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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het afweersysteem of immuunsysteem heeft als taak om ons lichaam te bescher-
men tegen vreemde binnendringers zoals virussen en bacteriën. Om deze functie 
goed te kunnen uitoefenen beschikt het immuunsysteem over allerlei afweer mech-
anismen die worden aangezet wanneer er een infectie optreedt en over controle 
mechanismen die er voor zorgen dat de rust wederkeert wanneer de infectie is bes-
treden. Deze effector en controle mechanismen dienen nauwkeurig afgesteld te zijn 
om te voorkomen dat er schade optreedt aan de gezonde organen bij het opruimen 
van infecties door het afweer systeem. 

Echter, bij het ouder worden lijken de afweer en controle mechanismen in het im-
muunsysteem minder goed te functioneren met als gevolg dat oudere mensen over 
het algemeen vatbaarder zijn voor infecties. Daarentegen neemt bij ouderen ook de 
gevoeligheid voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten toe waarbij de afweer 
zich keert tegen het eigen lichaam en gezonde organen aangetast raken. Dit betreft 
onder andere vormen van bloedvatontstekingen (vasculitis) zoals Reuscel Arteritis 
(RCA), waarbij met name de grote vaten worden aangedaan,  en vasculitis geas-
socieerd met anti-neutrofiele cytoplasmatische autoantistoffen (AAV) waarbij met 
name de kleine bloedvaten ontstoken raken.

Het uitgangspunt van de studies beschreven in dit proefschrift was dat het beter 
begrijpen van de afwijkingen in de controle mechanismen van het immuunsysteem 
tijdens veroudering bijdraagt aan een beter inzicht in het ontstaan van verouder-
ings-gerelateerde aandoeningen. In dit kader heeft dit proefschrift zich met name 
gericht op de grote vaten en kleine vaten vasculitis. Meer specifiek hebben deze 
studies zich geconcentreerd op veranderingen in expressie van zogenaamde im-
muun ‘checkpoint’ eiwitten. Immuun checkpoint (IC) eiwitten bevinden zich met 
name op het oppervlak van immuun cellen en zijn cruciaal bij zowel het reguleren 
van effector dan wel controle mechanismen binnen het immuunsysteem. Er besta-
an twee typen IC eiwitten, stimulerende IC eiwitten  en remmende IC eiwitten. De 
balans tussen stimulerende en remmende IC eiwitten bepaalt voor een belangrijk 
deel of een immuun cel actief wordt of tot rust komt. De studies beschreven in dit 
proefschrift hebben onderzocht hoe de expressie van deze IC eiwitten op immuun 
cellen verandert in gezonde personen in relatie tot leeftijd en geslacht. Daarnaast is 
onderzocht of vasculitis patiënten een afwijkend expressie patroon van IC eiwitten 
vertonen en wat daar mogelijk de functionele gevolgen van zijn in de context van 
het ziekte proces.   
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In hoofdstuk 2 is onderzocht wat de impact is van leeftijd en geslacht op de expres-
sie van IC eiwitten op immuun cellen in het bloed. Hiervoor werd, gebruikmakend 
van verse bloedmonsters van gezonde jongeren (leeftijd tussen de 20-31 jaar) en 
ouderen (leeftijd tussen de 54-86 jaar), de expressie van IC eiwitten op circulerende 
immuun cellen bepaald en vergeleken tussen jongere en oudere donoren en tussen 
vrouwen en mannen. Daarnaast werd de kinetiek van IC expressie op T cellen bep-
aald na in vitro stimulatie. Ook hier werd onderzocht of er verschillen zijn op basis 
van leeftijd en geslacht. De studies beschreven in hoofdstuk 2 toonden aan dat de 
expressie van het IC eiwit PD-1 door CD4+ T cellen (helper T cellen) beïnvloed wordt 
door leeftijd en geslacht. De frequentie van PD1+ geheugen CD4+ T cellen nam af 
met ouder worden en was met name lager in oudere vrouwen ten opzichte van 
oudere mannen. Omdat de cellulaire communicatie tussen B en T cellen van groot 
belang is voor de productie van antistoffen hebben we ook de IC eiwitten betrokken 
bij T-B cel interactie bestudeerd, te weten CD40L en ICOS. Deze studies lieten zien 
dat de expressie van CD40L is toegenomen op CD4+ en CD8+ T cellen van oudere 
donoren. Daarnaast zagen we een leeftijdsafhankelijke afname van ICOS expressie 
op CD8+ T cellen maar niet op de CD4+ T cellen.  

Concluderend hebben we gevonden dat de expressie van bepaalde IC eiwitten op 
T cellen wordt beïnvloed door leeftijd en geslacht. Als deze waarnemingen in ver-
volgstudies kunnen worden bevestigd heeft dit mogelijk implicaties voor het verder 
optimaliseren van huidige immunotherapie voor kanker die werkt via blokkade van 
IC eiwitten (zoals bijvoorbeeld anti-PD-1 blokkade).   

In hoofdstuk 3 wordt een casus beschreven van een melanoma patient die na be-
handeling met IC blokkade reuscel arteritis ontwikkelde. Deze casus illustreert dat 
IC immunotherapie cellulaire immuunresponsen dusdanig kan versterken dat dit, in 
individuen die hiervoor gevoelig zijn, kan leiden tot ernstige immuun gerelateerde 
bijwerkingen, in dit geval RCA. Daarnaast benadrukt deze casus het belang van deze 
eiwitten bij het reguleren van de afweer en vormde het de aanleiding voor een 
literatuur overzicht van de bestaande kennis omtrent de rol van IC eiwitten in de 
ontwikkeling van immuun-gemedieerde vasculitiden.

Naast de al bekende IC eiwitten heeft het onderzoek in dit proefschrift zich met 
name gericht op de mogelijke rol van een recent beschreven IC eiwit, genaamd 
V-domain Ig suppressor of T cell activation (VISTA), in de ontwikkeling van immu-
ungemedieerde vasculitiden. VISTA is in staat om de afweer af te remmen. Zo heb-
ben eerdere studies aangetoond dat VISTA bijdraagt aan het onderdrukken van T 
cel activiteit. Een interessant gegeven is dat VISTA deficiënte muizen, naarmate ze 
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ouder worden, een ontstekingsbevorderend fenotype ontwikkelen welke gekarak-
teriseerd wordt door spontane T cel activatie. Dit impliceert dat een afwijkende 
expressie of functie van VISTA mogelijk een rol zou kunnen spelen in de ontwik-
keling van leeftijdsgebonden auto-immuun aandoeningen zoals AAV en RCA. Om 
dit te onderzoeken hebben we in Hoofdstuk 4 de frequentie van circulerende VIS-
TA positieve immuun cellen in patiënten met GPA, een vorm van AAV, in remissie 
vergeleken met die in gezonde vrijwilligers. Hierbij vonden we dat de frequentie 
van VISTA positieve immuun cellen toegenomen is in GPA patiënten. Daarnaast 
konden we aantonen dat wanneer geïsoleerde neutrofielen werden gestimuleerd 
met het pro-inflammatoire cytokine TNF-α de expressie van VISTA op de membraan 
van deze cellen toeneemt. Om de functionele consequenties van VISTA expressie 
verder te kunnen onderzoeken hebben we experimenten uitgevoerd waarbij het 
effect van autologe neutrofielen op CD4+ T cel proliferatie werd onderzocht. De 
voorlopige resultaten van deze experimenten suggereren dat neutrofielen van GPA 
patiënten, in vergelijking met die van gezonde donoren, beter in staat zijn om T cel 
proliferatie te onderdrukken. Mogelijke verklaringen voor deze bevinding zijn dat 
de neutrofielen van GPA patiënten meer VISTA tot expressie brengen als gevolg van 
de ontstekingsbevorderende omgeving in deze patiënten of dat het aantal VISTA 
positieve neutrofielen in deze patiënten is toegenomen. Aanvullend onderzoek is 
echter noodzakelijk om de functionele consequenties van de toegenomen VISTA 
expressie op immuun cellen in GPA patiënten verder te ontrafelen.       

In het ziekteproces van RCA wordt een belangrijke rol toegedicht aan CD4+ T helper 
cellen waarbij met name de differentiatie naar ontstekingsbevorderende Th1 en 
Th17 belangrijk wordt geacht. Daarnaast wordt de activiteit van T cellen, zoals ee-
rder genoemd, in belangrijke mate gereguleerd door interacties van IC met andere 
IC eiwitten (natuurlijke liganden). Met dit in ons achterhoofd hebben we in Hoofd-
stuk 5 bestudeerd of VISTA mogelijk bijdraagt aan een dysregulatie van CD4+ T cel 
responsen in RCA. Om dit te onderzoeken hebben we in eerste instantie gekeken 
of de expressie van VISTA, en andere belangrijke IC eiwitten zoals PD1, op circuler-
ende monocyten en CD4+ T cellen van RCA patienten afwijkend was ten opzichte 
van gezonde donoren. Daarnaast is de expressie van IC eiwitten bepaald op infiltre-
rende immuun cellen in temporaal arterie biopten van RCA patiënten. Deze studies 
toonden aan dat de frequentie van VISTA en PD1  positieve CD4+ T cellen in het 
bloed is afgenomen terwijl in de temporaal biopten van RCA patiënten het aantal 
VISTA, PD-1 en PD-L1 (ligand voor PD-1) positieve cellen is toegenomen. Deze ob-
servaties suggereren dat tijdens het ontstekingsproces in de vaatwand het lichaam 
een poging doet om de schadelijk immuunreacties te remmen teneinde verdere 
weefselschade te voorkomen. 
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Om meer inzicht te krijgen in de functie van VISTA in de ontwikkeling van ont-
stekingsbevorderende T cel responsen in RCA hebben we in hoofdstuk 5 ook onder-
zocht wat het effect is van VISTA binding op T cel subset differentiatie in vitro. Geb-
ruikmakend van een VISTA-Ig fusie eiwit lieten deze studies zien dat in gezonde 
donoren VISTA de differentiatie naar Th1, Th17 en T follicular helper cellen (Tfh) 
onderdrukt. In patienten met RCA daarentegen bleek VISTA-Ig niet effectief in het 
onderdrukken van deze ontstekingsbevorderende T cel subsets. Deze resultaten im-
pliceren daarmee dat een afwijkende VISTA expressie of functie de ontwikkeling van 
pathogene Th1 en Th17 cellen in RCA patiënten bevordert. 

In de studies beschreven in dit proefschrift is veelvuldig gebruik gemaakt van flow 
cytometrie teneinde de expressie en expressie dynamiek van meerdere IC eiwitten 
op circulerende immuun cellen/ witte bloedcellen in kaart te brengen. Deze studies 
hebben een enorme hoeveelheid complexe data opgeleverd welke met traditio-
nele twee-dimensionale analyse technieken niet eenvoudig te interpreteren zijn. 
Om deze reden hebben we in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt van een relatief nieu-
we analyse methode gebaseerd op een computer algoritme genaamd t-distributed 
stochastic neighbor embedding (t-SNE). Analyse met tSNE stelde ons in staat om 
veranderingen in IC eiwit expressie op immuun cellen in RCA patiënten tijdens acti-
eve ziekte en na behandeling te visualiseren. Een interessante bevinding hierbij was 
dat met behulp van tSNE discrete, maar in aantal zeer kleine, immuun cel populat-
ies zichtbaar werden die met traditionele analyse methodes hoogstwaarschijnlijk 
niet opgemerkt zouden zijn. Deze immuun cel populaties waren aanwezig in RCA 
patiënten met actieve ziekte maar niet in RCA patiënten in remissie of in gezonde 
individuen.  Echter, om te bepalen of dergelijke zeldzame immuun cel populaties 
een rol spelen in het ziekteproces is vervolgonderzoek noodzakelijk. De analyses 
beschreven in hoofdstuk 6  zijn dan ook slechts een eerste stap in het toepassen 
van geavanceerde rekenmodellen voor het beter inzichtelijk maken van complexe 
multi-dimensionele flow cytometrie data bij onderzoek ten behoeve van RCA 
patiënten.
 
Conclusie

Leeftijdsgebonden veranderingen in het immuunsysteem kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van auto-immuun ziekten. Het is dan ook van belang deze veranderin-
gen in het immuunsysteem tijdens het verouderingsproces goed in kaart te bren-
gen. Hiermee hebben we gepoogd meer inzicht in de immunologische processen 
betrokken bij de ontwikkeling van leeftijdsgebonden auto-immuun ziekten zoals 
RCA en AAV te verkrijgen. De studies beschreven in dit proefschrift hebben zich met 
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name gericht op de expressie en functie van “immuun checkpoint’ (IC) eiwitten. 
Deze IC eiwitten zijn van essentieel belang zijn voor de afstemming van ons afweer 
systeem. De resultaten van deze studies laten zien dat de mate van expressie van IC 
eiwitten op circulerende immuun cellen beïnvloed wordt door leeftijd en geslacht 
en verandert gedurende het ziekteverloop in RCA en AAV patiënten. Meer in het 
bijzonder zijn er aanwijzingen gevonden voor een mogelijk belangrijke rol van het 
IC eiwit VISTA in de immunopathogenese van RCA. Vervolgonderzoek zal moeten 
uitwijzen of IC moleculen een mogelijk aangrijpingspunt zijn voor de behandeling 
van immuun-gemedieerde vasculitiden.     
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