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HEMATOPOËSE

Hematopoëse betekent letterlijk “bloed-maken”. Het wordt omschreven als een proces 

waarbij verschillende bloedcellen in het beenmerg aangemaakt worden. De bloedcellen 

ontstaan uit de stamcel. Deze stamcel zal zich middels celdeling “voortplanten” waarbij 

nieuwe en verschillende soorten bloedcellen ontstaan, te weten: 1. rode bloedcellen 

(erythrocyten), betrokken bij het zuurstoftransport in het lichaam, 2. witte bloedcellen 

(leukocyten), deze vormen het immuunsysteem, 3. bloedplaatjes (trombocyten), van 

belang in de bloedstolling. De witte bloedcellen kunnen verder onderverdeeld worden 

in twee grote groepen: de lymfoïde cellen en de myeloïde cellen. Tot de lymfoïde cellen 

behoren de NK-, B- en T-cellen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het verworven, 

specifieke afweersysteem en dragen bij in de gerichte immuunreactie tegen o.a. bacteriën 

en virussen. De myeloïde cellen bestaan uit granulocyten, monocyten en dendritische 

cellen en vormen tezamen het aangeboren immuunsysteem. Zij spelen een belangrijke 

rol in de bescherming van het lichaam tegen ziekteverwekkers en ze zijn verantwoordelijk 

voor het activeren van het specifieke immuunsysteem. De hematopoëse is een complex 

proces en wordt nauwkeurig gereguleerd. Wanneer een genetische fout optreedt tijdens 

de voortplanting van de stamcel kan dit leiden tot kwaadaardige beenmergziekten. 

Voorbeelden hiervan zijn acute leukemie en het myelodysplastisch syndroom. 

DE ONTWIKKELING VAN DENDRITISCHE CELLEN

Zoals genoemd maken dendritische cellen onderdeel uit van de myeloïde afweercellen. 

Recent is de precieze ontwikkeling van stamcel tot dendritische cel ontdekt. De vroege en 

onrijpe myeloïde voorlopercellen groeien uiteindelijk uit tot twee verschillende soorten 

dendritische cellen: cDC1 en cDC2. Beide soorten komen zowel in het beenmerg voor als 

ook in het bloed en andere weefsels die bij het afweersysteem horen. 

NORMALE DENDRITISCHE CEL BIOLOGIE 

Dendritische cellen zijn betrokken in de vroegste fase van een afweerreactie. Zij herkennen 

ziekteverwekkers (pathogenen) en kunnen onderscheid maken tussen lichaamseigen 

en lichaamsvreemde stoffen (antigenen), waartoe ook kankercellen behoren. In onrijpe 

staat zoeken dendritische cellen continue de omgeving af op zoek naar antigenen. Met 

speciale eiwitten (receptoren) op het celoppervlak zijn ze in staat verschillende moleculaire 

patronen van pathogenen te herkennen. Het contact met zulke ‘gevaarpatronen’, die niet 

voorkomen op lichaamseigen cellen, start een activeringsproces waarin de dendritische 

cel uitrijpt en een uiterlijke en functionele verandering ondergaat (maturatie). Tijdens 

de maturatie verwerkt de dendritische cel het opgenomen ‘gevaarpatroon’ tot antigeen 

en brengt zij belangrijke eiwitten naar het celoppervlak, zogeheten co-stimulatoire 

moleculen. Maturerende dendritische cellen migreren naar gebieden die rijk zijn aan 
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T-cellen, zoals de lymfeklieren. Daar presenteren zij het verwerkte antigeen aan naïeve 

T-cellen. Naïeve T-cellen kunnen door het gepresenteerde antigeen op hun beurt worden 

geactiveerd. Voor een volledige activatie zijn drie signalen van de dendritische cel nodig. 

Het eerste signaal wordt geleverd door de interactie van de receptor op de T-cel met het 

antigeen op het celoppervlak van de dendritische cel. Het tweede signaal is afkomstig 

van de co-stimulatoire moleculen aan het oppervlak van de dendritische cel, waaraan 

specifieke receptoren op de T-cel kunnen binden. Het derde signaal wordt gevormd door 

stoffen (cytokines) die de dendritische cel produceert. Dit laatste signaal zorgt er tevens 

voor dat T-cellen differentiëren tot het gewenste type T-cel (effector T-cel). De T-cellen 

zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de ziekteverwekker of de lichaamsvreemde stof 

uitgeschakeld wordt. 

SUBTYPES VAN DENDRITISCHE CELLEN

Om het lichaam te kunnen beschermen tegen een verscheidenheid aan pathogenen 

en tumorcellen is het immuunsysteem uitgerust met verschillende subtypes van 

dendritische cellen. Deze komen voor op diverse locaties in het lichaam, zoals de huid, 

de lymfeklieren, het beenmerg en het perifere bloed. In dit proefschrift onderzoeken we 

de dendritische cellen die in het bloed en het beenmerg voorkomen. Dendritische cellen 

kunnen worden onderscheiden van andere witte bloedcellen door een uniek patroon van 

oppervlakte eiwitten (markers). Kenmerkend is de hoge expressie van HLA-DR en het 

ontbreken van markers die karakteristiek zijn voor andere cellijnen, zoals B- en T-cellen 

en monocyten (CD3, CD14 en CD19). De dendritische cellen die in het beenmerg en 

bloed voorkomen, kunnen worden onderverdeeld in twee grote subtypes, te weten 

een CD11c-negatieve subset, de plasmacytoïde dendritische cel (pDC), en een CD11c-

positieve subset, de myeloïde dendritische cel (mDC). De mDC wordt verder gesplitst 

op basis van de expressie van BDCA-1, ook wel CD1c genoemd (cDC2 dendritische 

cellen), en BDCA-3, ook wel CD141 genoemd (cDC1 dendritische cellen). Door het 

verschil in uiterlijke kenmerken dragen de verschillende subtypes van dendritische 

cellen op een unieke manier bij aan een specifieke afweer tegen een verscheidenheid 

van ziekteverwekkers. Daarnaast zijn zij ook nodig voor een krachtige immuunrespons  

tegen tumorcellen.

DENDRITISCHE CELLEN EN DE INTERACTIE MET 
T-CELLEN

Een van de belangrijkste functies van dendritische cellen is het activeren van T-cellen 

met als gevolg een specifieke immuunreactie tegen ziekteverwekkers en kankercellen. 

Zoals hierboven genoemd zijn voor deze activatie verschillende signalen nodig. Zonder 

de aanwezigheid van alle signalen zullen de T-cellen niet geactiveerd worden. In eerste 
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instantie verkeren de T-cellen in een naïeve staat. Na activatie door dendritische cellen 

zullen de T-cellen zich ontwikkelen tot een specifiek type T-cel, dit proces wordt T-cel 

polarisatie genoemd. De stoffen die door de dendritische cellen worden geproduceerd 

bepalen het ontwikkelingspad van de T-cel. De T-cellen kunnen zich ontwikkelen tot cellen 

die met name een immuunreactie stimuleren of tot cellen die de immuunreactie afremmen. 

Tot de immuunstimulerende T-cellen behoren Th1 en Th17 T-cellen, deze ontwikkelen zich 

na uitscheiding van respectievelijk IL-12 en IL-6/IL-21/IL-23. Regulatoire T-cellen (Tregs) 

en Th2 T-cellen behoren tot de groep van T-cellen met een immuundempende functie 

en ontstaan onder invloed van respectievelijk IL-10/TGF-β en IL-4. Een juiste balans 

van de verschillende typen T-cellen is van belang om een overdadige of een te zwakke 

immuunreactie te voorkomen.

HET MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een kwaadaardige beenmergziekte. De 

ziekte wordt gekenmerkt door een gestoorde aanmaak van bloedcellen door een 

genetische fout in de stamcel. Deze afwijkende bloedcellen zijn kwetsbaar en gaan 

voortijdig dood. Uiteindelijk kan er progressie optreden en kan MDS zich ontwikkelen 

tot acute myeloïde leukemie (AML). Patiënten met MDS kunnen zich op uiteenlopende 

wijze presenteren. Soms wordt de ziekte per toeval ontdekt en soms uit de ziekte zich 

in klachten die gerelateerd zijn aan een tekort van bloedcellen. Een tekort aan rode 

bloedcellen leidt bijvoorbeeld tot vermoeidheid, een tekort aan bloedplaatjes verhoogt 

de kans op bloedingen en lage aantallen witte bloedcellen geeft een verhoogd risico op 

infecties. Het verschil in ziektebeloop geeft aan dat meerdere factoren een rol spelen 

in het ontstaan van MDS. Het is algemeen bekend dat het afweersysteem een grote 

bijdrage kan leveren in het afremmen van de ziekte of juist kan leiden tot progressie. Bij 

een gerichte en effectieve immuunreactie kan in een vroeg stadium van MDS worden 

voorkomen dat progressie optreedt. Echter, wanneer het afweersysteem niet meer in 

staat is de kankercellen onder controle te houden kunnen de cellen verder ontaarden wat 

uiteindelijk kan resulteren in het ontstaan van AML.

DENDRITISCHE CELLEN IN HET 
MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

Zoals eerder beschreven nemen dendritische cellen een belangrijke plaats in binnen het 

afweersysteem. Zij verbinden het snelle aspecifieke afweerapparaat met het gerichte 

afweersysteem door antigenen (bijvoorbeeld van MDS-cellen) te presenteren aan 

T-cellen. Deze T-cellen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de kwaadaardige cellen 

geëlimineerd worden. Tot op heden zijn er weinig publicaties verschenen die gekeken 

hebben naar de rol van dendritische cellen in de ontwikkeling van MDS. Het doel van 
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het onderzoek in dit proefschrift was om de functie van dendritische cellen afkomstig van 

MDS patiënten te testen. Hierbij hebben wij met name gekeken of de maturatiecapaciteit 

intact was, of de dendritische cellen in staat waren cytokines te produceren en of zij 

een T-cel respons op gang konden brengen. Aangezien weinig tot niets bekend is over 

dendritische cel functie in het gezonde beenmerg, zijn wij begonnen met het vergelijken 

van de functie van dendritische cellen uit het bloed en het beenmerg van gezonde 

donoren. De kennis die wij hiermee hebben verkregen konden wij gebruiken voor het 

onderzoek naar dendritische cellen in MDS beenmerg. De resultaten van ons onderzoek 

zijn hieronder uiteengezet.

RESULTATEN

In hoofdstuk 1 geven wij een overzicht van de huidige kennis over dendritische cellen 

in de gezonde situatie en in de context van MDS. Hieruit blijkt dat de publicaties die 

tot dan toe verschenen zijn over dendritische cellen in MDS met name gebaseerd zijn 

op dendritische cellen die buiten het lichaam gecreëerd zijn en de onderzoeken niet 

zijn vervaardigd met de natuurlijk voorkomende dendritische cel subtypes. Daarnaast 

is er weinig literatuur beschikbaar die gericht is op de vergelijking tussen verschillende 

subtypes van dendritische cellen in het gezonde bloed en beenmerg. In hoofdstuk 2 

hebben wij ons daarom eerst gericht op de gezonde situatie. In dit onderzoek hebben wij 

myeloïde dendritische cellen (cDC1 en cDC2) afkomstig uit het bloed vergeleken met een 

subtype dat bekend staat om het immuunstimulerende karakter; de slanDC. Wij tonen 

aan dat slanDC op basis van het genetisch profiel en de functionele kwaliteiten meer 

gelijkenis vertonen met monocyten (een ander type witte bloedcel) dan met dendritische 

cellen. Zij zijn in tegenstelling tot dendritische cellen minder in staat tot het activeren van 

T-cellen, maar lijken juist meer betrokken te zijn in de vroege fase van de afweerreactie. 

Aangezien er nauwelijks gegevens zijn over de kwaliteiten van dendritische cellen in het 

gezonde beenmerg is het onderzoek in hoofdstuk 3 hierop gericht. Dendritische cellen 

en slan-positieve monocyten uit het bloed werden vergeleken met dezelfde subtypes uit 

het beenmerg. Op basis van het genetische profiel vertonen dendritische celtypes (cDC1 

en cDC2) uit het beenmerg meer gelijkenis met elkaar dan dat zij vertonen met hetzelfde 

type uit het bloed. Dit wijst erop dat de omgeving waarin de dendritische cel zich bevindt 

meer invloed heeft op de functie van de cel dan de intrinsieke karakteristieken. Slan-

positieve monocyten uit het bloed en beenmerg zijn daarentegen genetisch meer identiek 

en lijken qua profiel minder op dendritische cellen. Functionele testen tonen aan dat de 

dendritische cellen in het beenmerg in een onrijpere staat verkeren en dat zij minder in 

staat zijn om cytokines te produceren en T-cellen te activeren dan dezelfde dendritische 

cellen in het bloed. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden als basis 

voor verder onderzoek in andere immuungerelateerde (beenmerg)ziekten zoals MDS. 

In hoofdstuk 4 gebruiken we de eerder verkregen kennis en onderzoeken we de 

functie van dendritische cellen en slan-positieve monocyten in het beenmerg van MDS. 
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We tonen aan dat zowel slan-positieve monocyten als cDC2 dendritische cellen hetzelfde 

genetische defect vertonen als de stamcel van MDS-patiënten. Daarnaast laten we 

zien dat de maturatiecapaciteit en het produceren van cytokines vergelijkbaar is met 

gezonde dendritische cellen, maar dat dit niet resulteert in adequate T-cel reacties. Ook 

het genetische profiel van MDS-cellen is anders dan dat van gezonde cellen. Genen 

die betrokken zijn bij belangrijke immunologische processen zijn verminderd aanwezig 

in de dendritische cellen en slan-positieve monocyten van MDS-patiënten ten opzichte 

van gezonde donoren. Met dit onderzoek tonen wij aan dat de functie van dendritische 

cellen in MDS verminderd is. Wij hypothetiseren dat dit een bijdrage kan leveren aan 

een gestoorde immuunreactie in MDS en dat dit kan leiden tot het ontstaan dan wel 

progressie van de ziekte.

Het afweersysteem is zoals gezegd cruciaal in het onder controle houden van 

kwaadaardige cellen. Echter, het kan ook gebeuren dat de afweerreactie disproportioneel 

is en dat een overdadige immuunreactie schade in gezonde cellen te weeg brengt. In het 

lichaam zijn daarom verschillende mechanismen en moleculen aanwezig die proberen een 

immuunreactie in balans te houden en indien nodig te dempen. Het is bekend dat in het 

beenmerg van sommige laag risico MDS-patiënten ook een overdadige immuunreactie 

optreedt. Dit veroorzaakt schade in de stamcel en leidt tot vervroegde celdood. Hierbij 

komen stoffen vrij in het beenmerg die op zichzelf ook weer schadelijk zijn voor de 

omringende cellen. In hoofdstuk 5 bestuderen we de rol van trombomoduline in MDS als 

beschermingsmechanisme tegen een overdadige immuunreactie. Trombomoduline is een 

molecuul dat van nature betrokken is in de bloedstolling. Het heeft daarnaast ook een 

immuundempende werking en is beschreven in de context van auto-immuunziekten en 

andere soorten kanker. In dit onderzoek laten wij zien dat trombomoduline aanwezig is op 

monocyten van MDS-patiënten en dat het nauwelijks voorkomt op gezonde monocyten. 

Daarnaast is de aanwezigheid van trombomoduline geassocieerd met laag risico MDS 

en komt het minder voor op de monocyten van hoog risico patiënten. Verder tonen we 

aan dat trombomoduline-positieve monocyten in staat zijn om T-cellen te activeren die 

een immuundempende werking hebben, zoals Tregs en Th2-cellen. De patiënten met 

trombomoduline-positieve monocyten hadden een betere overleving en een kleinere 

kans op het ontwikkelen van AML dan de patiënten waarbij deze monocyten niet 

aanwezig waren. Het is de eerste keer dat trombomoduline beschreven wordt in MDS en 

het lijkt erop dat het een mechanisme is om overdadige immuun activatie, met name in 

laag risico MDS, tegen te gaan. 

De resultaten van dit proefschrift hebben geleid tot een beter begrip van de functie 

van dendritische cellen en monocyten in het gezonde beenmerg en bloed alsook in de 

context van MDS. Het doel van deze nieuwe kennis is om uiteindelijk de wijze van het 

ontstaan van de ziekte en de factoren die nodig zijn om progressie af te remmen beter 

te begrijpen. Het opent daarnaast mogelijkheden voor verder onderzoek met uiteraard 

als ultiem doel nieuwe therapieën te ontwikkelen en de genezingskans voor deze groep 

patiënten te verbeteren. 
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