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SUMMARY 
Dendritic cells (DCs) form the link between the innate and the adaptive immune system. 
During their life cycle, DCs engage in a series of interactions. The first type of interaction 
takes place when the DC resides within the tissues. There it binds and engulfs pathogens 
(phagocytosis) or cancerous/damaged cells. Subsequently, interactions between the 
extracellular matrix and the DC enable its migration towards the lymph nodes. Within 
the lymph nodes, the DC presents peptide fragments derived from the phagocytic 
cargo to T cells. This interaction can lead to the activation of the T cell. In this thesis, we 
zoom in on different aspects of each of these lifecycle-specific interactions of the DC.

In the first section of this dissertation, we determined the effects of two new inhibitors 
on both canonical autophagy and LC3-associated phagocytosis (LAP), two mechanisms 
that are involved in the processing of ingested antigens. These inhibitors, the VPS34 
inhibitor SAR405 and the Syntaxin 17 inhibitor ethyl (2-(5-nitrothiophene-2-carboxamido) 
thiophene-3-carbonyl) carbamate (EACC), were studied in human DCs that were exposed 
to zymosan particles. We analyzed total cellular LC3 levels and LC3 recruitment to the 
phagosome. In line with expectations, SAR405 increased total levels of lipidated LC3 (i.e., 
the active form of LC3), and decreased LAP. EACC did not affect LAP, and surprisingly it 
decreased total cellular LC3 levels, probably due to proteasomal degradation.

In the second research chapter of this thesis, we characterized large Endosomal 
Sorting Complex Required for Transport (ESCRT) structures that are formed at the 
plasma membrane of DCs and other migratory cells. We found that these structures 
wrap around clusters of integrin and are immobile for several hours. The disruption 
of actin polymerization increased the number of ESCRT structures formed, in concert 
with an increase in cell adhesion. These data suggest that the ESCRT structures function 
to support vulnerable sections of the plasma membrane (at sites surrounding integrin 
clusters and lacking polymerized actin).

In the ultimate research chapter, we compared two assays for measuring T cell 
proliferation, which is a readout for T cell activation. We cocultured DCs with peripheral 
blood lymphocytes of a different donor, thus allowing for T cell activation by allogenic 
Major Histocompatibility Complex molecules. In addition, we induced T cell activation 
by stimulation with anti-CD3 anti-CD28 beads. We found that the assay based on 
incorporation of the uridine analog 5-ethynyl-2′-deoxyuridine (EdU) outperforms 
the dilution-based assay using CellTrace, which is a standard assay in the field. The 
EdU assay was more sensitive and less cytotoxic, and enabled a better detection of 
interferon gamma secretion compared to the CellTrace assay.

The new insights from this thesis contribute to a more complete molecular understanding 
of the unique role of the DC in the activation of the adaptive immune system.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dendritische cellen (DCs) vormen de schakel tussen het aangeboren en het verworven 
immuunsysteem. DCs gaan tijdens hun levenscyclus verschillende interacties aan. 
Het eerste type interactie vindt plaats wanneer de cel zich in de weefsels bevindt. 
Hier bindt en verslindt het pathogenen (fagocytose), kankercellen en beschadigde 
cellen. Vervolgens maken interacties tussen de DC en de extracellulaire matrix de 
migratie van de DC naar de lymfeklieren mogelijk. In de lymfeklieren presenteert de 
DC peptide fragmenten die afkomstig zijn van de gefagocyteerde structuren aan T 
cellen. Deze interactie kan leiden tot de activatie van de T cel. In dit proefschrift zoomen 
we in op verschillende aspecten van elk van deze interacties die specifiek zijn voor de 
verschillende fasen van de levenscyclus van de DC.

In het eerste deel van deze dissertatie bepaalden we het effect van twee nieuwe 
remmers op zowel algemene autofagie als op LC3-associated phagocytosis (LAP), 
twee processen die betrokken zijn bij de afbraak van door de DC opgenomen 
antigen. Deze remmers, de VPS34-remmer SAR405 en de Syntaxin 17-remmer ethyl 
(2-(5-nitrothiofeen-2-carboxamido) thiofeen-3-carbonyl) carbamaat (EACC), werden 
bestudeerd in humane DC die zymosan-deeltjes fagocyteerden. We bepaalden de 
totale cellulaire LC3 niveaus en de hoeveelheid LC3 dat zich bevond op de fagosoom. 
Conform de verwachtingen, zorgde SAR405 voor een toename in het niveau van 
gelipideerd LC3 (de actieve vorm), en verminderde het LAP. EACC had geen effect op 
LAP, en leidde verrassend genoeg tot verlaagde totale LC3 niveaus, waarschijnlijk als 
gevolg van afbraak in het proteasoom.

Het tweede onderzoekshoofdstuk van dit proefschrift is een karakterisatie van 
grote Endosomal Sorting Complex Required for Transport (ESCRT) structuren die 
gevormd worden op de plasma membraan van DCs en andere migrerende cellen. We 
ontdekten dat deze structuren zich om integrine-clusters wikkelen, en dat ze gedurende 
meerdere uren compleet immobiel zijn. Blokkade van actine polymerisatie zorgde voor 
een toename van het aantal ESCRT structuren, wat samenging met een toename in cel 
adhesie. Deze bevindingen suggereren dat de ESCRT structuren dienen als versteviging 
van kwetsbare delen van de plasma membraan (rondom integrine clusters en daar waar 
gepolymeriseerde actine ontbreekt).

In het laatste onderzoekshoofdstuk vergelijken we twee testmethodes voor het 
meten van T cel proliferatie, welke een maat is voor T cel activatie. We kweekten DCs 
met lymfocyten uit perifeer bloed van een andere donor, wat activatie van T cellen 
door allogene Major Histocompatibility Complex moleculen mogelijk maakt. Daarnaast 
induceerden we T cel activatie door stimulatie met anti-CD3 anti-CD28 balletjes. We 
ontdekten dat de testmethode die gebaseerd is op incorporatie van de uridine-analoog 
5-ethynyl-2′-deoxyuridine (EdU) de resultaten overtreft die bereikt worden met de 
testmethode die gebaseerd is op verdunning van CellTrace, een standaard testmethode 
in het onderzoeksveld. De EdU methode was sensitiever en minder cytotoxisch, en 
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maakte een betere detectie van interferon gamma secretie mogelijk in vergelijking 
met de CellTrace methode.

De nieuwe inzichten uit dit proefschrift dragen bij aan een completer moleculair 
begrip van de unieke rol van de DC in de activatie van het verworven immuunsysteem.
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