zich tegen pathogene micro-

organismen, zoals virussen, bacteriën en parasieten, te beschermen. De T-cellen, die zijn 

ontstaan uit voorlopercellen die zich in het beenmerg bevinden, zijn belangrijk voor het 

ontwikkelen van een specifieke immuunreactie tegen ziekteverwekkers. Elke naïeve T-cel 

beschikt over een unieke T-cel receptor (TCR), een transmembraan eiwit dat vreemd antigeen 

herkend wanneer dit wordt gepresenteerd als peptiden (kleine stukjes eiwitten) in moleculen die 

gecodeerd worden door de ‘major histocompatibility complexes’ (MHC). MHC moleculen 

worden tot expressie gebracht op het oppervlakte van antigeen-presenterende cellen (APC) die 

het lichaam beschermen tegen binnendringende ziekteverwekkers. Bij een ontmoeting met 

ziekteverwekkers nemen APC’s de ziekteverwekkers op en worden hun eiwitten verwerkt tot 

peptiden die dan op MHC’s aan T-cellen kunnen worden gepresenteerd. Alleen die T-cellen die 

drager zijn van een specifieke TCR die de peptiden van de ziekteverwekker in de context van 

MHC herkend, kunnen rijpen en beginnen met een immuunreactie tegen de ziekteverwekker.  

Om een immuunreactie tegen lichaamseigen peptiden te vermijden, vereist een functioneel 

immuunsysteem de aanwezigheid van TCR’s op T-cellen die alleen MHC kunnen herkenen maar 

tolerant zijn aan lichaamseigen-antigenen. Dit wordt bereikt tijdens selectie van T-cellen in de 

thymus. Voorloper T-cellen (thymocyten) gaan naar de thymus, waar deze tot rijpe T-cellen 

differentiëren. Twee selectieve gebeurtenissen gebaseerd op TCR herkenning van MHC peptiden 

komen voor in de thymus, namelijk positieve en negatieve selectie. Positieve selectie resulteert 

in het overleven van alleen die thymocyten waarvan de TCR ‘past’ op eigen-MHC, zodat T-

cellen die niet lichaamseigen-MHC herkennen geen immune reactie kunnen starten tegen ieder 

antigen aanwezig in de periferie. Dus positieve selectie resulteert in een repertoire van T-cellen 

die instaat zijn om tegen vreemde antigeenpeptiden te reageren wanneer deze binden aan 

lichaamseigen-MHC. 

Thymocyten die een te hoge affiniteit hebben voor lichaamseigen antigenen worden 

geëlimineerd tijdens de negatieve selectie. Negatieve selectie is vereist om ervoor te zorgen dat 

geen zelf-reactieve T-cellen in de thymus kunnen rijpen en de thymus kunnen verlaten en 

daarmee wordt een zelf-aanval of auto-immuniteit vermeden. Zowel positieve als negatieve 

selectie resulteert in een groot en divers repertoire van T-cellen die de capaciteit hebben om 

tegen vreemde antigenen te reageren en die tolerant zijn tegen lichaamseigen antigenen. 
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De thymus bestaat uit talrijke lobben die duidelijk zijn gedifferentieerd in een corticaal-buiten 

gebied (de schors) en het medulla-binnen gebied (het merg). Het netwerk van thymus 

epitheelcellen, ook thymus stroma genoemd, creëert een uniek micromilieu wat noodzakelijk is 

voor de ontwikkeling van T-cellen. De verschillende rijpingsfasen van thymocyten kunnen 

teruggevonden worden in het stroma van de thymus. 

De positieve selectie van de thymocyten vereist antigeen presentatie door thymus epitheelcellen, 

gespecialiseerde stroma cellen die voorkomen in de schors van de thymus en MHC klasse I en II 

complexen tot expressie brengen. Sommige studies hebben aangetoond dat naast de corticale 

epitheelcellen, ook antigeen presenterende cellen uit het benmerg, zoals dendritische cellen of 

macrofagen, betrokken zijn bij de positieve selectie van T-cellen. Helaas zijn deze cellen in de 

menselijke schors van de thymus tot op heden nog niet duidelijk geïdentificeerd en 

gekarakteriseerd.

Negatieve selectie vindt plaats in het merg van de thymus op beenmerg antigeen presenterende 

cellen zoals dendritische cellen en macrofagen. Het is belangrijk om op te merken dat voor 

negatieve selectie een co-stimulatoir signaal vereist is naast de TCR-MHC interactie. 

Bijvoorbeeld de interactie tussen CD28 op thymocyten met CD80 of CD86 op de APC kan voor 

de co-stimulatie zorgen.  

Slechts een kleine populatie van thymocyten gegenereerd in het beenmerg of thymus overleeft T-

cel selectie en kan hierdoor de thymus verlaten als rijpe T-cel. De enorme celdood die in de 

thymus voorkomt, is een reflectie van de intensieve screening die elke thymocyt tijdens 

thymocyt selectie moet ondergaan om zelf-MHC op een dusdanige manier te herkennen dat 

zelftolerantie gehandhaafd blijft. De meeste thymocyten ondergaan celdood omdat ze niet 

geselecteerd worden door positieve selectie en doodgaan door “neglect”. De negatieve selectie 

levert slechts een kleine bijdrage aan de totstandkoming van celdood (apoptosis). In de thymus 

van muizen is aangetoond dat een specifieke populatie van corticale macrofagen de dode 

thymocyten uit de cortex snel kan opruimen. Tot op heden zijn in de menselijke thymus dit soort 

cellen die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de grote hoeveelheden dode cellen in de 

thymus cortex nog niet geïdentificeerd, alhoewel het aannemelijk lijkt dat een identieke 

celpopulatie in de mens hierbij betrokken is. 

In dit proefschrift is een specifieke soort hematopoëtische, antigeen-presenterende cel (hAPC) 

geïdentificeerd in de cortex van de humane thymus die het C- type lectine DC-SIGN bevat, wat 

een merker is voor humane onrijpe dendritische cellen. Deze corticale cellen vertonen 

eigenschappen van zowel macrofagen als van dendritische cellen. Het is aangetoond dat deze 
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DC-SIGN
+
 cellen een rol spelen in de opruiming van dode thymocyten uit de cortex van de 

humane thymus (Hoofdstuk 2). De co-expressie van het moleculaire chaperon HLA-DM, dat 

betrokken is bij antigeenpresentatie, geeft aan dat deze corticale hAPC ook een rol spelen bij 

antigeen presentatie en dus bij de selectie van T-cellen. Deze cellen worden daarom corticale 

hematopoëtische cellen genoemd.  

Het is aangetoond dat de corticale hAPC het co-stimulatoire molecuul VCAM-1 tot expressie 

brengen (Hoofdstuk 3), wat betrokken kan zijn bij antigeenpresentatie alhoewel VCAM-1 niet in 

het merg tot expressie wordt gebracht. Het is bekend dat VCAM-1 de co-stimulatie van T-cellen 

in de periferie induceert. In dit proefschrift wordt aangetoond dat recombinant VCAM-1 ook aan 

levensvatbare corticale thymocyten bindt en tevens deze thymocyten in combinatie met een TCR 

signaal in vitro co-stimuleert tot positieve selectie van thymocyten. Alleen het TCR of co-

stimulatie signaal resulteert niet in een positieve selectie van de thymocyten. Dit laat zien dat co-

stimulatoire signalen niet alleen vereist zijn voor de negatieve selectie van thymocyten, maar ook 

voor de positieve selectie van thymocyten. VCAM-1 is voornamelijk aanwezig op de corticale 

hAPC, terwijl op de corticale epitheelcellen geen of heel weinig VCAM-1 aanwezig is. Dit 

verklaart mogelijk het potentiële belang van de corticale hAPC in de positieve selectie van 

thymocyten.  

Verder is er aangetoond dat het C-type lectine DC-SIGN, dat aanwezig is op corticale hAPC, 

corticale apoptotische thymocyten kan herkenen, en dus betrokken is bij een tweede functie van 

deze corticale DC-SIGN
+
  hAPC, om apoptotische thymocyten te verwijderen uit de cortex. 

Deze twee bevindingen doen ons vermoeden dat de corticale hAPC zowel bij de verwijdering 

van dode thymocyten als bij de positieve selectie van thymocyten een rol speelt.  

Vergelijkbaar aan DC-SIGN
+
 hAPC in de cortex van de humane thymus zijn er F4/80

+

macrofagen aanwezig in de cortex van de muis die de dode thymocyten verwijderen. 

Overeenkomstig de resultaten verkregen van de humane thymus, brengen deze F4/80
+

macrofagen ook het co-stimulatoire molecuul VCAM-1 tot expressie. Net als in de humane 

thymus lijkt dat ook in de muis de F4/80
+
 macrofagen een potentiële functie hebben als 

antigeenpresenterende cellen in de positieve selectie van muizen thymocyten. Het is bekend dat 

naast VCAM-1 ook andere co-stimulatie moleculen, namelijk ICAM-1, tot expressie worden 

gebracht in de thymus. De co-stimulatoire capaciteit van zowel VCAM-1 als ICAM-1 in de 

inductie van positieve selectie is vergeleken voor thymocyten van muizen (Hoofdstuk 4). Zowel 

VCAM-1 als ICAM-1 laten een gelijkwaardige co-stimulatie zien in de positieve selectie van 

thymocyten, wat correleert met de overleving van de geselecteerde cellen. De expressie van co-

stimulatoire moleculen op corticale hAPC geven duidelijk aan dat naast corticale epitheel cellen 
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ook de geïdentificeerde corticale hAPC, zowel in de muis als mens, een belangrijke rol spelen in 

positieve selectie.

Vanwege de aanwezigheid van het C-type lectine DC-SIGN in de thymus en vanwege de 

observatie dat C-type lectine receptoren een rol spelen in het verwijderen van dode thymocyten, 

is het idee ontstaan om andere C-type lectines te onderzoeken in de humane thymus. Daarom 

werd onderzoek gedaan naar het C-type lectine MGL in de thymus (Hoofdstuk 5). Het is bekend 

dat MGL sterk tot expressie wordt gebracht op macrofagen die in de septal gebieden van de 

thymus dichtbij bloed- en lymfevaten gelokaliseerd zijn. MGL kan een interactie aangaan met 

zowel bloed als lymfevaten door middel van de herkenning van carbohydraten. Transmigratie 

studies van MGL
+
 macrofagen door enkele lagen endotheelcellen laten zien dat MGL de 

transmigratie van APC door de endotheelcellen remt. Gezien het feit dat bijzonder grote 

hoeveelheden MGL
+
 macrofagen dicht bij de bloedvaten gevonden worden, lijkt het aannemelijk 

dat MGL de macrofagen aangrenzend aan die bloedvaten positioneert, precies zoals dat gebeurt 

bij milt sinusoiden, een structuur die antigenen uit het bloed te filtreert. Een soortelijke functie is 

mogelijk voor de MGL
+
 macrofagen in de thymus.  

De aanwezigheid van DC-SIGN, MGL en andere C-type lectine receptoren in de humane 

thymus, die allen verschillende specifieke carbohydraat structuren herkennen, benadrukt het 

belang van de specifieke herkenning van glycanen in de thymus. Dit leidde tot een studie om een 

beter inzicht te krijgen in de glycosylering van de humane thymus en de mogelijke 

betrokkenheid daarvan bij het uitrijpingsproces van thymocyten. Om een beeld te krijgen van de 

distributie van glycanen in het micromilieu van de humane thymus is de glycosylering van de 

humane thymus morfologisch onderzocht door middel van plant lectines die ieder een specifieke 

suikerstructuur kunnen herkennen (Hoofdstuk 6). Het micromilieu van de thymus, zoals de 

schors, het merg, de ruimtes tussen de lobben maar eveneens de lymfe- en de bloedvaten, 

bezitten verschillen in glycosylering, wat het belang van glycosylering bevestigt in verschillende 

stadia van de T-cel ontwikkeling.

Samenvattend, in dit onderzoek werden nieuwe cellulaire en moleculaire eigenschappen in de 

humane thymus geïdentificeerd die betrekking hebben tot de binding, selectie en het verwijderen 

van thymocyten. Tevens blijkt dat de glycosylering in het thymus micromilieu een rol speelt 

voor binding van C-type lectine receptoren die deze structuren herkennen en geïdentificeerd zijn 

op verschillende soorten cellen in de thymus. Verder diepgaand onderzoek naar deze nieuwe 

celtypen en eigenschappen van de thymus zullen er toe bijdragen om een beter inzicht te 

verkrijgen in het complexe mechanisme van de regulatie van de T-cel ontwikkeling in de 

thymus.  


