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nederlandse samenvatting 

inTerACTieS TuSSen DenDriTiSChe Cellen en AllerGenen: moDel 

voor heT iDenTifiCeren vAn PoTenTiële AllerGenen

Allergische contactdermatitis is een ontsteking van de huid, die wordt veroorzaakt door 

contact met een allergeen nadat bij eerdere contacten sensibilisatie is opgetreden. 

 Klinische kenmerken van een allergische reactie zijn: jeuk, roodheid, zwelling van de huid 

met vorming van papeltjes, blaasjes en bij een zeer heftige reactie soms zelfs blaarvorming. 

Veel voorkomende allergenen zijn onedele metalen (bijvoorbeeld nikkel), geurstoffen en 

conserveringsmiddelen. Huidcontact met een irriterende stof geeft in beginsel hetzelfde 

klinisch beeld als huidcontact met een allergeen, maar de onderliggende mechanismen 

zijn  verschillend. Om potentiële nieuwe allergenen op te sporen, werden in het verleden 

huidtesten met vrijwilligers verricht. Later werden potentiële allergenen getest in cavia’s, 

gevolgd door testen in muizen. Het wordt echter maatschappelijk steeds minder acceptabel 

om dieren te gebruiken voor de bepaling van de mate van allergeniciteit van een stof. De 

ontwikkeling van in vitro alternatieven is daarom noodzakelijk.

De rol vAn lAnGerhAnS Cellen in ConTACToverGevoeliGheiD

In een normale huid zijn ongeveer 3% van alle epidermale cellen Langerhans cellen.  Tijdens 

de sensibilisatiefase van een allergische reactie reageert het immuunsysteem op een 

 allergeen. Deze fase bestaat uit gebeurtenissen waarbij Langerhans cellen een cruciale 

rol  spelen. Ten eerste zal het allergeen (hapteen) binden aan (epi)dermale eiwitten, waar-

door het hapteen-eiwit-complex immunogeen wordt. Langerhans cellen zijn in staat het 

hapteen-eiwit-complex op te nemen. Binnen korte tijd zullen voornamelijk in de epidermis 

de  cytokinen tumor necrosis factor-α (TNF-α), granulocyte macrophage colony-stimulating 

factor (GM-CSF) en interleukin-1β (IL-1β) worden geproduceerd. Deze cytokinen reguleren 

de expressie van de adhesiemoleculen E-cadherine (E-cad) en Intercellular Adhesion Mole-

cule-1 (ICAM-1) op het membraan van de Langerhans cellen. Verlaging van de E-cad en ver-

hoging van ICAM-1 resulteert in de opheffing van de verankering van de Langerhans cellen 

in de epidermis. Nu zijn de Langerhans cellen in staat de epidermis te verlaten.  Tegelijkertijd 

verhogen de Langerhans cellen de expressie van CCR7. CCR7 is een chemokine receptor, 

welke belangrijk is voor de migratie van Langerhans cellen vanuit de huid naar de lymfe-

klieren. De liganden voor CCR7, de chemokinen CCL19 en CCL21, worden namelijk geprodu-

ceerd door de lymfevaten en afferente lymfeklieren. 

Tijdens de migratie zullen de Langerhans cellen differentiëren naar een rijpere status; 

dit proces wordt maturatie genoemd. In deze rijpe status zijn de Langerhans cellen in staat 

de hapteen-eiwit-complexen te presenteren aan specifieke T-cellen. Dit vindt plaats via 

ProefschriftMT.indd   157 27-10-2008   09:13:36



158

speciale moleculen (MHC). De interactie tussen de Langerhans cellen en de T-cellen wordt 

verzorgd door verhoogde expressie van de co-stimulatoire moleculen CD54, CD80, CD86 

en antigenpresentatie moleculen, b.v. HLA-DR op de Langerhans cellen. Deze moleculen 

zijn belangrijk voor allergeenpresentatie door de Langerhans cellen. Echter, alleen de stof-

fen die voldoende affiniteit hebben met MHC-moleculen op de Langerhans cellen en waar-

voor passende T-celreceptoren bestaan, kunnen een sensibilisatie induceren en dus een 

allergische eczeemreactie veroorzaken. Individuen die op deze wijze overgevoelig zijn ge-

worden, kunnen voor het betreffende allergeen bij een volgende blootstelling een eczeem-

reactie krijgen. 

Na sensibilisatie kunnen allergeenspecifieke T-cellen migreren naar de plek van aller-

geenblootstelling en daar een reactie veroorzaken. Niet alleen allergenen maar ook irriter-

ende stoffen kunnen Langerhans cellen activeren en cytokine productie induceren in de 

huid. Echter, bepaalde veranderingen vinden alleen plaats na contact met het allergeen; IL-

1β mRNA expressie en productie van de chemokinen CXCL9, CXCL10 en CXCL11 in de huid 

zijn specifiek voor allergeen blootstelling. Alleen na applicatie van een allergeen krijgen de 

Langerhans cellen een volledige rijpe status. Mogelijkerwijs kunnen in vitro modellen geba-

seerd op allergeen specifieke effecten op Langerhans cellen helpen potentiële allergenen 

van irritantia te onderscheiden, waardoor de bestaande diermodellen overbodig worden.

In dit proefschrift bestuderen we de rol van Langerhans cellen, ook wel dendritische cel-

len genoemd, in allergische reacties. In het eerste deel van het proefschrift wordt de rol van 

residentiele huidcellen in reactie op een allergeen of irritans onderzocht. Het tweede deel 

beschrijft in vitro testmethoden waarin op basis van dendritische cel responsen een onder-

scheid kan worden gemaakt tussen allergenen en irritantia. In het derde deel worden de ver-

schillen tussen huidallergenen en luchtwegallergenen op dendritische cellen beschreven. 

In het laatste deel van dit proefschrift wordt de invloed van anti-inflammatoire medicijnen 

op dendritische cellen onderzocht. Deze vier delen van het proefschrift worden nu nader 

besproken.

blooTSTellinG vAn huiDequivAlenTen en DenDriTiSChe Cellen AAn 

AllerGenen en irriTAnTiA

Hoofdstuk 2 beschrijft de alarmsignalen die gemaakt worden door de huidequivalenten 

tijdens allergeen en irritant applicatie. De alarmsignalen zorgen ervoor dat het immuun-

systeem wordt geactiveerd door een mogelijk contact met huidvreemde stoffen d.m.v. 

cytokinen en chemokinen. Deze huidequivalenten bestaan alleen uit residentiele epider-

male (keratinocyten) en dermale (fibroblasten) huidcellen; dendritische cellen en andere 

immuuncellen zijn afwezig. De huidequivalenten, die blootgesteld worden aan allergenen 

maar ook aan irritantia produceren de cytokinen (IL-1α en TNF-α) en de chemokinen (CCL20, 

CCL27 en CXCL8). Deze factoren zijn betrokken bij het aantrekken en activeren van o.a. 

dendritische cellen en T-cellen. Deze gegevens demonstreren dat de residentiele huidcellen 

geen onderscheid maken tussen allergenen en irritantia.
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In hoofdstuk 3 wordt een in vitro testmodel beschreven waarmee allergenen van irritantia 

kunnen worden onderscheiden op basis van dendritische cel reacties. Wij tonen aan dat het 

onderscheid tussen allergenen en irritantia gemaakt kan worden aan de hand van CXCL8 

productie door dendritische cellen. Blootstelling van dendritische cellen aan de allergenen 

nikkel, cobalt, palladium, koper, chroom, 2,4-dinitrochlorobenzene (DNCB) en phenyleen-

diamine leidt tot verhoogde CXCL8 productie, terwijl blootstelling aan de irritantia natrium 

dodecyl sulfaat (SDS), dimethylsulfoxide, benzalkoniumchloride en propan-1-ol leidt tot 

verlaging van de CXCL8 productie ten opzichte van ongestimuleerde cellen. Concluderend 

kunnen we zeggen dat de dendritische cel op basis van CXCL8 productie het onderscheid 

maakt tussen allergenen en irritantia. Dit in vitro model is een goede methode om poten-

tiële allergenen op te sporen.

In hoofdstuk 4 is onderzocht of blootstelling aan allergenen en irritantia een differen-

tieel kinase activiteitspatroon induceert in een DC model cellijn. Verschillen in kinase ac-

tiviteit werden gedetecteerd in cellen blootgesteld aan allergenen ten opzichte van cellen 

blootgesteld aan medium of irritant. Allergenen induceerden een verhoogde fosforylatie 

van 50 peptiden en een verlaagde fosforylatie van 24 peptiden. Kinasen en/of substraten, 

betrokken bij deze differentiële fosforylatie zijn potentiële nieuwe markers voor allergeen 

identificatie.

PolAriSATie vAn heT immuunSySTeem Door DenDriTiSChe Cellen

In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat dendritische cellen niet alleen worden geactiveerd 

door allergenen maar ook een immuun respons kunnen moduleren. Een contactallergische 

reactie wordt veroorzaakt door blootstelling aan een huidallergeen, terwijl een luchtweg-

allergie wordt veroorzaakt door een aero-allergeen. Algemeen wordt aangenomen dat T 

helper type-1 (Th1) de primaire effectorcellen zijn bij contactallergie en T helper type-2 (Th2) 

bij aeroallergeen-gemediëerde ziekten, zoals bijvoorbeeld astma. Het is bekend dat dendri-

tische cellen in staat zijn om het immuun systeem te moduleren naar een type-1 of type-2 

respons, door middel van selectieve productie van cytokinen. Wij demonstreren dat bloot-

stelling van dendritische cellen aan een huidallergeen leidt tot productie van type-1 cytokin-

en, terwijl blootstelling van een luchtwegallergeen leidt tot productie van type-2 cytokinen. 

Opvallend is dat het contactallergeen nikkel een gecombineerde type-1 en type-2 cytokine 

profiel induceert, wat de aanwezigheid van nikkelspecifieke Th1 en Th2 cellen in bloed en 

huid van nikkel allergische patiënten kan verklaren. Deze gegevens laten zien dat de inter-

actie tussen de dendritische cel en een contactallergeen, dan wel een aero-allergeen, het 

immuunsysteem kan moduleren naar een type-1 of type-2 reactie. 

Atopie kenmerkt zich als een immunologisch fenomeen waarbij het individu een type-2 

reactie aanmaakt tegen zogeheten atopenen, bijvoorbeeld huisstofmijt en graspollen. Het 

is aangetoond dat T-cellen van atopische individuen een verhoogde type-2 reactie geven 

na blootstelling aan atopenen. Echter, hoe de dendritische cel zich gedraagt op reactie op 

 atopenen en andere allergenen is grotendeels onbekend. In hoofdstuk 6 wordt de  reactie 
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van dendritische cellen van atopische individuen op allergeenblootstelling bestudeerd. 

Aangetoond wordt dat dendritische cellen van atopische individuen een type-2 reactie 

 vertonen op blootstelling aan huisstofmijt en graspollen. Gezonde donoren laten dit beeld 

niet zien.

onDerDrukken vAn SPeCifieke immuunreACTieS viA SuPPreSSie vAn 

DenDriTiSChe Cellen

In hoofdstuk 7 worden de effecten van anti-inflammatoire medicijnen op geactiveerde 

 dendritische cellen bestudeerd. Cyclosporine A onderdrukt zowel type-1 als type-2 cytokin-

en productie. De anti-inflammatoire medicijnen hydrocortisone, dexamethasone, dimethyl-

fumaraat en vitamine D3 remmen voornamelijk type-1 dendritische cellen terwijl diclofenac 

vooral aangrijpt op type-2 dendritische cellen. Deze resultaten geven meer inzicht in het 

werkingsmechanisme van de diverse ontstekingsremmende middelen op het immuunsys-

teem. Deze benadering biedt mogelijkheden voor een gerichtere keuze van anti-inflamma-

toire stoffen voor de behandeling van verschillende huidaandoeningen.

In dit proefschrift proberen we de rol van dendritische cellen te ontrafelen in reactie op 

 contact met een allergeen. Samenvattend kan gesteld worden dat de dendritische cellen 

een veelzijdige rol spelen in de initiatie, polarisatie en suppressie van allergische reacties.
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