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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 
in de thymus. Gowans en Knight lieten vervolgens zien dat zowel T- lymfocyten als 
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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 
lymfeklier kenmerkte. Anderzijds zorgt signalering via de LTβR voor een verhoogde 
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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 
Prox-1. 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 
Prox-1 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 
in lymfeklierontwikkeling waarbij ook de rol van andere celtypen zoals vasculair 
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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. 
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Reina. Ik vind dat ik jou toch als eerste moet bedanken. Je hebt uiteindelijk de 
dagelijkse begeleiding op je genomen als co-promotor van die oudere jongen 
met die rare tongval. Met die fantastische ideeën van me die in eerste instantie 
altijd volledig uit de lucht leken te vallen, was ik vast en zeker niet de makkelijkste 
promovendus die je hebt gekend. Maar aangezien je me met je intensieve 
begeleiding toch steeds op het hart hebt gedrukt die ideeën goed te onderbouwen 
met behulp van kennis van de literatuur, die bij jou overigens ongelofelijk groot 
is, zijn daar toch wel wat aardige dingen uitgekomen denk ik zo. Wat dat betreft 
heb ik veel van je geleerd, maar ook wat betreft je enthousiasme en je positieve 
houding ten aanzien van het project. Hoewel er wel wat stress-momenten zijn 
geweest (maar ja, in welk AIO-traject zitten die niet...) denk ik dat we uiteindelijk 
toch allebei met plezier terug kunnen kijken naar de afgelopen periode. En niet 
alleen vanwege de artikelen die uit het project zijn geperst.
Georg, dankzij die intensieve begeleiding van Reina bleef er niet meer zoveel 
over voor jou als promotor wat begeleiden betreft. Behalve dan op die schaarse 
momenten dat ik Reina niet kon bereiken maar wel op zeer korte termijn een 
kritisch oog nodig had. Je hebt me vooral op conceptueel vlak vooruit geholpen 
en je hebt ervoor gezorgd dat ik het onderzoek in een groter kader kon plaatsen. 
Bedankt hiervoor.
Paranimfen: Mascha en Nils, bedankt dat jullie me in het heetst van de strijd 
willen steunen (de promotie laat op het moment dat ik dit schrijf nog twee 
maanden op zich wachten). Maar ook daarbuiten, maar daar heb ik het zo nog 
over.
Wendy J., Mascha en Gera. Zonder jullie hulp op het lab was er waarschijnlijk 
maar de helft van het werk verzet dat er nu in deze promotie zit. Ik vond het super 
tof om met jullie samen te werken. En niet alleen vanwege de grote hoeveelheid 
data die er dankzij jullie op tafel is gekomen, maar ook vanwege de makkelijke 
manier waarop dat ging. In een meeting, via de email, bij een kop koffie, maakte 
niet uit hoe, als er iets gedaan moest worden dan waren een paar woorden 
genoeg en jullie wisten gelijk wat er gebeuren moest. Dank, dank, dank. 
Serge, Rogier, Ramon, Tom C. en weer Reina. Zonder mijn samenwerking met 
jullie op het lab was er van die helft van het werk dat nog overbleef waarschijnlijk 
maar de helft gedaan. Serge, Rogier en Ramon, daarbij heb ik natuurlijk ook 
intensief (en erg lang...) met jullie samengewerkt. Dat was helemaal geen straf, 
ook al liepen de experimenten soms tot in de avonden en nachten door. Ze 
werden uiteindelijk toch wel afgesloten met een biertje, eventueel een paar dagen 
erna, en gezien de resultaten zou dat voor iedereen een standaard protocol 
moeten worden.
Mijn kamergenoten: Edwin, Angelique, Babs, Lotte, Satwinder, Marijn, Gijs, 
Jasper, Gerty, Ellen, Rosalie en Nuray. Ik had steeds het geluk om in een kamer 
te zitten waar alle gesprekken op een schaal van wetenschap tot onzin plaats 
konden vinden. Al waren onzin-gesprekken ietwat in de overhand geloof ik.
Groep geel: wat de andere kleuren uit de regenboog er ook van denken: geel is 
de kleur van de zon en van een lekker biertje. Wat kan daar nog tegenop.
Afdeling MCBI: ik heb er hoogte- en dieptepunten gekend. De hoogtepunten 
achter de confocal, de dieptepunten na de (kerstmis)borrels (mede mogelijk 
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gemaakt door Jack en Marijn...). Voor mij is de afdeling MCBI nog het best te 
vergelijken met een goed gesmeerde machine die loopt op bio-ethanol.
Ook nog even een bedankje richting mijn nieuwe werkplek. Bianca, bedankt dat je 
me de ruimte hebt gegeven om de promotie op een prettige manier af te ronden. 

Tot zover mijn dank aan iedereen die me direct of indirect heeft geholpen met mijn 
werk, of voor een gezellige sfeer op het werk heeft gezorgd.

En dan bestaat er nog zoiets als privé. Aan het begin van de promotie nog ok, 
maar iedereen die me goed kent, weet dat ik daarna een zware tijd heb gehad.

Ferdi, je kent me als geen ander. Je voorspelde me een rollercoaster en dat was 
geen understatement. Als ik met mijn karretje weer eens in een dal zat, hebben 
jij en Simone me er weer uitgetrokken. Als het het niet anders kon via de email. 
Je bent als een broer voor me en ik hoop dat je een keer dezelfde rol bij mij gaat 
vervullen als ik binnenkort bij jou doe.
Nils, jij hebt me ook vaak opgepept tijdens een pauze op het werk, achter een 
go-bord of op een terras met Lotte. Mooi dat we eind april hetzelfde experiment 
uit gaan voeren...
Mascha, behalve de bedankjes aan jou vanwege het feit dat we zo super hebben 
samengewerkt, of omdat je me als paranimf met de laatste loodjes helpt; ook 
bedankt voor die koffie-sessies in moeilijke tijden. Ik heb ze gemist, maar gelukkig 
is er nu de kookclub. Wie is er eigenlijk aan de beurt? 
Aram, bedankt voor het zetje in de rug op dit laatste moment. Waarschijnlijk blijf ik 
daardoor op mijn laatst gemaakte schema...
Gerben en Marjolein: al zijn jullie me met surprises altijd de baas, wat het dichten 
betreft snak ik toch weer naar de avondjes van Sinterklaas. Maar ook naar de 
avonden bij 3voor12. Enne Gerben, volgens mij ben jij aan de beurt met koken. 
Tanja, eet jij ook weer een keer mee?
Bregje en Helga, jullie vage feestjes of spontane ontmoetingen waren een mooie 
afleiding tijdens die heavy promotie. Binnenkort maar weer eens op zoek naar 
een nieuwe bijzondere plek. Christian en Carmen, hartstikke leuk om jullie op de 
valreep voor mijn promotie weer tegen te komen. Wat mij betreft zien we mekaar 
nu weer net zoveel als in de eerste jaren van mijn AIO (of OIO? nou ja, het is toch 
afgeschaft) tijd.
Daan en Ellen, binnenkort weer een biertje doen? Ik mis de festivalletjes en de 
terrasjes. En de spontane visites. Dus ik kom wel aanwaaien als jullie niet al 
eerder zijn komen BBQen. 
Sander, jammer dat je er niet bent nu, maar ik denk dat je je tijd goed besteedt. 
Al zit je nu waarschijnlijk aan de andere kant van de aardbol, we houden contact. 
Ook als je er gaat wonen.
Serge en Janneke, we hebben mekaar de laatste tijd (te) weinig gezien, maar 
daar komt met het mooie weer weer verandering in! 
David, Marije, Joris, Marije, Jamilja en Laurens: de spellenweekenden waren 
een heerlijke afleiding voor drukke tijden en de borrels ook. Wanneer komt de 
volgende? 
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Rachel, apart from the fact that it was nice to work with you, I really value that a 
friendship came out of our collaboration. We will meet in Paris soon, ok?
Jerôme, Nijmegen is gelukkig zo ver niet. Ik hoop dat we binnenkort weer een 
brainstormsessie plannen met plannen voor de meest geweldige ideeën die 
uiteindelijk eindigen in een glas bier. En het wordt weer tijd voor een goede 
wandeling, beginnend bij de Waalkade. Tot sinas.
André, Gerrit en Tim: ik ben blij dat we mekaar zijn blijven zien. Niet zo vaak, 
maar wel nog steeds op dezelfde manier als 15 jaar geleden. Een bewijs dat een 
echte goeie vriendschap tijdloos is.
Jessica, Thom en Maria, wat ben ik ontzettend blij met jullie als mijn buren. 
Tijdens de ups maar vooral de downs van Amstel4 hebben jullie me van een 
zenuwinzinking gered kan ik wel zeggen. Gelukkig is dat (bijna) allemaal achter 
de rug. Tijd voor een nieuw huisetentje! 
Ruud, mooi om te zien dat er niet iedereen in de macht van het geld gelooft. Je 
was met je visie de tijd vooruit (en de financiële crisis). Je hebt me  geïnspireerd 
en dat zelfs zonder inspiratiereis (waar elke promovendus eens naartoe zou 
moeten gaan; dus kijk eens op www.zielevonk.nl)
Wendy, ik hoop dat we met het dichtslaan van dit boekje de pijnlijke herinneringen 
in het verleden kunnen laten. Vanaaf noe weer dur blik vuuroet, en mit dur kop in 
de wolke, opsjnoeve die frisje loch.

Katja en Ramon, hoevuur zeet dier noe doa in dat loak goa woëne? Doa kin ich 
toch nieks mit! Nou ja, zoë wied is ut ooch weer neet, dus noe ut lekker weer wuut 
gont vur mer weer ins sjnel noa i terras. En binnekort kom ich ins mit dur fiets 
langs.
En de angere hoenjetjes (en aanhang): tant Roos, nonk Eem, Peggy, Arne, Ima, 
Dimitri, Sanne, ech sjiek om weer ummer biejee te zië mit dù carnaval. Dit joar 
woar ut i bietje kot, me volgend joar gont vur weer vol drin, wa?
Ray, Anita, Ruud, Marianne, Ed, Regina, Marianne, André, Monique, Ger; wat bin 
ich blie dat dur îgenlik zoë wiënig wit van wat ich gedoa hub. Ut is zoë heerlijk 
om ins inne kier néét üever mie werk te hoove kalle. Went ich in ut Zuide bin, is 
ut juus vakantie. Vur zigge ummer dat vur os te wiënig ziënte, me went vur os 
dan zië, dan hub vur waal dik sjpas. Och al hub vur alleneuj waal moeilijke tiede 
gehad du litste joare. Ich bin blie dat dier mien breurs en zusse zeet, en ooch al 
how ich tot noe neet zoëveuël tied om os ongeréé op te zeuke, dier zeet ummer 
in mien gedachte geweë.
Gaston, Michelle, Suzanne, Roel, Lotte, Luuk. Kiek goot noa mich, dan wit dur 
wat dur angesj mot doë...

Pap en Mam: bin ich toch eindelijk ins inne kier kloar mit sjtudeère hè? Dur wit 
wie zjwoar it is geweë, dat hub ich dik genog aan dur telefoon vertild. En dan ging 
ut neet ins om de promotie zelf, mè om alles wat drom heen gebuurde. Mè dier 
woart dan ummer vuur mich doa. En dur koamt onnoch dik langs en nogummer. 
Dur hubt mich op allerlei maneëre gesjteund en doot dat noe noch. Pap en mam, 
ich hôôt ontzetten veuël van uch, dat wit dur, mè ich vertil ut noch inne kier, went 
dat kinsze neet genog zigge. 
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And then, from out of the clouds, there was the sun...

Силвана , любов моя , ти ме окуражи да завърша този PHD проект. Но по-
важното е  , че отново даде смисъл на живота ми. Бях изгубен преди да те 
срещна. Ти си моята сродна душа. Въпреки различита ние сме еднакви по 
свой начин. Нашата връзка е силна не защото се познаваме толкова добре , 
а защото можем да се почувстваме.
Надявам се че ще бъдем заедно до края на живота си , а това ще бъде един 
дълъг живот. 
Откакто заспивам и се будя до теб , аз отново съм себе си.
Много , много те обичам.


