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Secundair lymfoïde orgaan ontwikkeling
Lymfeklieren, en andere secundaire lymfoïde organen zoals de milt, zijn 
belangrijk voor de specifieke afweer tegen ziektekiemen. In deze organen 
bevinden zich verschillende soorten witte bloedcellen waarvan vooral de 
lymfocyten belangrijk zijn voor de specifieke lange-termijn afweer tegen 
gevaarlijke pathogenen. Deze reactie van het immuunsysteem resulteert in een 
immunologisch geheugen, waardoor er bij een volgende confrontatie met hetzelfde 
soort pathogeen, een specifiekere afweerreactie plaats kan vinden.

De witte bloedcellen die hierbij betrokken zijn, zijn onder andere B- en T-cellen. In de 
lymfeklier bevinden B-cellen zich met name in de cortex terwijl T-cellen voornamelijk 
in de paracortex terug te vinden zijn. Een scheiding in B- en T-celgebieden wordt 
ook teruggevonden in de witte pulpa van de milt, en in Peyerse platen, lymfoïde 
organen die zich in de darmwand bevinden. Maar ook bij een deel van de patiënten 
met een chronische ontstekingsziekte zoals reuma of de ziekte van Crohn worden 
in ontstoken weefsel B- en T-celgebieden teruggevonden. Dat ontstoken weefsel 
lijkt daarmee op van nature voorkomende secundaire lymfoïde organen. Terwijl de 
aanwezigheid van secundaire lymfoïde organen nuttig is voor het lichaam omdat 
daar een groot deel van de specifieke afweerreactie van het immuunsysteem 
plaats vindt, wordt de aanwezigheid van lymfoïd weefsel in ontstoken weefsel 
gezien als onderdeel van de chronische ontstekingsziekte. Hoewel er in de laatste 
vijftien jaar veel onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van lymfoïd weefsel, is 
er weinig bekend over de eerste stappen in de vorming van secundaire lymfoïde 
organen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de moleculaire en cellulaire 
componenten van secundair lymfoïde orgaanontwikkeling verder te ontrafelen.

Al meer dan een eeuw geleden bestudeerde Florence Sabin de ontwikkeling van 
lymfeklieren. In haar model ontstonden lymfeklieren vanuit lymfevaten, die vroeg in 
de ontwikkeling van het embryo zogenaamde lymfezakken vormden; holten bekleed 
met lymfatisch endotheel waar in een later stadium mesenchymaal weefsel in zou 
groeien om uiteindelijk de lymfeklier te vormen. Het zou echter nog een halve 
eeuw duren voordat het duidelijk zou worden dat die lymfeklieren, en ook ander 
lymfoïde organen zoals de milt, de belangrijkste plaatsen in het lichaam zijn, waar 
de antigeen-specifieke afweerreactie van het immuunsysteem plaatsvindt.

Waar dat immuunsysteem nou eigenlijk zit, en hoe die antigeen-specifieke 
afweerreactie precies werkt op celniveau, werd pas duidelijk vanaf de jaren vijftig. Het 
was toen al bekend dat het lichaam na vaccinatie afweerstoffen maakte. Onderzoek 
in kippen door Glick toonde toen aan dat deze afweerstoffen werden gemaakt door 
de lymfocyten. Daarop volgde onderzoek van Cooper, waarin aangetoond werd dat 
er verschillende lymfocyten subsets bestaan, namelijk B- en T-lymfocyten, en dat 
deze subsets hun rol in de afweerreactie hebben. Tevens toonden ze aan dat deze 
lymfocyten subsets op verschillende plaatsen in het lichaam worden gevormd. 
B-cellen in de Bursa van Fabricius (een specifiek orgaan bij vogels; later zou blijken 
dat in zoogdieren de B- lymfocyten in botten worden aangemaakt) en T- lymfocyten 
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in de thymus. Gowans en Knight lieten vervolgens zien dat zowel T- lymfocyten als 
B- lymfocyten na vorming via de bloedvaten naar de lymfeklieren migreerden. 

Langzaam maar zeker werd de werking van het immuunsysteem dus steeds verder 
opgehelderd en ook het belang van lymfoïde organen voor een optimale afweerreactie. 
Maar onderzoek naar het ontstaan van lymfoïde organen was relatief schaars. Pas 
begin jaren negentig, honderd jaar na het onderzoek van Sabin, kreeg het veld van 
lymfoïde orgaanontwikkeling een nieuwe impuls door de opkomst van moleculaire 
biologie. Na karakterisatie van de lymfotoxine-alfa (LTα) deficiënte muis in 1994 
bleek dat in afwezigheid van LTα er geen lymfeklieren en Peyerse platen (lymfoïde 
organen in de darmwand) ontstonden. Samen met de ontdekking van ‘lymfoïd 
weefsel inducerende cellen’ (LTi-cellen), specifieke bloedcellen die cruciaal zijn voor 
het ontstaan van lymfeklieren en Peyerse platen, vormde dit onderzoek de basis 
voor een uitbreiding van het honderd jaar oude model voor lymfeklierontwikkeling 
van Sabin. Een historisch overzicht van het onderzoek naar de ontwikkeling van 
het immuunsysteem en lymfoïde organen is beschreven in hoofdstuk 2.

Om een beter inzicht te krijgen in de eerste stadia van de lymfeklierontwikkeling, 
bestudeerden we de lymfeklier-aanleg in de muis tijdens de embryonale 
ontwikkeling. Hierbij hebben we verschillende celtypen en moleculen belicht. In 
hoofdstuk 3 beschrijven we onze studie naar de subpopulaties van cellen die 
de lymfeklier-aanleg vormen op dag 16.5 tijdens de ontwikkeling van de muis 
(E16.5), ongeveer 3 dagen voor geboorte. Op dit tijdstip blijken er verschillende 
celpopulaties aanwezig te zijn in de zich ontwikkelende lymfeklier. De meest 
prominente cellen zijn de al eerder beschreven LTi-cellen en stromale cellen die 
na de geboorte belangrijk zijn voor de organisatie van de lymfeklier, namelijk de 
T- en B-celgebieden. De stromale cellen kunnen we nu onderverdelen in twee 
verschillende groepen op basis van oppervlakte moleculen en elk met hun specifieke 
genexpressie. Deze twee stromale celtypen blijken een verschillende distributie 
te hebben in mesenteriale lymfeklieren vergeleken met perifere lymfeklieren. 
Naast deze twee stromale celtypen zijn er op dit tijdstip in de ontwikkeling ook al 
diverse typen endotheelcellen aanwezig in de zich ontwikkelende lymfeklier.

Omdat de ontwikkeling van de lymfeklier-aanleg afhangt van de interactie tussen 
LTi cellen en stromale cellen hebben we onderzocht welke moleculen daarbij een rol 
spelen. Het was al bekend dat de lymfotoxine-beta receptor (LTβR) een elementaire 
rol speelt in deze interactie, en dat LTi cellen middels het ligand voor deze receptor 
de stromale cellen stimuleren om uit te rijpen tot ‘lymfeklier organiserende cellen’. 
In hoofdstuk 4 laten we zien dat stimulatie van deze receptor niet alleen leidt tot een 
verhoging van de expressie van cel adhesie moleculen en chemokines, maar ook tot 
een verhoging van cytokines en de groeifactor VEGF-C. Deze groeifactor is belangrijk 
voor de ontwikkeling van lymfatisch endotheel, waarmee de signalering via de LTβR 
dus een differentiatie naar diverse celtypen zou kunnen bewerkstelligen. 

Enerzijds blijkt er op E16.5 in de ontwikkeling van de muis naast vasculair 
endotheel ook lymfatisch endotheel aanwezig te zijn in de lymfeklier-aanleg. 
Dit is in overeenstemming met het honderd jaar oude model van Sabin, waarin 
de ontwikkeling van lymfezakken door lymfevaten het eerste stadium van de 
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lymfeklier kenmerkte. Anderzijds zorgt signalering via de LTβR voor een verhoogde 
expressie van VEGF-C, waarmee de LTi cellen via activatie van stromale cellen 
dus de aanleg van lymfatisch endotheel kunnen reguleren. Om te onderzoeken 
of de allereerste klustering van LTi cellen afhankelijk is van al eerder gevormde 
lymfezakken, bestudeerden we muizen met een defect in de transcriptie factor 
Prox1. In deze dieren worden geen lymfezakken en lymfatisch endotheel gevormd. 
Uit onze resultaten, die beschreven zijn in hoofdstuk 5, blijkt dat in deze dieren 
toch een normale klustering van LTi cellen plaats kan vinden en dat deze klusters 
op de juiste plekken in het lichaam gesitueerd zijn.  Daarmee lijkt de locatie van 
de lymfeklier-aanleg dus niet volledig te worden bepaald door lymfezakken. Voor 
een normale ontwikkeling van lymfeklieren is de vorming van lymfatisch endotheel 
echter onontbeerlijk, omdat het kapsel en de sinussen die cruciaal zijn voor een goed 
functioneren van de lymfeklier door lymfatisch endotheel worden gevormd.

We bestudeerden dus het effect van de signalering via de LTβR die noodzakelijk is 
voor de differentiatie van stromale cellen in de lymfeklier-aanleg, en de expressie van 
Prox1 die noodzakelijk is voor de differentiatie van lymfatisch endotheel dat naast 
lymfevaten ook onderdelen van de lymfeklier vormt. Om het moleculaire mechanisme 
van de ontwikkeling van lymfoïde organen verder te ontrafelen, onderzochten we 
ook de rol van het enzym C5-epimerase in dit proces. Dit enzym is belangrijk voor 
een goede modificatie van heperaan sulfaat proteoglycanen; suikerstructuren die 
gekoppeld zijn aan specifieke eiwitten op en tussen cellen. Deze suikerstructuren 
kunnen een groot aantal verschillende stoffen binden, waaronder bepaalde 
chemokines, cytokines en groeifactoren. In hoofdstuk 6 beschrijven we dat C5-
epimerase niet zozeer van belang lijkt te zijn voor de ontwikkeling van individuele 
cellen die aanwezig zijn in de lymfoïde organen, maar wel voor de vorming van 
deze lymfoïde organen. Alle eerder beschreven celtypen bleken namelijk gevormd 
te worden in C5-epimerase deficiënte muizen, terwijl de aanleg van de lymfoïde 
organen significant vaker afwijkend was in deze dieren. Zo bleek de grootte 
van de milt sterk gereduceerd te zijn in C5-epimerase deficiënte muizen. 

De witte pulpa van de milt, de plaats waar zich B- en T-celgebieden bevinden, 
lijkt qua organisatie wel op een lymfeklier, hoewel er duidelijke verschillen 
zijn. Zo ontbreekt in de milt een kapsel van lymfatisch endotheel. In hoofdstuk 
7 laten we zien dat er ook een verschil is tijdens de ontwikkeling, en wel in de 
manier waarop de lokale stromale cellen worden geactiveerd. In lymfeklieren 
brengen LTi cellen de ligand voor LTβR tot expressie en hiermee kunnen ze 
de differentiatie van stromale cellen induceren. In de milt blijken deze cellen 
het ligand echter nauwelijks tot expressie te brengen op hun cel membraan. 
B-cellen brengen het ligand echter wél tot expressie in de milt, waarmee deze 
de rol van LTi cellen in de vorming van de witte pulpa over lijken te nemen. 

De resultaten van deze en andere recente studies naar de ontwikkeling van 
lymfoïde organen en de implicaties hiervan voor de kliniek hebben we beschreven 
in hoofdstuk 8. Hier beschrijven we ook een model voor de ontwikkeling van 
de lymfeklier. In dit model wordt de lymfeklierontwikkeling weergegeven in vijf 
fasen, die ook in de ontwikkeling van andere organen terug te vinden zijn. Het 
model kan een uitgangspunt zijn voor vervolgonderzoek naar de eerste fasen 
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in lymfeklierontwikkeling waarbij ook de rol van andere celtypen zoals vasculair 
endotheel in de ontwikkeling van lymfeklieren verder kan worden uitgewerkt. 

Samenvattend, in de gepresenteerde onderzoeken worden de vroege 
ontwikkelingsstadia van secundaire lymfoïde organen bestudeerd. Daarbij 
is de cellulaire en moleculaire opmaak van de ontwikkelende lymfeklier en 
milt gekarakteriseerd en is het belang van diverse moleculen tijdens de 
vorming verder blootgelegd. Dankzij de resultaten van deze studies hebben 
wij voor het eerst de functie van LTi, stromale en lymfatisch endotheel 
cellen in de ontwikkeling van de lymfeklier in één vijf-stappen model kunnen 
integreren. De samenstelling van de celtypen die een rol spelen tijdens de 
ontwikkeling wijkt daarbij duidelijk af in de witte pulpa van de milt, waar B-cellen 
voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de differentiatie van het stroma. 


