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NeDeRLANDse sAMeNVATTING
CD4+ T-cellen spelen een centrale rol in de immuunrespons. De moleculaire 
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en functie van de 
CD4+ T cellen zelf worden nog steeds intensief onderzocht. Dit geldt zeker ook voor 
de rol die zgn microRNAs (miRNAs) in dit proces spelen.
 MiRNAs zijn kleine, ongeveer 22 nucleotiden lange RNA moleculen.  
In tegenstelling tot boodschapper RNAs (messengerRNAs, mRNAs) coderen miRNAs 
zelf niet voor een eiwit. MiRNAs binden aan de eiwit coderende mRNA moleculen 
en moduleren (remmen) daarmee de translatie van mRNA naar eiwit. Op deze wijze 
zijn miRNAs betrokken bij de regulatie van praktisch alle cel biologische processen 
en daarmee de fysiologische balans in ons lichaam [1]. Om al die verschillende cel 
biologische processen te kunnen reguleren beschikt de mens over ongeveer 2500 
miRNAs [2]. In analogie met de verschillende functies die door verschillende 
celtypen in ons lichaam worden uitgevoerd, worden de verschillende celtypen in ons 
lichaam gekarakteriseerd door een verschillende samenstelling van deze miRNAs [3].  
Als de cellulaire miRNA samenstelling verandert, kan dit grote gevolgen hebben voor 
het gedrag van de cel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ziektes die gebaseerd 
zijn op veranderde cellulaire eigenschappen, zoals kanker, gekenmerkt worden door 
veranderingen in de cellulaire samenstelling van miRNAs [4].
 Ook het uiterlijk en het gedrag van immuuncellen zijn afhankelijk van de 
cellulaire samenstelling van miRNAs. Het Immuunsysteem wordt gekenmerkt door 
veel verschillende soorten immuuncellen die elk een karakteristieke rol spelen in 
de immuunrespons. Bovendien kunnen elk van deze immuuncel soorten in meer 
of mindere mate geactiveerd raken waardoor het gedrag van de immuuncel enorm 
verandert. Recent onderzoek, waaronder de studies beschreven in dit proefschrift, 
tonen aan dat elk van de verschillende immuuncel soorten worden gekarakteriseerd 
door een specifieke miRNA samenstelling [5,6]. Deze kenmerkende miRNA 
samenstellingen worden miRNA profielen genoemd. Uit experimentele modelsystemen 
is gebleken dat verstoringen in de expressie van miRNAs in het algemeen en een 
aantal miRNAs in het bijzonder, kan leiden tot een verstoorde immuunregulatie en 
het ontwikkelen van autoimmuniteit [7-10]. Hierbij speelt een specifieke CD4+ T-cel 
subpopulatie, de regulatoire T-cel (Treg) een belangrijke rol. Tregs onderdrukken 
de immuunrespons en voorkomen daarmee dat de immuunrespons ontspoort en 
autoimmuniteit ontwikkelt [11]. De functie van Tregs is in grote mate afhankelijk van 
miRNAs. Het uitschakelen van miRNA expressie of het moduleren van de expressie 
van een aantal specifieke miRNAs in Tregs veroorzaakt ernstige autoimmuniteit die 
wordt veroorzaakt door excessieve chronische immuunactivatie [10,12-14]. Recent 
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werden ook bij een aantal autoimmuunziekten in de mens, multiple sclerose (MS) en 
systemische lupus erythematosis (SLE), afwijkingen in de expressie van miRNAs in 
T-cellen beschreven [15,16]. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift 
was om de miRNA expressie profielen van verschillende T-cel subpopulaties, in 
het bijzonder Tregs, van patienten met reumatoide artritis (RA) vast te stellen. De 
resultaten hiervan zijn beschreven in de hoofdstukken 2 en 5. Een tweede, hier direct 
aan verbonden doel was om de (patho)fysiologische rol van een aantal relevante 
miRNAs voor het functioneren van T-cellen vast te stellen. De resultaten hiervan zijn 
beschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 6.

miRNA expressie in T cellen van RA patienten

In een aantal recente studies is beschreven dat T-cellen van autoimmuun patienten 
gekarakteriseerd worden door een veranderd miRNA expressie patroon [16-18]. 
Echter, hierbij is niet altijd gekeken naar de expressie van miRNAs in afzonderlijke 
T-cel populaties, en de expressie van miRNAs in T-cellen van RA patienten is nog 
niet beschreven. Dat het relevant is om de expressie van miRNAs niet in de T-cel 
populatie als geheel maar in afzonderlijke T-cel subpopulatie te bestuderen volgt uit 
het feit dat het bekend is dat de miRNA expressie profielen per T-cel subpopulatie 
significant kunnen verschillen. Relevante verschillen in de expressie van specifieke 
miRNAs tussen gezonde personen en RA patienten in relatief kleine maar zeer 
relevante T-cel subpopulaties, zijn dus mogelijk alleen zichtbaar wanneer de miRNA 
expressie per subpopulatie wordt vastgesteld. Daarom kozen wij er voor de expressie 
van miRNAs te bestuderen in geisoleerde T-cel subpopulaties. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van een recent beschreven strategie om twee verschillende Treg populaties, 
zogenaamde naieve Tregs en memory Tregs, los van elkaar te kunnen bestuderen [19]. 
In hoofdstuk 2 staan de resultaten beschreven van een studie waarbij we de miRNA 
expressie in deze naieve Tregs en memory Tregs in RA patienten hebben gemeten 
en vergeleken met gezonde controle personen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
een zogenaamde microarray-profiling, waarmee een indruk wordt gekregen welke 
miRNAs tot expressie komen en hoe hoog deze expressie is. Om de resultaten te 
valideren is vervolgens middels kwantitatieve real-time PCR (qRT-PCR) de expressie 
van een aantal geselecteerde miRNAs nauwkeurig semi-kwantitatief bepaald.  
We vonden dat de miRNA expressie van de geanalyseerde Treg populaties in algemene 
zin niet verschilde tussen patienten en controle personen. Dat zelfde gold voor de 
niet-Treg populaties (conventionele T-cellen, Tconvs), die ook in deze analyse waren 
meegenomen. Een miRNA, miR-451, vormde hierop een uitzondering: de expressie 
van dit miRNA correleerde met ziekte activiteit.
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 Dat het belangrijk is om dit soort analyses in geisoleerde en goed 
gedefinieerde T-cel populaties uit te voeren blijkt uit het feit dat de expressie van 
verschillende miRNAs met verschillende kinetiek verandert als de T-cellen worden 
geactiveerd. Resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 3. Geisoleerde 
naieve T-cellen werden experimenteel geactiveerd waarna de expressie van een 
aantal relevante miRNAs werd geanalyseerd. Een aantal van deze miRNAs, te weten 
miR-21, miR-146a, miR-155, kwamen na activatie met een duidelijk verschillende 
kinetiek verhoogd tot expressie. Dit duidt erop dat elk van deze miRNAs specifieke 
functies in verschillende fasen van het T-cel activatie proces hebben. Eén van de 
miRNAs, te weten miR-31, kwam verlaagd tot expressie als gevolg van de activatie. 
Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de interpretatie van resultaten beinvloed 
wordt door opmaak van de T-cel subpopulaties is beschreven in hoofdstuk 5. Recent 
is beschreven dat T-cellen in de ontstoken gewrichten van RA patienten miR-146a 
verhoogd tot expressie brengen in vergelijking met T-cellen in het perifere bloed [20]. 
Uit onze resultaten, beschreven in hoofdstuk 5, blijkt dat T-cellen in de ontstoken 
gewrichten voornamelijk een geactiveerd memory fenotype hebben. In hoofdstuk 2 
lieten we al zien dat juist deze T-cel populaties, ook in gezonde personen, gekenmerkt 
worden door een hoge expressie van miR-146a. Bovendien is miR-146a één van de 
miRNAs die bij chronische T-cel activatie verhoogd tot expressie wordt gebracht.

De betekenis van miRNAs in T-cellen

Het is bekend dat de, middels oppervlakte merkers en flowcytometrie gedefinieerde 
T-cel populaties, gekenmerkt worden door onderling verschillende miRNA profielen 
[6]. In onze studies werd met name gekeken naar naieve Tregs, memory Tregs, 
naieve Tconvs en memory T-convs, gedefinieerd door de differentiele expressie van 
CD45RO (memory marker), CCR7 (migratie marker), en CD25 (activatie en Treg 
marker). Door op deze manier naar de bovengenoemde specifieke T-cel populaties te 
kijken kon worden vastgesteld welke miRNAs geassocieerd zijn met de verschillende, 
klassiek gedefinieerde, T-cel subpopulaties. Uit deze analyse, beschreven in hoofdstuk 
2, bleek ook dat een aantal miRNAs die in de literatuur in het verleden beschreven 
zijn als geassocieerd met een memory fenotype, in feite geassocieerd zijn met een 
Treg fenotype en vice versa.
 Een van de miRNAs waar we in het bijzonder aandacht aan gegeven hebben 
is miR-21. miR-21 is bekend in de oncologie als een zogenaamd “onco-miR”, dat wil 
zeggen een miRNA dat er voor kan zorgen dat cellen delen en niet doodgaan [21]. 
Ook in het immuunsysteem blijkt miR-21 vaak verhoogd tot expressie te komen in 
delende (geactiveerde) T-cellen en lang levende (memory) T-cellen. Echter, hoewel 
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sterk verhoogd in memory T-cellen, is de expressie van miR-21 ook in naieve 
T-cellen duidelijk aantoonbaar. In een studie beschreven in hoofdstuk 4 konden we 
aantonen dat de betekenis van miR-21 in naieve cellen fundamenteel verschilt van 
die in memory T-cellen. In memory T-cellen is miR-21 belangrijk bij het voorkomen 
van vroegtijdige dood van de T-cel door apoptose. Op deze manier lijkt de verhoogde 
expressie van miR-21 in memory T-cellen betrokken te zijn bij het in stand houden 
van een lang levende memory T-cel pool. In recent geactiveerde naieve T-cellen, 
daarentegen, is miR-21 in staat de expressie van de chemokine receptor CCR7 te 
reguleren. De expressie van CCR7 is in belangrijke mate bepalend voor de migratie 
van naieve T-cellen naar de lymfeklieren, waar ze in contact komen met antigen 
presenterende cellen [22]. Middels dit contact wordt de T-cel respons gestart waarna 
de expressie van CCR7 verlaagt en de recent geactiveerde T-cellen uit de lymfeklieren 
kunnen ontsnappen. De regulatie van CCR7 door miR-21 in recent geactiveerde 
T-cellen, zoals door ons beschreven, past goed in dit concept. Deze studie laat zien 
dat afhankelijk van de differentiatie-staat van de (T)cel, een miRNA fundamenteel 
verschillende functies in hetzelfde celtype kan hebben. Mogelijk hangt dit samen met 
de differentiatie afhankelijke aanwezigheid of bereikbaarheid van mRNAs die door 
het specifieke miRNA kunnen worden gebonden.
 Het vinden van de mRNAs die door de miRNAs worden gebonden (de 
zogenaamde targetgenen) is lastig. Op basis van complementariteit tussen het 
miRNA en mRNA is het mogelijk de targetgenen te voorspellen. Echter, het aantal 
vals-positieve targetgenen en de kans dat relevante targetgenen worden gemist in 
deze analyses is significant. Om de mogelijke miRNA bindende mRNA moleculen 
in T-cellen beter (direct) in kaart te kunnen brengen werd een zogenaamde 
Ribonucleoproteine-Chromatine-ImmunoPrecipitatie (RIP-Chip) uitgevoerd [23]. 
Bij deze methode wordt in een relevante cellulaire context (T-cellen) rechtstreeks 
de miRNA-mRNA binding aangetoond door de miRNA-mRNA complexen te 
precipiteren en de op deze wijze verrijkte mRNAs te identificeren. In onze studie, 
beschreven in hoofdstuk 6, werd hiervoor gebruik gemaakt van Jurkat T-cellen 
waarin het voor T-cellen relevante miR-21 tot overexpressie was gebracht. Bij deze 
analyse werden naast immuun-regulerende genen, met name genen geidentificeerd 
die betrokken zijn bij de regulatie van apoptose.
 Uit de boven beschreven studies kunnen een aantal belangrijke conclusies 
worden getrokken. MiRNAs zijn van cruciaal belang voor het op een juiste wijze 
functioneren van het immuunsysteem. Specifieke immuuncel subpopulaties worden 
gekenmerkt door expressie van specifieke miRNAs. De expressie van specifieke 
miRNAs in klassiek gedefinieerde immuuncel subpopulaties geven daarmee een 
nieuw inzicht in de verbondenheid en dynamiek van deze immuuncel subpopulaties. 
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Experimentele in vitro en in vivo modelsystemen laten zien dat een verstoorde 
expressie van miRNAs grote gevolgen heeft voor het functioneren van immuuncellen 
en daarmee de balans in het immuunsysteem. Echter, er is nog weinig kennis of een 
dergelijke verstoorde expressie van miRNAs in immuuncellen daadwerkelijk ten 
grondslag ligt aan auto-immuun ziektes zoals RA. Beschreven veranderingen in de 
expressie van miRNAs kunnen hierbij soms verklaard worden door een verschuiving 
in de relatieve hoeveelheid van bepaalde specifieke immuuncel subpopulaties die 
gekarakteriseerd worden door de expressie van specifieke miRNAs. Daarnaast zijn 
experimentele bevindingen, gevonden in muis model systemen, niet zonder meer te 
vertalen naar de mens. Dit geldt zowel voor de expressie als de functie van miRNAs.
 Een aantal miRNAs, ook bestudeerd en beschreven in dit proefschrift, zoals 
miR-21, miR-146a en miR-155, vervullen een sleutelfunctie in de regulatie van de 
immuunrespons, met name in Tregs. Echter, ons inzicht mbt de rol die deze miRNAs 
in de regulatie van de T-cel respons spelen is onvolledig en de betekenis van deze 
miRNAs bij verschillende autoimmuunziektes zal in toekomstig onderzoek verder 
moeten worden opgehelderd.
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