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Effecten van siaalzuur op immuniteit 

Het immuunsysteem bestaat uit een complex netwerk van cellen die als doel hebben het lichaam te verdedigen 
tegen aanvallen van binnendringende ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels. De verschil-
lende soorten immuun cellen werken samen met als einddoel ons lichaam te beschermen. Het immuunsysteem 
kan verdeeld worden in het aangeboren immuunsysteem, welke de eerste bescherming biedt tegen binnendrin-
gende organismen en het adaptieve of verworven immuunsysteem, welke een antigeen-specifieke reactie biedt 
tegen ziekteverwekkers en bovendien een geheugen kan vormen tegen de ziekteverwekkers. Het aangeboren 
immuunsysteem bestaat uit Natural Killer (NK) cellen, dendritische cellen (DCs), macrofagen en granulocyt-
en; het verworven immuunsysteem bestaat uit T en B lymfocyten.
DCs worden ook wel gezien als de politie agenten van het immuunsysteem omdat ze schadelijke ziektever-
wekkers kunnen onderscheiden van onschadelijke stoffen. Daarnaast spelen DCs een cruciale rol bij het ver-
binden van de aangeboren en de adaptieve immuun respons. DCs bevinden zich in de weefsels, zoals de huid, 
waar ze kunnen reageren op ‘gevaar’, zoals tumoren en binnendringende pathogenen. Wanneer ze gevaar 
waarnemen, ondergaan DCs een maturatie proces. Deze maturatie verhoogt hun vermogen om antigenen te 
verwerken en te presenteren. Gematureerde DCs migreren vervolgens naar de drainerende lymfeklieren, waar 
ze interacties kunnen aangaan met naïeve T cellen. Dit doen ze door de pathogeen(of tumor)-afkomstige anti-
genen in de groeve van vele MHC moleculen op hun oppervlak te presenteren. Bovendien zorgt het maturatie 
proces voor grote hoeveelheden co-stimulatoire moleculen op hun oppervlak en de productie van cytokinen. 
Dus, de DCs zorgen voor de 3 signalen die nodig zijn voor goede T cel activatie en differentiatie: T cellen 
binden antigeen-MHC complexen met hun T cel receptor (TCR) (signaal 1) en binden de co-stimulatoire 
moleculen (CD80, CD86, CD70, CD40) met specifieke contra-receptoren (CD28, CD27, CD40L) (signaal 2). 
Deze twee signalen zetten een signaalcascade in gang die resulteert in de activatie en proliferatie van T cellen. 
De cytokinen (signaal 3) bepalen tot welk type effector T cel de delende T cellen gaan differentiëren. CD4+ 
T helper cellen kunnen differentiëren tot Th1, Th2, Th9, Th17 en Th22 cellen. Geactiveerde CD8+ T cellen 
differentiëren tot cytolytische effector T cellen (CTL). Deze effector T -cellen zijn nu klaar om naar de plaats 
van infectie te migreren en de indringer te bestrijden. Door de 3 signalen wordt de immuunrespons aangepast 
aan het type indringer waardoor er een efficiënte en specifieke eliminatie van het pathogeen kan plaatsvinden. 
DCs kunnen ook lichaamseigen eiwitten in MHC moleculen presenteren aan T cellen. Normaliter leidt dit niet 
tot een afweer reactie aangezien dit niet leidt tot maturatie van de DCs en omdat T cellen in de thymus een 
streng selectie proces ondergaan waarbij zogeheten auto-reactieve T cellen geëlimineerd worden. Echter dit 
proces is nooit waterdicht en om te voorkomen dat T cellen wél worden geactiveerd en vervolgens lichaam-
seigen cellen aanvallen, zijn er regulatoire T cellen (Tregs). Tregs blokkeren namelijk de activatie van auto-re-
actieve T cellen en hiermee de vorming van auto-immuniteit. Bovendien onderdrukken Tregs ongewenste 
immuunreacties tegen stoffen die voor ons lichaam onschadelijk zijn, en vermijden hiermee het ontstaan van 
allergieën. Tregs reguleren dus de activiteit van het immuunsysteem en zorgen dat ongewenste immuun reac-
ties die schadelijk zijn voor het lichaam, voorkomen worden.

Het immuunsysteem beschermt ons niet alleen tegen gevaren van buitenaf, maar ook tegen tumoren. Tumoren 
zijn lichaamseigen cellen die zijn ontspoord waardoor ze in een afwijkende en ongecontroleerde manier groe-
ien. In tumorcellen komen verschillende mutaties voor, wat ertoe leidt dat een tumor uit verschillende tumor-



cel varianten bestaat. Er ontstaan hierbij ook varianten die aan het immuunsysteem kunnen ontsnappen. Een 
van de kenmerken van dit soort tumorcellen is een verandering van de suikerstructuren op hun celoppervlak, 
zoals een enorme verhoging van het aantal siaalzuren. Dit is onder andere aangetoond op melanoma cellen 
(huidkanker). Siaalzuren vormen het buitenste deel van suikerketens waarmee de cellen een interactie kunnen 
aangaan met andere cellen. Siaalzuren kunnen namelijk binden aan siaalzuur-bindende receptoren genaamd 
siglecs. Siglecs komen voornamelijk voor op cellen van het immuunsysteem. Aangezien een groot deel van 
deze siglecs “remmende motieven” bevat, kan binding van siaalzuren aan siglecs leiden tot remming van een 
immuunreactie. Maar óf en hoe de aanwezigheid van hoge hoeveelheden siaalzuren op tumoren leidt tot een 
verminderde anti-tumor respons is niet eerder bestudeerd. 
In mijn proefschrift heb ik onderzocht wat de invloed was van siaalzuren op de immuun    respons. Hierbij 
heb ik bestudeerd hoe DCs reageren op antigenen met grote hoeveelheden siaalzuren en of dit hun maturatie 
proces beïnvloedt, en daarmee de T cel activatie zou kunnen beïnvloeden. 
In hoofdstuk 2, hebben wij onderzocht of de aanwezigheid van grote hoeveelheden siaalzuren op tumoren 
zorgt dat de anti-tumor respons geremd wordt. Wij hebben een muis melanoma tumor gemaakt die minder 
siaalzuren op het oppervlak had (Sia-laag) dan de gewone melanoma (Sia-hoog). Met behulp van deze Sia-
laag tumoren hebben we aangetoond dat de hoeveelheden siaalzuur op muizen B16 melanoma cellen signif-
icant correleert met tumor groei in muizen: Sia-laag tumoren groeien veel langzamer en blijven kleiner dan 
de Sia-hoog melanoma cellen. Tevens zagen we dat het verlagen van siaalzuren op de B16 melanoma cellen 
leidde tot een enorme daling van de CD4+ en CD8+ Tregs in de tumor. Daarnaast waren in de Sia-laag tumoren 
veel meer  CD4+ en CD8+ T cellen aanwezig dan in de controle tumoren. Ook werd veel meer IFN-g gemaakt 
door de immuun cellen die de Sia-laag tumoren waren geinfiltreerd. Deze data suggereren dat het verminder-
en van siaalzuren op de melanoma cellen zorgt voor een verandering van de functie van tumor-specifieke T 
cellen: in plaats van tolerogene Tregs zijn het nu effector T cellen.
In een vroeg stadium van tumorgroei zagen wij meer NK cellen in de sia-laag tumoren dan in de normale me-
lanoma. NK cellen hebben ook siglecs waarmee ze kunnen binden aan siaalzuren op de tumor. Onze data sug-
gereren dat deze interactie remmende effecten op de NK cel activiteit heeft. Wanneer NK cellen gedepleteerd 
werden groeiden de Sia-laag tumoren net zo snel als de Sia-hoog tumoren, waarmee het affect van verlaging 
van de siaalzuren op de tumorgroei, wat eerder geobserveerd was in NK-cel bevattende muizen, verdwenen 
was. Bovendien zagen we in deze muizen ook niet de verhoogde infiltratie van IFN-g producerende CD4+ 
and CD8+ T cellen en de afname in CD4+ FoxP3+ T cellen. Dat siaalzuren effect hebben op de activiteit van 
NK cellen, hebben we bevestigd door aan te tonen dat NK cells in vitro meer IFN-g produceerden wanneer ze 
samen gekweekt warden met Sia-laag melanoma dan met Sia-hoog melanoma cellen. Deze data suggereren 
dat geactiveerde NK cellen op verschillende manieren een cruciale rol spelen in het initiëren van de anti-tumor 
immuun response, welke resulteert in het genereren van tumor-specifieke effector T cellen. 

Ondanks het feit dat Tregs zorgen dat anti-tumor immuunreacties weinig effectief zijn en hier dus een onge-
wenste rol spelen,  zijn Tregs cruciaal in het voorkomen van ongewenste immuun reacties welke schadelijk 
zouden zijn voor het lichaam. Vanwege het verband tussen de hoeveelheid siaalzuren op tumoren en het aantal 
Tregs hebben we daarom in hoofdstuk 3 geanalyseerd of siaalzuren op antigenen T cel differentiatie door 
DCs kunnen moduleren en zo zorgen voor inductie van antigeen-specifieke Tregs. Om dit goed te kunnen on-
derzoeken hebben we ovalbumine, een veelgebruikt eiwit in het onderzoek, gemodificeerd met siaalzuren 
(Sia-OVA). Opname van Sia-OVA zorgt ervoor dat DCs immuun-remmende eigenschappen krijgen. Deze 
zogeheten “tolerogene DCs” zorgen dat OVA-specifieke CD4+ T cellen omvormen tot Treg cellen. Daar-



naast voorkomen deze “tolerogene DCs” dat er effector CD4+ T cellen gevormd worden. Bovendien konden 
wij aantonen dat de Sia-OVA beladen DCs zorgen voor de novo vorming van CD4+FoxP3+T cellen, 
door gebruik te maken van naïeve CD4+ T cellen van DO11.10 Rag-/- muizen, waarbij de natuurlijk 
voorkomende Tregs ontbreken. Daarnaast toonden we aan dat de siaalzuur-bindende receptor Siglec-E betrok-
ken was bij de vorming van de “tolerogene DCs”: DCs zonder Siglec-E namen nauwelijks Sia-OVA op en 
vormden ook geen Tregs. De vorming van “tolerogene DCs” door opname van Sia-OVA bleef behouden on-
der inflammatoire condities. Dit zou suggereren dat we het modificeren van eiwitten met siaalzuren zouden 
kunnen benutten om ongewenste immuunreacties, zoals gebeurd bij multiple sclerosis, te onderdrukken.  
Dit hebben we verder onderzocht in een experimenteel muizen MS model (experimenteel autoimmuun en-
cephalomyelitis, EAE), waar het myeline eiwit MOG een doelwit van de auto-reactieve T cellen is. Door 
siaalzuren te koppelen aan een deel van het MOG eiwit (Sia-MOG) en hiermee DCs te beladen konden deze 
tolerogene DCs de effector functie remmen van MOG-reactieve T cellen van muizen met verschillende stadia 
van EAE. Zowel de deling als de productie van het effector cytokine IFN-g gemaakt door deze autoreactieve 
T cellen werd geremd door de Sia-MOG beladen DCs. 

In hoofdstuk 4 hebben wij geanalyseerd of de immuunremmende activiteit van DCs na opname van  eiwit 
met siaalzuren ook effect had op CD8+ T cel  activatie en differentiatie.  DCs beladen met Sia-OVA induceer-
den een significant lagere hoeveelheid effector  CD8+ T cellen dan DCs beladen met gewoon OVA. Opmerke-
lijk was dat de opname van Sia-gemodificeerd OVA door DCs de inductie van CD8+ FoxP3+ Tregs bevorderde 
terwijl dit effect teniet gedaan werd wanneer DCs gelijktijdig geïncubeerd werden met Sia-OVA en lipopo-
lysaccharide (LPS). Dit is tegengesteld aan onze bevindingen voor de vorming van CD4+ FoxP3+ T cellen door 
Sia-OVA beladen DCs (Hfst 3). De fenotypische analyse  van CD8+ Tregs  geïnduceerd door Sia-OVA-DCs 
liet een hoge expressie van het exonucleotidase molecuul CD39 zien, wat mogelijk een rol zou kunnen spelen 
in de immuunsuppressieve functie van  deze CD8+ Tregs. 

In hoofdstuk 5, hebben we het mechanisme onderzocht hoe DCs na opname van gesialyleerd OVA zowel 
CD4+ als CD8+ Tregs induceren. We hebben laten zien dat DCs  na opname van Sia-OVA Tregs induceren 
in een cel-cel afhankelijke manier en niet door middel van uitgescheiden factoren. Opname van Sia-OVA 
door DCs leidde tot verhoogde expressie van verschillende genen. Een daarvan is het gen coderend voor 
ILT-3, waarvan de expressie geassocieerd wordt met tolerogene DCs. Tevens waren genen van de mTOR sig-
nalerings route verhoogd tot expressie. Daarnaast vonden we ook een overexpressie van de genen coderend 
voor Siglec-E en verschillende fosfatases die betrokken zijn bij Siglec-E gemedieerde signalering. De veran-
derde genexpressie analyse van Sia-OVA beladen DCs gaf ons nieuw inzicht in mogelijke moleculen en of 
signaleringsroutes die betrokken zijn bij de processen die zorgen dat DCs tolerogeen worden na opname van 
Sia-OVA. 

Concluderend, in dit proefschrift hebben we laten zien dat de aanwezigheid van siaalzuren op eiwitten de 
immuunrespons op verschillende niveaus kan beïnvloeden zoals  het induceren van CD4+ en CD8+ Treg 
vorming, het remmen van  effector T cellen vorming en, van de effector functies van NK cellen. Een ver-
andering in de hoeveelheid siaalzuren op een cel of antigeen zou dus implicaties kunnen hebben voor 
de behandeling van tumoren en auto-immuun ziekten. Bij tumoren zou het reduceren van siaalzuren 
op tumoren de aantallen intra-tumorale Tregs sterk verminderen, waardoor een effectievere immuun-
respons  tot stand kan komen die zich richt tegen tumor. Daarentegen zou het aanbrengen of verhogen 



van siaalzuren op antigenen kunnen leiden tot het induceren van Tregs, die het inflammatoire milieu 
bij ziektes zoals Multiple Sclerose, Reumathoide Arthritis en Type 1 diabetes sterk kunnen vermin-
deren. 




