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Dendritische cellen en macrofagen in de milt
Ontwikkeling, functie en samenwerking

Het immuunsysteem
Ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen zijn overal in onze omgeving aanwezig: in 
de lucht, op en in ons eten en op voorwerpen om ons heen. Deze pathogenen proberen 
via de longen, darmen en huid ons lichaam binnen te dringen en daarom is een goed 
werkend immuunsysteem van groot belang om weerstand te bieden tegen deze 
indringers en gezond te blijven. Het immuunsysteem bestaat uit een fysieke barrière,  
immuuncellen en de moleculen die deze cellen uitscheiden. Het is essentieel voor het 
handhaven van de balans tussen het opruimen van schadelijke indringers en het behoud 
van nuttige bacteriën op plaatsen waar deze nodig zijn, zoals in de darmen. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik mij gericht op twee celtypes die belangrijk 
zijn voor de herkenning en het opruimen van pathogenen tijdens de a-specifieke 
immuunrespons: dendritische cellen (afgekort: DCs) en macrofagen. DCs en macrofagen 
zijn in staat pathogenen (ziekteverwekkers) te herkennen, op te nemen en af te breken 
waardoor ze onschadelijk worden gemaakt. DCs en macrofagen zijn vanaf de geboorte 
in ons lichaam aanwezig en voeren hun functie direct uit, daarom behoren deze tot de 
aangeboren afweer. 

De aangeboren afweerrespons is snel, maar niet specifiek. Het richt zich op 
algemene eigenschappen van groepen pathogenen. Daarom is er naast deze snelle 
en algemene immuunreactie een tweede afweermechanisme: het adaptieve (of 
verworven) immuunsysteem. Dit adaptieve immuunsysteem is zeer specifiek en zorgt 
er ook voor dat pathogenen eerder herkend worden bij een tweede infectie, waardoor 
een snellere en sterkere immuunreactie opgewekt wordt. Dit wordt het immunologisch 
geheugen genoemd. DCs spelen een belangrijke rol bij het activeren van het adaptieve 
immuunsysteem, omdat DCs stukjes van pathogenen aan andere immuuncellen zoals 
T- en B cellen kunnen laten zien: de antigeenpresentatie. 

DCs presenteren deze componenten van pathogenen aan cellen van het 
immuunsysteem in speciale organen: de lymfeklieren. Deze zijn strategisch 
gepositioneerd verspreid door ons lichaam en filteren pathogenen uit het lymfevocht. De 
milt heeft een vergelijkbare taak: in de milt wordt het bloed gefilterd en indien nodig het 
immuunsysteem geactiveerd. Bij dit proces spelen DCs en macrofagen een belangrijke 
rol. In dit proefschrift hebben we gekeken naar de ontwikkeling, functie en samenwerking 
van DCs en macrofagen die zich in de milt bevinden.

Verschillende soorten DCs en macrofagen
DCs en macrofagen zijn onderverdeeld in verschillende subtypes op basis van de expressie 
van specifieke moleculen op hun oppervlak. Deze moleculen hebben zowel namen als 
nummers, de zogenaamde CD-nummers. De belangrijkste subtypes van dendritische 
cellen in de milt zijn CD4+, CD8+ en CD4-CD8- (dubbel negatieve (DN)) DCs. Deze subtypes 
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zijn aanwezig op verschillende plaatsen in de milt en ze zijn gespecialiseerd in het uitvoeren 
van verschillende functies. Zo zijn CD8+ DCs gespecialiseerd in het presenteren van stukjes 
van virussen aan CD8+ T cellen (onderdeel van het adaptieve immuunsysteem), terwijl 
CD4+ en DN DCs voornamelijk stukjes van bacteriën presenteren aan CD4+ T cellen. Er is 
veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de verschillende DC subtypes, maar het 
volledige mechanisme hierachter is nog niet ontrafeld. Een deel van dit onderzoek heeft 
zich gericht op de expressie van transcriptiefactoren. Transcriptiefactoren zijn moleculen 
die ervoor zorgen dat specifieke genen wel of niet tot expressie worden gebracht. In 
eerder onderzoek zijn verschillende transcriptiefactoren geïdentificeerd die cruciaal zijn 
voor de ontwikkeling van één van de DC subtypes. 

Ook macrofagen zijn onder te verdelen in verschillende subtypes. In dit proefschrift 
ligt de focus op de macrofagen in de marginale zone van de milt. Dit is een speciale 
regio in de milt waar het bloed langs stroomt. De macrofagen die zich in de marginale 
zone bevinden zijn uitermate geschikt om pathogenen uit het bloed op te nemen. In de 
marginale zone bevinden zich zogenaamde CD169+ macrofagen en SIGNR1+ macrofagen 
die beide gespecialiseerd zijn in het herkennen van specifieke pathogenen. 

Vitamine A
Vitamine A is belangrijk voor verschillende processen in het lichaam. Het is cruciaal 
tijdens de ontwikkeling van embryo’s, voor het functioneren van de ogen, maar het is ook 
belangrijk voor de werking van het immuunsysteem. In ontwikkelingslanden is vitamine A 
deficiëntie een groot probleem. Naar schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
lijden ongeveer 190 miljoen kinderen jonger dan 6 jaar en 20 miljoen zwangere vrouwen 
aan vitamine A deficiëntie. Dit heeft grote kindersterfte tot gevolg, voornamelijk 
veroorzaakt door infectieziekten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het geven van extra 
vitamine A aan deze kinderen de kindersterfte met de helft kan verminderen. Vitamine 
A kan niet door het lichaam zelf gemaakt worden en dus is het eten van voedsel dat 
vitamine A bevat erg belangrijk. Omdat dit helaas niet voor iedereen beschikbaar is, 
krijgen kinderen in ontwikkelingslanden extra vitamine A wanneer ze tegen mazelen 
ingeënt worden. Het geven van vitamine A in combinatie met inentingen wordt door 
de Wereldgezondheidsorganisatie gezien als de meest succesvolle en kostenefficiënte 
maatregel om kindersterfte in de derde wereld te verminderen.

Vitamine A en DC ontwikkeling
Vanwege de belangrijke rol van vitamine A in de werking van het immuunsysteem is in 
dit proefschrift gekeken naar het effect van vitamine A op de ontwikkeling van DCs en 
macrofagen in de milt. Dit is onder andere gedaan met behulp van een muismodel voor 
vitamine A deficiëntie. Als er genoeg vitamine A in het voedsel aanwezig is, dan wordt 
dit opgeslagen in de lever en op een later moment afgegeven aan het bloed, zodat het 
constant beschikbaar is. Om vitamine A deficiënte muizen te verkrijgen, is het normale 
muizenvoer dat vitamine A bevat, vervangen door voer waar geen vitamine A in zit. Bij 
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analyse van de milten van deze vitamine A deficiënte muizen bleek dat deze milten 
veel minder DCs bevatten dan de milten van muizen die het normale voer aten. Onze 
resultaten lieten zien dat dit veroorzaakt werd doordat twee van de drie DC subtypes 
sterk verminderd waren in de milten van vitamine A deficiënte muizen. In hoofdstuk 2 
zijn deze vitamine A afhankelijke DCs verder gekarakteriseerd. Hierbij hebben we ons 
gericht op de expressie van transcriptiefactoren waarvan al eerder beschreven is dat 
deze belangrijk zijn voor het ontwikkelen van de DCs die vitamine A afhankelijk zijn. De 
expressie van een van deze transcriptiefactoren (RelB) was sterk verminderd. Daarnaast 
hebben we aangetoond dat DCs die ontwikkelen via de Notch-signaleringsroute niet 
aanwezig zijn in vitamine A deficiënte muizen (deze route is ook zeer belangrijk voor vele 
andere processen). In dit hoofdstuk hebben we dus laten zien dat vitamine A belangrijk 
is voor de ontwikkeling van een deel van de DCs in de milt. 

Vitamine A en macrofaag ontwikkeling
In hoofdstuk 3 hebben we ons verdiept in het effect van vitamine A op de ontwikkeling 
van macrofagen in de milten. Zoals eerder vermeld bevat de marginale zone van de milt 
twee verschillende populaties macrofagen: CD169+ macrofagen en SIGNR1+ macrofagen. 
Onze experimenten lieten zien dat er meer SIGNR1+ macrofagen aanwezig zijn in de 
milten van vitamine A deficiënte muizen. Daarnaast ontwikkelden er minder SIGNR1+ 
macrofagen wanneer we muizen extra retinolzuur geven (dit is een actief afbraakproduct 
van vitamine A). SIGNR1+ macrofagen zijn zeer belangrijk voor het herkennen en opruimen 
van bepaalde pathogenen zoals de bacteriën die longontsteking (Streptococcus pneumonia) 
en hersenvliesontsteking (Neisseria meningitides) veroorzaken. Deze bacteriën worden 
herkend door specifieke suikermoleculen op het oppervlak. In dit proefschrift laten we 
zien dat de opname van een suikermolecuul dat hier op lijkt (dextraan) sterk verminderd 
is wanneer we muizen extra retinolzuur geven. Daarom verwachten we dat de opname 
van de bacteriën die deze suikers op het oppervlak hebben, ook sterk verminderd is. 

Aangezien er meer SIGNR1+ macrofagen aanwezig zijn in de milt van vitamine A 
deficiënte muizen, verwachten we dat de opname van deze bacteriën in vitamine A 
deficiënte muizen juist sterk toegenomen is. Dit klinkt in eerste instantie als een goede 
zaak, maar het is mogelijk dat pathogenen deze weg gebruiken om zich verder te 
verspreiden door het lichaam. Dit kan verklaren waarom vitamine A deficiënte personen 
veel last hebben van infecties. 

Naast een effect van vitamine A op de SIGNR1+ macrofagen, hebben we ook een 
effect op een ander celtype in de marginale zone gevonden, de marginale zone B cel. 
Verschillende onderzoeksgroepen hebben laten zien dat de aanwezigheid van SIGNR1+ 
macrofagen afhankelijk is van deze marginale zone B cellen. Echter, in dit proefschrift 
laten we zien dat vitamine A de ontwikkeling van marginale zone B cellen stimuleert, 
terwijl het de ontwikkeling van SIGNR1+ macrofagen remt. Hiervoor hebben we helaas 
nog geen verklaring kunnen vinden.

Samenvattend: vitamine A deficiëntie is een groot probleem in ontwikkelingslanden. 
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In vitamine A deficiënte muizen wordt de ontwikkeling van bepaalde DCs subtypes 
geremd, terwijl de ontwikkeling van SIGNR1+ macrofagen gestimuleerd wordt. Dit kan 
ertoe lijden dat pathogenen die het lichaam binnen dringen niet goed gepresenteerd 
kunnen worden, waardoor het adaptieve immuunsysteem niet geactiveerd wordt. Dit 
kan de verhoogde kans op infecties in vitamine A deficiënte personen verklaren. 

Samenwerking tussen DCs en macrofagen
De verschillende types macrofagen in de marginale zone van de milt zijn ideaal 
gepositioneerd om pathogenen uit het bloed op te pikken. Eerdere studies hebben laten 
zien dat CD169+ macrofagen deze pathogenen door kunnen geven aan CD8+ DCs, die 
het adaptieve immuunsysteem kunnen activeren. Echter, het mechanisme achter deze 
samenwerking is nog niet volledig uitgezocht.

In hoofdstuk 5 hebben we een mogelijk mechanisme onderzocht waarop CD169+ 
macrofagen pathogenen kunnen doorgeven aan CD8+ DCs. We laten zien dat wanneer 
het immuunsysteem geactiveerd raakt, een andere cel uit het immuunsysteem (de 
natural killer cel (NK cel)) gestimuleerd wordt om het chemokine XCL1 te produceren. 
Onze hypothese is dat dit chemokine ervoor zorgt dat de CD8+ DCs naar de CD169+ 
macrofagen toe bewegen. Hierdoor komen de CD8+ DCs dicht genoeg in de buurt van 
de CD169+ macrofagen om pathogenen door te geven. Deze CD8+ DCs kunnen op hun 
beurt cellen van het adaptieve immuunsysteem activeren en zijn gespecialiseerd in de 
afweerrespons tegen kanker en virale infecties. CD169+ macrofagen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Het ontrafelen van het mechanisme waarmee CD169+ macrofagen 
het immuunsysteem activeren brengt het ontwikkelen van een therapie tegen kanker en 
virale infecties op basis van deze CD169+ macrofagen een stapje dichterbij. 

CD169+ macrofagen in de darmen
CD169+ macrofagen zijn niet alleen in de milt aanwezig. In hoofdstuk 6 laten we voor het 
eerst zien dat ook in de dikke darm CD169+ macrofagen aanwezig zijn. Echter, deze cellen 
zijn niet precies hetzelfde als de CD169+ macrofagen die in de milt gevonden worden. 
Een belangrijk verschil is dat voor de ontwikkeling van deze macrofagen andere signalen 
nodig zijn. Terwijl CD169+ macrofagen in de darmen afhankelijk zijn van vitamine A, is 
dit niet van belang voor de ontwikkeling van CD169+ macrofagen in de milt. Hoewel we 
de functie van CD169+ macrofagen in de darm nog niet weten, zouden ze mogelijk een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het initiëren van een immuunreactie tegen pathogenen 
in de darmen. 
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Dit proefschrift op één pagina

Achtergrond kennis om de bevindingen in dit proefschrift te begrijpen:
• De milt is het grootste lymfoide orgaan in ons lichaam. Het bevat verschillende soorten 

cellen die een belangrijke rol spelen in het functioneren van ons immuunsysteem. 
• Dendritische cellen (DCs) en macrofagen zijn strategisch gepositioneerd in de milt 

om pathogenen in het bloed te herkennen en eruit te filteren.
• DCs kunnen stukjes van de opgenomen pathogenen aan andere immuuncellen laten 

zien om een specifieke immuunreactie op te wekken.
• DCs en macrofagen zijn onder te verdelen in verschillende subtypes op basis van 

functie, locatie en de expressie van oppervlaktemoleculen. 

De bevindingen beschreven in dit proefschrift kunnen in een aantal punten worden 
samengevat:
• Vitamine A stimuleert de ontwikkeling van CD4+ en CD4-CD8- DCs in de milt, terwijl 

CD8+ DCs vitamine A onafhankelijk zijn. 
• Notch2 en RelB afhankelijke DCs zijn vitamine A afhankelijk.
• De ontwikkeling van SIGNR1+ macrofagen wordt door vitamine A geremd. 
• De ontwikkeling van marginale zone B cellen (die belangrijk zijn voor de afweer 

respons tegen bepaalde bacteriën) is afhankelijk van vitamine A.
• CD169+ macrofagen en CD8+ DCs werken samen om het adaptieve immuunsysteem 

te activeren. Het chemokine XCL1 speelt een belangrijke rol om de DCs en macrofagen 
bij elkaar te brengen.

• In de darmen zijn, net als in de milt, CD169+ macrofagen aanwezig. De aanwezigheid 
van vitamine A is belangrijk voor hun ontwikkeling 

De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift onderstrepen het belang van vitamine A 
voor de ontwikkeling en het behoud van een goed werkend immuunsysteem.


