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VOORWOORD 

Deze masterproef werd voorgedragen in het kader van de opleiding master of medicine in de 

geneeskunde en handelt over het de pathofysiologie van chronische graft-versus-host ziekte 

na allogene stamceltransplantatie. In deze literatuurstudie wordt er gebruik gemaakt van een 

aantal afkortingen waarvan u de uitleg achteraan kan terugvinden in de afkortingenlijst. 

 

Bijzondere dank gaat uit naar mijn promotor Prof. Dr. Tessa Kerre voor de hulp die zij mij 

geboden heeft tijdens die twee jaar. Dankzij haar constructieve commentaar en suggesties was 

het mogelijk om deze scriptie te verwezenlijken.  
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ABSTRACT 

Een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit na allogene stamceltransplantatie is de 

chronische graft-versus-host ziekte (cGVHD). Deze complicatie komt voor bij 25-80% van de 

getransplanteerde patiënten. Vandaag de dag zijn de preventieve en therapeutische opties voor 

deze complicatie nog steeds schaars. Dit heeft veel te maken met het feit dat de 

pathofysiologie nog grotendeels onbekend is. Het doel van deze literatuurstudie is dan ook het 

achterhalen van wat reeds gekend is over de pathofysiologie van cGVHD. 

Na stamceltransplantatie dient het immuunsysteem van de patiënt volledig opnieuw 

opgebouwd te worden vanuit de donorcellen. Tijdens dit proces kunnen allerlei fouten 

gebeuren waardoor het nieuwe immuunsysteem zich gaat richten tegen zijn nieuwe gastheer, 

de patiënt. Dit leidt tot het ontstaan van cGVHD. In het algemeen kan men bij de 

pathofysiologie vier belangrijke spelers onderscheiden: de thymus, T-cellen, B-cellen en 

cytokines met TGF-β in het bijzonder.    

De thymus staat vroeg in het leven in voor maturatie van T-cellen en dient die functie 

opnieuw te hernemen na stamceltransplantatie. Maar dit verloopt niet altijd zonder fouten. Dit 

orgaan kan beschadigd geraken door conditionering, infecties en het voorkomen van acute 

graft-versus-host ziekte (aGVHD). Ook de leeftijd van de patiënt heeft een invloed aangezien 

de thymus al een involutie kent vanaf het eerste levensjaar. Het gevolgd daarvan is dat 

positieve selectie en dan vooral die van CD4+ T-cellen lijkt te falen bij cGVHD met een 

abnormaal T-celrepertoire tot gevolg. Er gebeuren ook fouten tijdens de negatieve selectie 

waardoor autoreactieve, grotendeels CD4+, T-cellen in het lichaam terechtkomen.   

Het eerste gevolg van de gestoorde thymusfunctie zijn de naïeve autoreactieve T-cellen die in 

de bloedcirculatie terechtkomen door een gestoorde maturatie. Het zijn voornamelijk 

autoreactieve helper T-cellen die cGVHD zouden veroorzaken met in het bijzonder de 

subtypes TH1 en TH17. Daarnaast zijn ook naïeve cytotoxische en helper T-cellen in het 

transplantaat (graft) in staat om cGVHD te induceren, waarbij er een associatie werd gemaakt 

tussen de frequentie van reeds geactiveerde T-cellen en het voorkomen van cGVHD. 

Daarnaast heeft de gestoorde thymusfunctie ook een gevolg voor de regulatoire T-cellen, die 

ook in de thymus geproduceerd worden. Een belangrijke functie van deze cellen bestaat uit 

het onderdrukken van de proliferatie van naïeve T-cellen die reageren op lichaamseigen 

antigenen. Regulatoire T-cellen slagen er niet in om perifere tolerantie te induceren met 
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cGVHD tot gevolg. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk een tekort aan deze cellen en niet 

een gestoorde celfunctie.  

Daarnaast worden autoantilichaam producerende B-cellen gedetecteerd bij patiënten met 

cGVHD. Zowel B-cellen die ontstaan voor de transplantatie in patiënt (host) of donor en B-

cellen die daarna ontstaan zijn, zijn een mogelijke bron voor autoantilichamen. Er zijn reeds 

veel verschillende types autoantilichamen geïdentificeerd tijdens cGVHD, maar het 

antinucleair antilichaam is veruit de frequentste.  

Als laatste wordt het belang van TGF-β besproken. Dit cytokine zou in een belangrijke mate 

verantwoordelijk zijn voor fibrosering van weefsel, één van de manifestaties van cGVHD.   

Deze resultaten tonen de complexiteit aan van de pathofysiologie van cGVHD. Dankzij 

onderzoek heeft men belangrijke componenten kunnen identificeren, maar op welke manier 

deze cellen en cytokines met elkaar interageren is nog niet volledig duidelijk. Een belangrijk 

gevolg daarvan is dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt in de behandeling van deze veel 

voorkomende complicatie. Onderzoek naar een volledige ontrafeling van de pathofysiologie 

van cGVHD is dan ook van cruciaal belang om de behandeling te kunnen optimaliseren.   
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INLEIDING 

Allogene stamceltransplantatie is een belangrijke therapeutische optie geworden voor een 

aantal maligne en niet-maligne aandoeningen. Congenitale aandoeningen met ernstige 

beenmergafwijkingen zoals thalassemia major of bepaalde immuundeficiënties en verworven 

aandoeningen zoals aplastische anemie, chronische of acute myeloïde leukemie en acute 

lymfoïde leukemie zijn daar enkele voorbeelden van (1).  

Algemeen zijn er twee manieren waarop de stamcellen uit de donor geïsoleerd kunnen 

worden. Oorspronkelijk gebeurde dit via een beenmergpunctie uit de bekkenkam. Een meer 

recente ontwikkelde methode is het vooraf toedienen van granulocyte colony-stimulating 

factor (G-CSF), deze factor stimuleert de groei van stamcellen bij de donor waardoor deze 

cellen in de bloedbaan terechtkomen. Een aantal dagen later worden de stamcellen uit het 

bloed van de donor geoogst met behulp van aferese. De graft dat op één van beide manieren 

verkregen werd, wordt vervolgens via een infuus ingebracht bij de acceptor (2).  

Om de ideale stamceldonor te vinden, bepaalt men het HLA-type van donor en acceptor. HLA 

staat voor human leukocyte antigens; dit zijn glycoproteïnen waarop antigenen gepresenteerd 

worden door o.a. dendritische cellen (DC), macrofagen en B-cellen aan cellen van het 

immuunsysteem. Onderzoek naar cGVHD maakt vaak gebruik van muizen, in dat geval 

spreekt men niet over HLA maar over major histocompatibility complex (MHC). HLA spelen 

een belangrijke rol bij het herkennen van antigenen die al dan niet lichaamseigen zijn. Gezien 

het overervingspatroon heeft de patiënt 25% kans dat een broer of zus HLA-identiek is. HLA-

typering gebeurt standaard maar op vijf loci op het DNA, met als gevolg dat deze die niet 

getypeerd worden graft-versus-host ziekte kunnen veroorzaken (2). Toch kan graft-versus-

host ziekte ook voorkomen bij stamceltransplantatie met een volledig HLA-identieke  broer of 

zus. De oorzaak daarvan zijn de minor histocompatibility antigens (mHA), dit zijn polymorfe 

intracellulaire peptiden die bij elke mens voorkomen en die worden gedegradeerd door 

proteasomen en gepresenteerd worden op zowel HLA klasse I en II. Doordat deze peptiden 

polymorf zijn, verschillen ze vaak tussen donor en patiënt. Daardoor worden ze niet herkend 

als lichaamseigen maar als vreemd door donor T-cellen en bijgevolg kunnen deze mHA een 

immuunreactie uitlokken (3). 
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Figuur 1: Degradatie en expressie van intracellulaire proteïnen, de mHA, op HLA klasse I (3). 

De patiënt dient eerst geconditioneerd te worden vooraleer men de stamcellen kan 

transplanteren. De conditionering heeft tot doel het immuunsysteem van de patiënt uit te 

schakelen en de nog resterende tumorcellen te vernietigen. We kunnen een onderscheid 

maken tussen 2 belangrijke vormen van conditionering: myeloablative conditioning afgekort 

als MAC en reduced intensity conditioning afgekort als RIC. Bij de MAC wordt het 

beenmerg en het immuunsysteem van de patiënt vernietigd d.m.v. een totale 

lichaamsbestraling en een hoge dosis chemotherapie. Deze conditionering brengt een 

belangrijke toxiciteit met zich mee met als gevolg een hoge morbiditeit en mortaliteit. Om die 

reden zijn de patiënten die hiervoor in aanmerking komen beperkt. Ze mogen onder andere 

geen comorbiditeiten hebben en moeten jonger zijn dan 50 à 60 jaar. Dit in tegenstelling tot 

de RIC, waarbij het beenmerg en het immuunsysteem alleen maar worden onderdrukt. Dit 

leidt tot een situatie waarbij na stamceltransplantatie zowel immuun- en stamcellen van de 

donor als van de acceptor aanwezig zijn in het beenmerg, ook wel gemengd chimerisme 

genoemd. Geleidelijk aan zullen de immuuncellen van de donor het gehele beenmerg innemen 

omdat deze sterker zijn dan deze van de acceptor (2).  

De stamcellen die vanuit het infuus in de bloedbaan van de acceptor terechtkomen, migreren 

naar het beenmerg om er vervolgens te delen en differentiëren. Het duurt een tijdje voordat de 

patiënt opnieuw een normaal aantal bloedcellen bezit (2). Vooral de recuperatie van B- en T- 

lymfocyten zijn hier van belang.   

De aanmaak van de B-cellen komt traag op gang, maar na  6 maanden is het aantal meestal 

genormaliseerd, toch kan dit bij sommigen tot 1 jaar duren.  De functie echter van deze cellen 

is nog niet optimaal op het tijdstip van 6 maanden, d.w.z. dat het aantal immunoglobulines 
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laag blijft. De normalisatie van het aantal B-cellen wordt beïnvloed door verschillende 

factoren. Zo hebben immunosuppressiva, donor T-cellen, acute en chronische graft-versus-

host ziekte een negatieve invloed op dit proces. Meer en meer wordt aangenomen dat B-cellen 

en de productie van autoantilichamen een rol spelen bij chronische graft-versus-host ziekte 

(4).   

T-cellen recupereren op 2 manieren. Initieel stijgt de hoeveelheid T-cellen op een manier die 

onafhankelijk is van de thymus, m.a.w. de perifere clonale expansie. Naïeve T-cellen  en 

memory T-cellen zowel afkomstig van de donor (bij non-T cell-depleted stem cell allograft en 

bij donor lymfocyt infusie) als van de patiënt zelf (bij RIC) geven de patiënt een beperkte 

immuunprotectie door hun ingekrompen repertoire. Deze expansie wordt uitgelokt door 

antigenen of door homeostatische proliferatie in antwoord op de lymfopenie. De andere 

manier berust op een de novo synthese van T-cellen, afkomstig van de donor stamcellen, die 

wel afhankelijk is van de thymus. Wanneer de T-celprecursoren in het beenmerg gevormd 

zijn, migreren ze naar de thymus om er het rijpingsproces te ondergaan. In de thymus vindt er 

zowel positieve als negatieve selectie plaats, maar sommige T-cellen kunnen aan deze selectie 

ontsnappen. Daarvoor zijn verschillende factoren verantwoordelijk. Enerzijds is de thymus 

beschadigd geraakt door o.a. infecties, pre-transplantatie chemo- en radiotherapie en 

medicatie (immunosuppressiva). Anderzijds begint de thymus al te degenereren vanaf de 

leeftijd van 1 jaar, waarbij het stroma gradueel vervangen wordt door vetweefsel. De reden 

dat volwassenen geen tekort aan T-cellen hebben, kan verklaard worden doordat perifere T-

cellen lang leven of zelf-vernieuwbaar zijn. Maar dit repertoire aan cellen gaat verloren bij de 

conditionering met als gevolg dat de thymus na de stamceltransplantatie zijn functie moet 

hernemen. Hoe jonger de patiënt, hoe beter de thymus erin slaagt op opnieuw T-cellen te 

genereren. Uiteindelijk kan het dus gebeuren dat T-cellen die reageren op lichaamseigen 

antigenen toch de perifere bloedbaan bereiken als mature T-cellen. De ontwikkeling van deze 

T-cellen speelt mogelijks een rol bij chronische graft-versus-host ziekte (5-8).   

De toepassing van allogene stamceltransplantatie wordt echter belemmerd door 2 belangrijke 

complicaties: acute en chronische graft-versus-host ziekte, die verantwoordelijk zijn voor een 

aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit na stamceltransplantatie. Aanvankelijk werd het 

verschil tussen acute en chronische gemaakt op basis van het tijdstip waarop de aandoening 

ontstond na de stamceltransplantatie. GVHD voor de 100 dagen na transplantatie werd als 

acute beschouwd, na de 100 dagen sprak men van chronische. Maar de laatste jaren is men 

meer en meer naar de kliniek gaan kijken en werd er een nieuwe classificatie opgesteld die 

later nog besproken wordt.  
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De pathofysiologie van de acute vorm is gekend, deze omvat 3 belangrijke stappen. Eerst en 

vooral worden antigen-presenterende cellen (APC) in de donor geactiveerd door de 

onderliggende aandoening en door de conditionering. Na de stamceltransplantatie interageren 

deze APC met de donor T-cellen in het secundair lymfoïd weefsel waardoor de T-cellen 

geactiveerd worden. Vervolgens gaan deze geactiveerde cellen migreren naar de doelorganen. 

De pathofysiologie van chronische graft-versus-host ziekte is veel minder duidelijk, toch zijn 

er een aantal spelers ontdekt waarvan men weet dat ze een belangrijke rol hebben. Zowel T-

cellen, B-cellen, opgelopen orgaanschade als immunosuppressiva zouden betrokken zijn, 

maar op welke manier ze bijdragen tot het ontstaan van cGVHD wordt nog onderzocht (2).  

 

ONDERZOEKSVRAAG 

Stamceltransplantatie is een belangrijke therapeutische optie geworden voor verschillende 

aandoeningen en het gebruik ervan vertoont een stijgende trend. Volgens de European group 

for blood and marrow transplantation bedroeg het aantal stamceltransplantaties in 2008 

26810 en in 2011 30685 in Europa. Maar deze techniek wordt gecompliceerd door een 

belangrijke aandoening, chronische graft-versus-host ziekte, met een belangrijke morbiditeit 

en mortaliteit tot gevolg. Er worden verschillende incidenties gerapporteerd, gaande van 25 

tot 80%. Dit alles noodzaakt onderzoek naar therapeutische mogelijkheden om deze 

complicatie te kunnen voorkomen of genezen. Echter zonder een gekende pathofysiologie zijn 

er geen aanknopingspunten voor het ontwikkelen van therapieën. Dit werk stelt zich dus de 

vraag hoe ver men staat met het onderzoek naar de pathofysiologie van chronische graft-

versus-host ziekte.    
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METHODOLOGIE 

Om achtergrondinformatie in te winnen over het onderwerp werden reviews verzameld via de 

database van Pubmed die handelen over verschillende aspecten van chronische graft-versus-

host ziekte zoals preventie, behandeling en pathofysiologie. Aan de hand van deze reviews 

werd besloten om de pathofysiologie te bespreken in deze scriptie. Ter voorbereiding werd 

ook het handboek The immune system van Peter Parham gehanteerd om de fysiologie van het 

immuunsysteem op te frissen.    

Aan de hand van de reviews werden de verschillende items bepaalt die besproken moesten 

worden. Per aspect werden enkele interessante artikels gevonden in de referenties van de 

reviews die ter voorbereiding verzameld werden. Daarna werden ook artikels opgezocht aan 

de hand van de database van Pubmed. Er werd een filter gebruikt om alleen maar artikels te 

zoeken die de laatste 5 jaar gepubliceerd werden. Deze filter bleek niet genoeg artikels op te 

leveren en werd daarom uitgeschakeld. Uiteindelijk zijn 73% van de gebruikte bronnen uit de 

jaren 2000 en 2010.  

De zoektermen die gebruikt werden, zijn de volgende: ‘acute graft-versus-host disease’, ‘NIH 

classification’, ‘thymus’, ‘negative selection’, ‘positive selection’, ‘cytotoxic T cells’, ‘helper 

T cells’, ’T helper 2 cells’, ’T helper 17 cells’, ‘naive cytotoxic T cells’, ‘memory cytotoxic T 

cells’, ‘naive T helper cells’, ‘memory T helper cells’,‘regulatory T cells’, ‘host regulatory T 

cells’, ‘donor regulatory T cells’, ‘B cells’, ‘donor B cells’, ‘host B cells’, ‘BAFF’, 

‘autoantibodies’, ‘TGF-β’, ‘treatment’. Aan de hand van de advanced search werden 

verschillende van deze zoektermen gecombineerd met ‘chronic graft-versus-host disease’ via 

de Booleaanse operator AND.  

Illustraties werden gevonden aan de hand van de zoekmachine Google. Deze werden al dan 

niet gebruikt nadat de bron werd gecontroleerd op betrouwbaarheid.  
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RESULTATEN 

1. CLASSIFICATIE 

 

Aanvankelijk werd het verschil tussen acute en chronische gemaakt op basis van het tijdstip 

waarop de aandoening ontstond na de stamceltransplantatie. Indien de GVHD zich voordeed 

binnen de 100 dagen na stamceltransplantatie werd er gesproken over acute, wanneer dit zich 

na de 100 dagen voordeed sprak men over chronische GVHD. De laatste 20 jaar werd 

duidelijk dat deze indeling onjuist was, er bleek onder andere dat aGVHD na de 100 dagen 

kon voorkomen en dat acute en chronische samen kunnen voorkomen. Daarom is men meer 

gebruik gaan maken van de kliniek om het onderscheid tussen de twee aandoeningen te 

maken (9).  

Zo stelde de National Institutes of Health (NIH)  in 2005 criteria op voor de diagnose en 

stagering van cGVHD. Deze criteria beschrijven dat men om de diagnose van cGVHD te 

kunnen stellen, men ofwel ten minste één diagnostisch ofwel ten minste één distinctief 

klinisch teken nodig heeft. Bij een distinctief teken zijn er verdere tests nodig zoals labo 

analyses of biopsies om met zekerheid de diagnose te kunnen stellen, bij diagnostische 

manifestaties is dit niet het geval. Deze klinische tekens kunnen zich voordoen in de huid, 

mond, ogen, vrouwelijke genitaliën, oesophagus en  longen. Daarnaast moeten ook andere 

oorzaken zoals infecties of toxiciteit door medicatie worden uitgesloten (9).  

 

Tabel 1: Klinische symptomen van cGVHD (9). 

Organ or Site 

 

Diagnostic (sufficient to establish the 

diagnosis of Chronic GVHD) 

Distinctive (Seen in Chronic GVHD, but insufficient 

alone to establish a diagnosis of Chronic GVHD) 

Skin  Poikiloderma 

Lichen planus-like features 

Sclerotic features 

Morphea-like features 

Lichen sclerosus-like features 

Depigmentation 

Nails  Dystrophy 

Longitudinal ridging, splitting, or brittle features 

Onycholysis 

Pterygium unguis 

Nail loss† 

Scalp and 

body hair 

 New onset of scarring or nonscarring scalp alopecia 

(after recovery from chemoradiotherapy) 

Scaling, papulosquamous lesions 

Mouth  Lichen-type features 

Hyperkeratotic plaques 

Restriction of mouth opening from  

sclerosis 

Xerostomia 

Mucocele 

Mucosal atrophy 

Pseudomembranes and ulcers† 
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Organ or Site 

 

Diagnostic (sufficient to establish the 

diagnosis of Chronic GVHD) 

Distinctive (Seen in Chronic GVHD, but insufficient 

alone to establish a diagnosis of Chronic GVHD) 

Eyes  New onset dry, gritty, or painful eyes‡ 

Cicatricial conjunctivitis 

Keratoconjunctivitis sicca‡ 

Confluent areas of punctate keratopathy 

Genitalia Lichen planus-like features 

Vaginal scarring or stenosis 

Erosions† 

Fissures† 

Ulcers† 

GI tract Esophageal web 

Strictures or stenosis in the upper to mid 

third of the esophagus† 

 

Lung Bronchiolitis obliterans diagnosed with 

lung biopsy 

Bronchiolitis obliterans diagnosed with PFTs and 

radiology‡ 

Muscles, 

fascia, 

joints 

Fasciitis 

Joint stiffness or contractures secondary 

to sclerosis 

Myositis or polymyositis‡ 

†Infectie, bijwerkingen van medicatie, maligniteiten of andere oorzaken moeten uitgesloten worden. 

‡Diagnose van chronische GVHD vereist bevestiging via biopsie of radiologie (of Shirmer test voor de ogen). 

 

NIH verdeelt acute en chronische GVHD ook nog eens verder in 2 subcategorieën. Bij 

cGVHD wordt er een onderscheid gemaakt tussen de klassieke vorm, zonder manifestaties 

van acute, en het overlapsyndroom waarbij zowel tekenen van acute als chronische aanwezig 

zijn. Beide vormen zijn gedefinieerd zonder tijdslimiet. Bij aGVHD is er ten eerste de 

klassieke aGVHD die zich voordoet binnen de 100 dagen na stamceltransplantatie maar 

daarnaast is er ook de subcategorie persisterende, recurrente en late-onset aGVHD. Deze 

tweede subcategorie vertegenwoordigt de klassieke manifestaties maar dan na 100 dagen, 

zonder dat er diagnosticerende of onderscheidende manifestaties van cGVHD zich voordoen 

(9). 

 

Tabel 2: Categorieën van acute en chronische GVHD (9). 

Category Time of Symptoms 

after HCT or DLI 

Presence of Acute 

GVHD Features 

Presence of Chronic 

GVHD Features 

Acute GVHD 

 Classic acute GVHD 

 Persistent, recurrent or 

late-onset acute GVHD 

 

≤100 d 

>100 d 

 
Yes 

Yes 

 
No 

No 

Chronic GVHD 

 Classic chronic GVHD 

 Overlap syndrome 

 
No time limit 

No time limit 

 

No 

Yes 

 

Yes 

Yes 

 

De verschillende orgaansystemen die betrokken kunnen zijn bij cGVHD worden gescoord 

van 0 tot en met 3; bij een score van 0 is het orgaan niet aangetast en bij een score van 3 is het 

orgaan ernstig aangetast. Naast deze orgaan specifieke scoring wordt er aan cGVHD ook een 
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globale score toegekend die rekening houdt met zowel het aantal aangetaste organen als de 

ernst ervan. Bij een milde cGVHD zijn er maximaal 1 of 2 organen betrokken met elk een 

maximum score van 1, bij een matige cGVHD is er ten minste 1 orgaan met een maximum 

score van 2 of ten minste 3 organen met een maximum score van 1. Wanneer er een orgaan 

een score heeft van 3, spreekt met van ernstige cGVHD. Alleen de longen vormen hierop een 

uitzondering; bij een score van 1 spreekt men van matige en bij een score van 2 spreekt men 

van ernstige cGVHD (9). 

Deze criteria werden aanvankelijk door de NIH opgesteld om klinische studies correcter te 

laten verlopen, maar deze criteria werden ook al getoetst aan de dagelijkse praktijk. Er is een 

studie die o.a. elektronische vragenlijsten stuurde naar stamceltransplantatiecentra in 

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Uit de resultaten bleek dat 85% van de centra de NIH 

criteria gebruikten en 77% maakten het onderscheid tussen overlapsyndroom en klassieke 

cGVHD in de praktijk. De definities omtrent orgaanmanifestaties en de gradering werden 

algemeen goed geaccepteerd (10).  

Een retrospectieve studie, die de nieuwe criteria toepaste op 54 patiënten, toonde aan dat er bij 

15%  de diagnose cGVHD werd gesteld terwijl ze eigenlijk leden aan late-onset aGVHD. In 

diezelfde studie werd bij een follow-up van 35 maanden aangetoond dat de overleving bij 

late-onset aGVHD  significant slechter was vergeleken met het overlapsyndroom en cGVHD 

(11). Ook werd er al vastgesteld dat de overleving tussen recurrente, persisterende of late-

onset aGVHD onderling sterk verschillen maar tussen cGVHD en overlapsyndroom was er 

bijna geen verschil te zien. Dit toont aan dat het wel degelijk belangrijk is om een verschil te 

maken tussen late-onset aGVHD, cGVHD en overlapsyndroom. Wel worden er nog vragen 

gesteld rond het verschil tussen het overlapsyndroom en cGVHD aangezien de overleving 

ongeveer hetzelfde blijkt en men niet weet of de pathofysiologie al dan niet verschillend is 

(10). 
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2. DE FYSIOLOGIE VAN T- EN B-LYMFOCYTEN 

2.1. T-lymfocyten 

 

2.1.1. Fysiologische maturatie  

De hematopoëtische voorlopercellen migreren vanuit het beenmerg via de bloedbaan naar de 

thymus om daar te matureren tot T-cellen. Deze voorlopercellen komen eerst terecht in de 

medulla van de thymus. Het zijn de stromale cellen van de thymus die in de medulla de 

voorlopers aanzetten tot proliferatie en differentiatie. Deze thymocyten brengen nu CD2 en 

CD5 tot expressie, maar zijn nog negatief voor CD4 en CD8 co-receptoren en worden daarom 

dubbel-negatieve thymocyten genoemd (8).  

De volgende stap vindt plaats in de cortex en bestaat uit het herschikken van de T-celreceptor 

genen zodat een functionele receptor tot expressie kan worden gebracht. Er bestaan 2 

verschillende T-celreceptoren: de γδ en de αβ T-celreceptor. De genherschikking start 

tegelijkertijd in de γ, δ, en β loci. Wanneer er een functionele γδ receptor wordt gegenereerd 

voor het ontstaan van een functionele β keten, dan ontstaat er een γδ T-cel. De tweede 

mogelijkheid is dat er eerst een functionele β keten ontstaat. Op dat moment zal de 

genherschikking stoppen en worden de CD4 en de CD8 co-receptoren tot expressie gebracht. 

Deze cellen worden ook dubbel-positieve thymocyten genoemd. Nu wordt de 

genherschikking opnieuw hernomen. Deze vindt zowel plaats in de γ, δ, als de α locus. 

Wanneer er eerst een functionele γδ receptor wordt geproduceerd, dan ontstaat er een γδ T-

cel. Wanneer er eerst een functionele αβ receptor wordt geproduceerd, dan ontstaat er een αβ 

T-cel (8). 

De dubbel-positieve αβ thymocyten ondergaan nu positieve selectie; alleen de thymocyten die 

in staat zijn om adequaat te reageren op één van de twee HLA klassen ontvangen signalen om 

de maturatie verder te zetten. Deze selectie vindt plaats in de cortex en wordt gemedieerd 

door de cortex thymus epitheelcellen (cTEC), die peptiden op zowel HLA I als HLA II 

presenteren aan de thymocyten (36). De T-cellen die niet in staat zijn om te binden met één 

van de twee HLA klassen gaan in apoptose, de rest zet hun maturatie verder. Afhankelijk van 

de interactie  van de T-celreceptor en co-receptor met HLA  I of II, ontstaat er respectievelijk 

een CD8+ of een CD4+ T-cel  (8).  

Vervolgens vindt er negatieve selectie plaats in de medulla. Hierbij worden de enkel-positieve 

T-cellen die te sterk reageren op lichaamseigen antigenen, gepresenteerd op HLA- 

glycoproteïnen, in apoptose gebracht. Dit proces wordt gemedieerd door cellen die 
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tolerogenen, dit zijn lichaamseigen peptiden, presenteren. Het zijn vooral cellen afkomstig 

van het beenmerg, zoals dendritische cellen en macrofagen die migreren naar de thymus en 

hiervoor verantwoordelijk zijn en in mindere mate ook medullaire thymus epitheelcellen 

(mTEC) en regulatoire T-cellen. Dit proces zorgt er voor dat alleen de T-cellen die tolerant 

zijn ten opzichte van de lichaamseigen antigenen de thymus verlaten en in het lichaam 

terechtkomen. Toch gebeurt het dat er T-cellen zijn die reageren op lichaamseigen antigenen 

ontsnappen aan de negatieve selectie en in het lichaam terechtkomen (8, 12).  

De mature CD4+/CD8+ naïeve T-cellen verlaten nu de thymus opnieuw via de bloedbaan en 

blijven circuleren in de periferie, namelijk het bloed en de lymfeknopen, totdat ze hun 

specifiek antigen tegenkomen.  

 

2.1.2. Verschillende types en hun functies 

Naïeve T-cellen worden geactiveerd in de secundaire lymfoïde organen door gespecialiseerde 

antigen-presenterende cellen. De geactiveerde T-cellen starten met proliferatie en 

differentiëren tot effector T-cellen (8). De verscheidene effector T-cellen worden hier verder 

besproken. 

De CD8+ effector T-cellen migreren vanuit het secundair lymfoïd weefsel naar de plaats van 

infectie. Deze cellen worden ook cytotoxische T-cellen genoemd en spelen een belangrijke rol 

bij het tot stand brengen van een immuunrespons tegen intracellulaire pathogenen. De cellen 

die geïnfecteerd geraken, presenteren de pathogeen-specifieke antigenen op HLA I op het 

celmembraan. De geactiveerde cytotoxische T-cel bindt met dit complex en secreteert 

vervolgens granules die cytotoxines bevatten. Het resultaat hiervan is dat de geïnfecteerde cel 

apoptose ondergaat (8).  

De CD4+ effector T-cellen kunnen verder onderverdeeld worden in twee grote groepen, de T 

helper 1 en T helper 2 cellen. Beide subtypes komen vooral in actie wanneer er een infectie 

met extracellulaire pathogenen plaatsvindt. De CD4+ TH1 cel migreert vanuit het secundair 

lymfoïd weefsel naar de plaats van infectie. Daar biedt de T-cel hulp aan macrofagen zodat 

deze cellen meer competent worden om de extracellulaire pathogenen aan te vallen. De 

belangrijkste cytokine die voor deze reactie verantwoordelijk is, is IFN-γ. De CD4+ TH2 cel 

daarentegen blijft ter plaatste in het secundair lymfoïd weefsel om naïeve B-cellen te 

activeren. Deze activatie komt tot stand door interacties tussen CD40 op de B-cel en CD40 

ligand op de T-cel en door de productie van IL-4 door de TH2 cel (8). Daarnaast is  er nog een 

aparte groep van T helper cellen, de T helper 17 cellen. De combinatie van TGF-β en IL-6 is 

nodig om naïeve T-cellen te doen differentiëren in TH17 cellen, maar ook IL-1 en IL-23 
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spelen daarbij een rol. Deze T helper cellen hebben pro-inflammatoire functies en produceren 

vooral het cytokine IL-17 (13). Deze cytokine bindt op zijn respectievelijke receptor die tot 

expressie wordt gebracht op fibroblasten, epitheelcellen en keratinocyten. Deze cellen 

produceren op hun beurt cytokines die inflammatoire cellen aantrekken (8). T helper 17 cellen 

worden vaak geïnduceerd bij een infectie met pathogenen die een massieve inflammatie 

vereisen en die niet verwijderd kunnen worden via TH1 of TH2 immuniteit (13).  

Naast deze T helper cellen bestaat er nog een ander type CD4 T-cel; de regulatoire T-cel (T 

reg cel). Deze cel wordt gekenmerkt door de expressie van CD25 (α keten van de IL-2 

receptor) en door de unieke transcriptiefactor FoxP3.  De productie vindt plaats in de thymus, 

maar ook in de periferie kunnen regulatoire T-cellen ontstaan uit geactiveerde CD4+ T-cellen 

onder invloed van TGF-β. De eerste functie bestaat uit het onderdrukken van de proliferatie 

van naïeve T-cellen die reageren op lichaamseigen antigenen. Het is namelijk altijd mogelijk 

dat een T-cel ontsnapt aan de negatieve selectie. Naïeve T-cellen die reageren op 

lichaamseigen antigenen, gepresenteerd door APC, worden onderdrukt door regulatoire T-

cellen die binden aan dezelfde APC. Deze onderdrukking wordt gemedieerd door de 

cytokineproductie van de regulatoire T-cel. Dit systeem is verantwoordelijk voor de inductie 

van perifere tolerantie. Een andere functie is het controleren van de effector T-cellen die 

reageren op een infectie. De regulatoire T-cellen zorgen ervoor dat de schade beperkt blijft en 

dat de immuunrespons ophoudt van zodra de pathogenen geëlimineerd zijn (8). 

 

Figuur 2: De ontwikkeling van T- en B-cellen (14).  
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2.2. B-lymfocyten 

 

2.2.1. Fysiologische maturatie 

De ontwikkeling van pluripotente stamcellen tot mature B-cellen kan onderverdeeld worden 

in drie grote fasen. 

In de eerste fase worden de immunoglobulinegenen herschikt waardoor de stamcel een 

immature B-cel wordt die antigenreceptoren tot expressie brengt. Dit vindt plaats in het 

beenmerg en gebeurt dankzij een netwerk van niet-lymfoïde stromale cellen die de juiste 

signalen geven (8).  

De tweede fase omvat de negatieve selectie en vindt ook plaats in het beenmerg. De immature 

B-cellen die reageren op lichaamseigen antigenen worden anergisch, ondergaan apoptose of 

kunnen hun receptor herschikken. Toch  zijn er immature B-cellen die reageren op 

lichaamseigen antigenen en wel in de periferie terecht komen; de reden hiervoor is dat niet 

alle lichaamseigen antigenen in het beenmerg worden gepresenteerd (8). 

Voor de derde en laatste stap migreren de immature B-cellen vanuit het beenmerg naar 

secundair lymfoïd weefsel om te ontwikkelen tot mature naïeve B-cellen. De primaire 

lymfoïde follikels in deze weefsels herbergen een netwerk van folliculaire dendritische cellen 

(deze cellen zijn niet van hematopoëtische afkomst) die verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling tot mature B-cellen. Deze cellen worden gekenmerkt door een lage concentratie 

aan IgM en een hoge concentratie aan IgD op hun celmembraan. Uiteindelijk komen deze B-

cellen in de periferie terecht waar zij circuleren tussen lymfe, bloed en secundair lymfoïd 

weefsel. De mature cellen die reageren op lichaamseigen antigenen en de negatieve selectie 

hebben doorstaan, worden anergisch of ondergaan apoptose in de periferie wanneer zij hun 

specifiek antigen ontmoeten (8).  

 

2.2.2. Functie 

Naïeve B-cellen circuleren totdat ze hun specifiek antigen ontmoeten in het secundair lymfoid 

weefsel. De helper T-cellen voorzien de juiste signalen zodat B-cellen geactiveerd worden en 

kunnen prolifereren en differentiëren, waarbij enkele B-cellen meteen differentiëren tot 

plasmacellen. De meesten migreren eerst naar primaire follikels waar isotype switching en 

somatische hypermutatie plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat de affiniteit voor het antigen nog 

groter wordt en dat de verschillende types  immunoglobulines gesecreteerd kunnen worden. 

De functie van de plasmacel bestaat er dus uit immunoglobulines te secreteren die belangrijk 

zijn bij de eliminatie van extracellulaire pathogenen (8).  
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3. DE PATHOFYSIOLOGIE VAN ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST ZIEKTE 

 

Acute GVHD is in feite een immuunreactie veroorzaakt door  T-cellen van de donor die 

terechtkomen in een lichaamsvreemde omgeving.  

De eerste stap van aGVHD vindt al plaats voor de stamceltransplantatie en omvat de activatie 

van antigen-presenterende cellen in de host. Door de onderliggende aandoening en door de 

conditionering wordt het weefsel van de host beschadigd waardoor pro-inflammatoire 

cytokines worden geproduceerd zoals TNF-α en IL-1. Deze cytokines zorgen voor een 

verhoogde expressie van adhesiemoleculen  en human leucocyt antigens . Daarnaast wordt 

ook de expressie van co-stimulatoire moleculen op APC verhoogd en worden chemokines 

door diezelfde cellen geproduceerd. Al deze signalen zorgen voor een activatie van de APC. 

Wanneer bovendien de gastro-intestinale tractus beschadigd is, kan de translocatie van 

lipopolysacchariden (LPS) naar de circulatie een nog sterkere activatie van deze APC 

veroorzaken (15). Risicofactoren die zorgen voor een versterkte APC activatie en bijgevolg 

ook voor een ernstigere aGVHD zijn o.a. vergevorderde maligniteit, intensieve conditionering 

en een voorgeschiedenis van virale infecties. De laatste risicofactor kan verklaard worden 

doordat APC receptoren bezitten waarvan de belangrijkste de Toll-like receptoren (TLR) zijn 

die infecties herkennen via pathogen-associated molecular patterns (PAMP). TLR die 

bijvoorbeeld viraal DNA of RNA herkennen, activeren APC en kunnen zo GVHD 

bevorderen. Dit zou aan de basis liggen van een meer ernstige aGVHD die gezien wordt bij 

infecties door o.a. het cytomegalovirus (CMV) (16). 

De volgende stap vindt plaats na de stamceltransplantatie, waarbij donor T-cellen prolifereren 

en differentiëren in antwoord op de host APC. Deze cellen ontmoeten elkaar in het secundair 

lymfoïd weefsel, waarbij vooral het weefsel van de gastro-intestinale tractus van belang is 

(16). Doordat de APC een verhoogde expressie van co-stimulatoire moleculen hebben, wordt 

deze reactie versterkt. Donor T-cellen die host antigenen herkennen in de context van host 

APC zou een vereiste zijn voor de initiatie van aGVHD, wat de juiste rol van donor APC in 

het transplant daarbij is, is nog niet helemaal gekend (15).  

Bij deze activatie van de T-cellen zijn er ook een aantal inhibitiemechanismen betrokken. 

Regulatoire T-cellen kunnen de proliferatie van T-cellen onderdrukken en zo ook de aGVHD. 

Normaalgezien bedraagt de hoeveelheid 5% van de CD4+ T-celpopulatie. Deze T-cellen 

secreteren IL-10 en TGF-β, beide anti-inflammatoire cytokines. Ook kunnen deze cellen door 

direct contact de APC inhiberen. Graft en host natural killer T-cellen (NKT), dit zijn cellen 
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die zowel natural killer receptoren als T-cel receptoren presenteren, zouden ook aGVHD 

moduleren door de productie van regulatoire T-cellen en anti-inflammatoire cytokines te 

bevorderen (16).  

Wanneer de donor T-cellen geactiveerd zijn, zorgen intracellulaire cascades ervoor dat er 

transcriptie plaatsvindt van verschillende genen zoals die van receptoren en cytokines en  

verplaatsen de cellen zich van het secundair lymfoïd weefsel naar de doelorganen zoals huid, 

lever, long, darm en thymus. Deze migratie is het resultaat van een unieke combinatie van 

signalen die binden op de overeenkomstige receptoren van het weefsel en op de 

counterreceptoren van de donor T-cellen. Bij deze signalen horen o.a. macrofaag 

inflammatoire proteïne 1a en andere chemokines die geproduceerd worden tijdens aGVHD. 

Expressie van CCR6 op CD4+ T-cellen doen T-cellen migreren naar de darm en huid, 

expressie van CXCR3 of CCR2 op CD8+ T-cellen doen de cellen migreren naar de darm en 

lever (15).  

Wanneer de geactiveerde T-cellen zich uiteindelijk in het weefsel bevinden, zorgen ze via 

verschillende mechanismen voor weefselschade. De CD8+ T-cellen zorgen voor een directe 

cytotoxische activiteit. De interactie tussen Fas en FasL zou belangrijk zijn in de lever, die 

tussen perforine en granzyme in de huid en darmen. De CD4+ cellen, zowel TH1 als TH2, 

produceren cytokines waardoor leukocyten zoals NK cellen worden aangetrokken die ook 

bijdragen tot schade (16).   

De concentratie, timing en duur van cytokineproductie die vrijkomt in de circulatie en in de 

doelorganen blijkt cruciaal te zijn voor GVHD. Cytokines geproduceerd door de TH1 cellen 

worden in grote getallen gemeten tijdens aGVHD, dit zijn onder andere IL-2, IFN-γ en TNF-

α. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor de therapie en preventie van aGVHD, maar er werd 

vastgesteld dat IL-2 wel een belangrijke rol speelt bij het produceren en onderhouden van  

regulatoire T-cellen. IFN-γ, ook geproduceerd door CD8+ cellen, kan zowel aGVHD 

stimuleren als onderdrukken door verschillende mechanismen. De functies van TNF-α zijn de 

volgende: activatie van APC en alloantigenpresentatie, inductie van inflammatoire cytokines 

waardoor T-cellen worden aangetrokken en directe weefselnecrose (16). Naast deze 

inflammatoire worden ook anti-inflammatoire cytokines geproduceerd door de TH2 cellen. 

Effecten van deze cytokines op GVHD kunnen paradoxaal lijken, dit toont opnieuw het 

belang aan van de concentratie, timing en duur van de productie tijdens GVHD. IL-10 kan in 

een lage concentratie zorgen voor een daling in de prevalentie en ernst van aGVHD terwijl 

een hoge concentratie reeds geassocieerd werd met een ernstigere uitkomst (15). Ook TGF-β 
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is een anti-inflammatoire cytokine die aGVHD onderdrukt, maar deze cytokine werd wel 

geassocieerd met een meer ernstige vorm van cGVHD (16).  

 

Figuur 3: De pathofysiologie van aGVHD (17). 
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4. DE PATHOFYSIOLOGIE VAN CHRONISCHE GRAFT-VERSUS-HOST ZIEKTE 

 

4.1. Rol van thymus, cytotoxische T-cellen en  helper T- cellen 

 

4.1.1. Rol van de thymus 

 

Er werd al besproken dat de thymus vanaf de leeftijd van 1 jaar begint te degenereren en dat 

dit orgaan zijn functie opnieuw moet hernemen na stamceltransplantatie. Echter 

conditionering en aGVHD hebben een belangrijke invloed op de thymus waardoor T-

celrijping in het gedrang kan komen. 

 

A. Invloed van conditionering 

Zowel bestraling als chemotherapie, gegeven tijdens de conditionering, hebben een invloed 

op de negatieve selectie maar niet op de positieve selectie in de thymus.  

De positieve selectie wordt gemedieerd door radioresistente thymus cortex epitheelcellen. 

Deze cellen worden bijgevolg niet vernietigd tijdens de conditionering en zijn nog steeds 

verantwoordelijk voor de positieve selectie na stamceltransplantatie. Het is dus van belang dat 

er een goede HLA-match is tussen donor en host, anders geraken de T-cellen, afkomstig van 

donorbeenmerg, niet door de positieve selectie (12).  

De dendritische cellen daarentegen, verantwoordelijk voor de negatieve selectie, zijn 

radiogevoelig en verdwijnen tijdens de conditionering. Na de stamceltransplantatie zijn het de 

dendritische cellen afkomstig van donorbeenmerg die instaan voor de negatieve selectie. Dit 

vormt alleen een probleem wanneer de patiënt en de donor niet volledig HLA-identiek zijn. 

Het gevolg daarvan is dat er bij negatieve selectie een ander haplotype van HLA wordt 

gepresenteerd aan de thymocyten dan bij positieve selectie. Dit heeft een invloed op de 

selectie van het T-cel repertoire (12). Autoreactieve T-cellen kunnen inderdaad gedetecteerd 

worden bij muizen die een bepaalde MHC II molecule tot expressie brengen op cTEC maar 

niet op de DC’s of mTEC’s (18) .  

 

B. Invloed van acute graft-versus-host ziekte  

Aangezien chronische GVHD vaak volgt op of overlapt met acute GVHD, is het mogelijk dat 

aGVHD een rol speelt bij de pathofysiologie van cGVHD. Studies bij mens en muis toonden 

aan dat aGVHD een invloed heeft op de architectuur van de thymus met als gevolg dat ook de 
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functies verstoord worden (19, 20). Tijdens aGVHD zouden donor CD8+ T-cellen, maar ook 

CD4+ T-cellen, de thymus binnendringen en daar cellen aanvallen. Na stamceltransplantatie 

is er inderdaad een stijging van deze donor T-cellen in de thymus vastgesteld bij muizen. Dit 

blijken grote blast-achtige cellen te zijn die er prolifereren (21).  

 

Invloed van acute graft-versus-host ziekte  op de architectuur van de thymus 

Zowel bij patiënten als bij muizen heeft men kunnen aantonen dat de thymus een 

doelwitorgaan is van aGVHD aangezien er histologische veranderingen werden vastgesteld 

tijdens het ziekteverloop. Zowel de stromale als de lymfoïde componenten worden getroffen. 

De geobserveerde veranderingen tijdens aGVHD houden o.a. het volgende in: veranderingen 

in het aantal en de compositie van de verschillende thymus epitheelcel subpopulaties, het 

verdwijnen van de corticomedullaire demarcatielijn, fagocytose van cellulair debris, 

eliminatie van de lichaampjes van Hassall en thymusdysplasie inclusief depletie van corticale 

en medullaire thymocyten (19, 20). Bij muizen stelde men ook een veranderde expressie van 

MHC II moleculen vast (22). De laatste twee fenomenen worden verder in detail besproken. 

 

Figuur 4: De normale structuur van de thymus (8). 

 

De mogelijke oorzaken van de thymocytendepletie werden aangetoond aan de hand van 

muismodellen. Zowel een verminderde clonale expansie van de dubbel-negatieve thymocyten 

en een verhoogde geprogrammeerde celdood van de dubbel-positieve thymocyten kunnen 

hiervoor verantwoordelijk zijn. De verhoogde apoptose kan onder andere het gevolg zijn van 

een activatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as wat leidt tot een stijging van de 

cortisolspiegel (23). Deze cortisolstijging zou leiden tot een verhoogde apoptose van de 
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immature thymocyten (22). Toch heeft het farmacologisch blokkeren van de steroïdreceptor 

geen invloed op het aantal thymocyten dat in apoptose gaat (24). 

Met behulp van muismodellen heeft men geconstateerd dat er tijdens aGVHD een verminderd 

aantal en een veranderd patroon van MHC II moleculen tot expressie wordt gebracht in de 

cortex en de medulla van de thymus. Er zijn twee hypotheses die dit fenomeen kunnen 

verklaren: ofwel is er een destructie van stromale cellen die MHC II tot expressie brengen, 

ofwel is er een down-regulatie van deze moleculen. De eerste is de meest waarschijnlijke 

aangezien er net een up-regulatie wordt verwacht van MHC II in reactie op de productie van 

IFN-γ, dat plaatsvindt tijdens aGVHD. Een ander argument dat de eerste hypothese kan 

staven is het feit dat het verlies aan de corticomedullaire demarcatielijn, zoals eerder al 

vermeld, het resultaat kan zijn van een verlies aan corticale cellen. Het verlies aan stromale 

cellen kan ook het veranderd patroon van MHC II moleculen in de thymus verklaren, down-

regulatie verklaart dit fenomeen niet (22). 

De schade aangebracht door aGVHD heeft een invloed op de thymusfunctie met abnormale 

maturatie en functie van de thymocyten tot gevolg. 

 

Invloed van acute graft-versus-host ziekte op de functies van de thymus 

Acute graft-versus-host ziekte heeft een invloed op zowel de positieve als de negatieve 

selectie in de thymus.  

De verstoorde expressie MHC II in de cortex heeft gevolgen voor de positieve selectie. 

Volgende twee vaststellingen, gemaakt met behulp van muismodellen, tonen dit aan. Ten 

eerste lijkt de CD3/TCR up-regulatie bij de CD4+ thymocyten te falen bij muizen die lijden 

aan aGVHD. In normale omstandigheden brengen de dubbel-positieve thymocyten een laag 

aantal CD3/TCR tot expressie, terwijl de enkel-positieve thymocyten een hoog aantal op hun 

celmembraan bezitten. Deze up-regulatie blijkt dus alleen gestoord te zijn bij de CD4+ 

thymocyten en niet bij de CD8+. Een ander effect van aGVHD op de positieve selectie is de 

gewijzigde incidentie van de verschillende Vβ segmenten bij de TCR van de mature T-cellen. 

Vβ segmenten zijn belangrijke bouwstenen voor de T-celreceptor. Voordat positieve selectie 

plaatsvindt, wordt de incidentie van Vβ segmenten bepaald door het genotype. De 

uiteindelijke incidentie van deze segmenten bij de mature T-cellen wordt ook beïnvloed door 

positieve selectie. Dus wanneer men de incidentie van de Vβ segmenten bij de mature T-

cellen controleert tussen muizen met hetzelfde genotype, geslacht en leeftijd, dan zou deze 

consistent moeten zijn. Dit is ook zo, maar de muizen met dezelfde kenmerken die lijden aan 

aGVHD vertonen een totaal andere incidentie, waarbij het voorkomen van bepaalde 
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segmenten zowel sterk verhoogd als sterk verlaagd waren. De grotere variabiliteit aan T-

celreceptoren bij muizen met aGVHD vergeleken met normale muizen met dezelfde 

kenmerken bewijst opnieuw dat de positieve selectie gestoord is.  De fouten die gebeuren 

tijdens de positieve selectie kunnen leiden tot een gestoorde T-cel repertoire (22).  

Verschillende studies toonden aan dat er tijdens aGVHD autoreactieve T-cellen verschijnen in 

de periferie bij muizen (21, 25, 26). Deze autoreactieve T-cellen zijn het gevolg van een 

inefficiënte negatieve selectie en zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de progressie van 

acute naar chronische GVHD. Deze T-cellen zijn ook duidelijk afkomstig van donorbeenmerg 

en blijken ook effectief functioneel te zijn (25). De frequentie van autoreactieve cellen is 

echter wel lager dan deze gezien bij muizen met een volledige disfunctionele negatieve 

selectie. De negatieve selectie zou bij muizen met aGVHD dus slechts gedeeltelijk falen (22, 

25). Maar dit kan reeds voldoende zijn voor ernstige cGVHD. Het zijn vooral CD4+ en niet 

CD8+ autoreactieve T-cellen die geproduceerd worden (27). Er werden a.d.h.v. muismodellen 

verschillende verklaringen opgesteld voor het feit dat de negatieve selectie in de thymus 

gestoord is.  

De mature T-cellen afkomstig van de donor brengen directe schade toe aan de medullaire 

TEC die gedeeltelijk instaan voor de negatieve selectie (21, 25). Ook kunnen deze cellen 

onrechtstreeks schade veroorzaken door lymfokines te produceren die de macrofagen en de 

dendritische cellen, afkomstig van donorbeenmerg, beïnvloeden (21). Een studie stelde vast 

dat dendritische cellen in de thymus bij muizen met aGVHD niet detecteerbaar zijn, 

aantonend dat het dendritische cel compartiment van de thymus faalt om te reconstitueren bij 

aGVHD (27). Mature donor T-cellen zouden ook de overgebleven regulatoire T-cellen van de 

host vernietigen. Deze regulatoire T-cellen zouden tolerogenen produceren in de thymus die 

vervolgens worden gepresenteerd door macrofagen en dendritische cellen, afkomstig van 

donorbeenmerg, aan de ontwikkelende T-cellen (26).  

Er bestaat dus evidentie dat de thymus waarschijnlijk een doelwitorgaan is van acute GVHD. 

Daardoor moeten  T-cellen ontwikkelen in een omgeving die niet de juiste signalen kan geven 

(22). Zowel de positieve als de negatieve selectie van rijpende T-cellen gebeurt niet zoals het 

zou moeten. Deze gestoorde centrale tolerantie leidt tot de productie van een aanzienlijk 

aantal autoreactieve T-cellen die chronische immuunreacties tegen host antigenen tot stand 

brengen (21). Dit zou aan de basis liggen van het ontstaan van cGVHD. 
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4.1.2. Rol van cytotoxische T-cellen en  helper T- cellen 

 

Zowel naïeve als memory cytotoxische T-cellen en helper T-cellen zijn van belang bij de 

pathofysiologie van cGVHD.  

 

A. Naïeve cytotoxische T-cellen  en helper T- cellen 

Studies stelden vast dat naïeve cytotoxische T-cellen en helper T-cellen die zowel ontstaan 

zijn in de host als in de donor van belang zijn bij het ontstaan van cGVHD.  

 

Naïeve T-cellen ontstaan in de host 

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen T-cellen die ontstaan zijn voor 

de stamceltransplantatie en T-cellen die ontstaan zijn na de stamceltransplantatie en dus 

afkomstig zijn van donorbeenmerg. Eerst worden de autoreactieve T-cellen besproken die 

ontstaan zijn na de stamceltransplantatie, daarna wordt het belang van de host T-cellen voor 

de transplantatie aangehaald.  

Bij de rol van de thymus werd al aangegeven aGVHD en conditionering de negatieve selectie 

aantasten waardoor er autoreactieve T-cellen in het lichaam terechtkomen. Muismodellen 

tonen aan dat het vooral CD4+ en niet CD8+ autoreactieve T-cellen zijn die geproduceerd 

worden aangezien vooral de expressie van MHC II gestoord is. Wanneer deze cellen in de 

periferie terechtkomen, worden ze geactiveerd door APC en dringen ze de doelorganen 

binnen waar ze cytokines produceren. Dit mechanisme kan verantwoordelijk zijn voor de 

evolutie van acute naar chronische GVHD (27).  

Vooral de subtypes TH1 en TH17 van de autoreactieve CD4+ T-cellen zouden cGVHD 

veroorzaken. Dit werd vastgesteld aan de hand van muismodellen. De expansie van deze 2 

soorten cellen kan onder andere toegeschreven worden aan het progressief verlies van 

regulatoire T-cellen tijdens aGVHD. De TH1 cel is vooral verantwoordelijk voor de activatie 

van macrofagen. Dit subtype produceert onder andere IFN-γ, een cytokine die zowel tijdens 

acute als chronische GVHD gestegen is. De T helper 1 cel zou dus een belangrijke rol spelen 

bij de overgang van acute naar chronische GVHD. TH17 cellen zijn een aparte populatie van 

CD4+ T-cellen die IL-17 produceren. Dit is een cytokine die weefselcellen aanzet tot 

productie van andere pro-inflammatoire cytokines zoals IL-6 en TNF-α. De concentratie van 

deze twee cytokines is duidelijk gestegen tijdens cGVHD (28). Eerder werd ook al 

aangetoond dat TH17 cellen accumuleren in het aangetast weefsel van auto-immune 

aandoeningen zoals psoriasis, ziekte van Crohn, rheumatoïde arthritis en allergisch astma. De 
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TH17 cellen t.o.v. het totaal aantal T-cellen in het aangetast weefsel zouden zelfs een 

percentage bereiken van 30% (8, 13).   

De antigen-presenterende cellen die de autoreactieve T-cellen activeren, zijn na 

stamceltransplantatie afkomstig van de donor. Zonder deze cellen zijn de T-cellen niet in staat 

om antigenen van de patiënt te herkennen. Dit werd aangetoond aan de hand van volgend 

muismodel. Muizen werden bestraald en getransplanteerd met beenmerg. Daarna isoleerde 

men T-cellen bij die muizen die cGVHD ontwikkeld hadden. Deze T-cellen waren alleen 

maar in staat om cGVHD te veroorzaken in secundaire muizen die conditionering en 

transplantatie met hetzelfde donorbeenmerg hadden ondergaan. Bij muizen die geen 

conditionering en beenmergtransplantatie hadden ondergaan, kon er geen cGVHD 

geïnduceerd worden met die geïsoleerde T-cellen.  Daaruit kan besloten worden dat donor 

APC een vereiste zijn voor de activatie van de autoreactieve T-cellen (29). 

CD4+ T-cellen die aanwezig zijn in de host voordat stamceltransplantatie plaatsvindt, spelen 

ook een rol bij de pathofysiologie van cGVHD, hetzij dan op een indirecte manier. Dit werd 

afgeleid uit het feit dat men geen cGVHD kon induceren bij CD4KO (knock-out) muizen. Dit 

zijn muizen die geen CD4+ T-cellen bezitten. Verder onderzoek stelde vast dat de B-cellen, 

afkomstig van deze CD4KO muizen, intrinsieke defecten vertonen omdat zij ontwikkelden in 

een omgeving zonder CD4+ T-cellen. Deze defecten hebben tot gevolg dat B-cellen niet in 

staat zijn om te reageren op allostimuli. Bijgevolg kunnen donor T-cellen na transplantatie 

geen B-cellen en dus ook geen autoreactieve B-cellen activeren. Het kan namelijk gebeuren 

dat autoreactieve B-cellen door een massale allorespons mee geactiveerd worden. Het gevolg 

hiervan is dus dat autoreactieve host B-cellen niet geactiveerd worden en bijgevolg ook geen 

autoantilichamen produceren. Deze autoantilichamen spelen ook een rol bij de 

pathofysiologie van cGVHD. Dit aspect komt later nog aan bod (30).  

 

Naïeve T-cellen ontstaan in de donor 

Men kan een onderscheid maken tussen T-cellen die al geactiveerd werden in de donor en T-

cellen die pas geactiveerd worden in de host. Beiden worden hieronder besproken.   

Een studie voerde een fenotypische analyse uit van T-cellen die mee getransplanteerd worden 

met de stamcellen die m.b.v. G-CSF uit het perifeer bloed van menselijke donors 

gecollectioneerd werden. Er werd een associatie gezien tussen de frequenties van 

CD25+CD4+ en CD25+CD8+ T-cellen en de incidentie van cGVHD. Patiënten die dus 

cGVHD ontwikkelden, hadden een hogere frequentie van CD25+ T-cellen in hun 

transplantaat dan patiënten die geen cGVHD ontwikkelden. CD25 wordt eigenlijk niet alleen 
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op regulatoire T-cellen tot expressie gebracht, maar ook op geactiveerde T-cellen. Het is 

mogelijk dat de toediening van G-CSF of het uitvoeren van de aferese of beide processen 

kunnen leiden tot T-cel activatie bij enkele donors. Echter verdere analyse van donor 

immuuncellen toonde aan dat het absolute aantal CD25+ T-cellen wel stijgt door G-CSF, 

maar dat deze stijging proportioneel is met de stijging van het totaal aantal T-cellen zodat de 

frequentie van CD25+ T-cellen t.o.v. het totaal aantal T-cellen zelfs gedaald is. Uiteindelijk is 

er wel een stijging van het absolute aantal geactiveerde T-cellen in de graft. De geactiveerde 

status van de T-cellen kan ervoor zorgen dat de drempel voor het uitvoeren van de 

effectorfuncties lager is na stimulatie met hun specifiek antigen in de host. Het is al 

aangetoond geweest dat stamceltransplantaties zonder T-cellen meer risico geven op herval en 

infecties, maar het zou wel nuttig kunnen zijn om alleen de proportie geactiveerde T-cellen er 

uit te filteren om het risico op cGVHD te doen dalen (31). 

Tot nu toe werd er een grote rol weggelegd voor de autoreactieve CD4+ T-cellen die ontstaan 

door een verstoorde negatieve selectie. Maar er zijn ook studies die het tegenovergestelde 

bewijzen. Enerzijds kon men bij muizen met cGVHD aantonen dat de negatieve selectie in de 

thymus niet gestoord is (32). Anderzijds slaagde een studie erin om cGVHD te induceren bij 

geconditioneerde muizen die geen thymus hebben door mature CD4+ T-cellen en B-cellen 

afkomstig van MHC gematchte donors tegelijkertijd toe te dienen.  Alleen bleken deze cellen 

niet efficiënt te zijn om cGVHD te induceren.  Het is niet helemaal duidelijk hoe alloreactieve 

B- en CD4+ T-cellen van de donor kunnen leiden tot cGVHD met auto-immune 

manifestaties. Er wordt verondersteld dat mature alloreactieve CD4+ T-cellen van de donor 

geactiveerd worden door dendritische cellen van donor en host. Er zijn namelijk dendritische 

cellen in de host die de conditionering overleven. De geactiveerde CD4+ T-cellen zouden op 

hun beurt B-cellen van de donor activeren, inclusief B-cellen die naast alloantigenen ook 

autoantigenen presenteren. Vervolgens activeren deze autoreactieve B-cellen autoreactieve 

donor CD4+ T-cellen. Als laatste stap stimuleren de autoreactieve CD4+  T-cellen de 

antilichaamsecretie en de isotype switch van de autoreactieve B-cellen van de donor (33).  

Ook cytotoxische T-cellen, afkomstig van de donor, kunnen een rol spelen bij cGVHD. Deze 

cellen zouden onder andere verantwoordelijk zijn voor de fibrose en ischemie in de 

doelwitorganen dat gezien wordt bij cGVHD. Deze vaststelling werd gemaakt aan de hand 

van huidbiopsieën van patiënten met acute en chronische GVHD. Tijdens aGVHD vallen de 

cytotoxische T-cellen vasculaire endotheelcellen aan. Dit resulteert in een verlies aan 

capillairen met ischemie en fibrose tot gevolg dat gezien wordt bij cGVHD (34). 
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B. Memory cytotoxische en helper T-cellen 

Dit hoofdstuk handelt enerzijds over geheugen T-cellen van de donor die mee 

getransplanteerd kunnen worden. Anderzijds is het ook mogelijk dat naïeve T-cellen van de 

donor in het transplantaat zich ontwikkelen tot geheugen T-cellen in de host na allostimulatie. 

 

Memory T-cellen ontstaan in de donor 

Er zijn ook studies die onderzoek hebben gedaan naar de capaciteit van geheugen CD4+ T-

cellen van de donor om één van de twee vormen van GVHD te induceren. Een studie kwam 

tot de vaststelling dat geheugen T-cellen geen enkele vorm konden induceren bij  muizen. Eén 

van de verklaringen die naar voor werd geschoven, was het feit dat geheugen CD4+ T-cellen 

een andere T-cel repertoire bezitten dan naïeve. Geheugen T-cellen zijn namelijk ontstaan uit 

naïeve cellen die geantwoord hebben op bepaalde antigenen uit de omgeving. Daardoor 

bezitten deze cellen een bepaald T-cel repertoire dat waarschijnlijk niet in staat is om te 

reageren op de alloantigenen van de host waartegen de naïeve T-cellen wel kunnen reageren. 

Dit toont ook dat aan er geen kruisreactiviteit hoeft te zijn tussen de omgevingsantigenen en 

antigenen van de host (35).  

Men kan zich dan afvragen wat het resultaat zou zijn als geheugen CD4+ T-cellen toch in 

staat zijn om te reageren op alloantigenen van de host. Een studie onderzocht dit door de helft 

van de donormuizen 4 weken voor de transplantatie te immuniseren door splenocyten van de 

host te injecteren. De capaciteit van de T-cellen afkomstig van deze groep om GVHD te 

induceren werd vergeleken met deze van de T-cellen uit de niet-geïmmuniseerde groep. Er 

was geen verschil te zien bij de naïeve CD4+ T-cellen, beide groepen veroorzaakten aGVHD. 

Geheugen CD4+ T-cellen uit de niet-geïmmuniseerde groep konden geen enkele vorm van 

GVHD induceren. De memory T-cellen afkomstig van de muizen die wel geïmmuniseerd 

waren, veroorzaakten daarentegen chronische colitis, een beeld dat past bij cGVHD. Hieruit 

kan afgeleid worden dat geheugen T-cellen niet in staat zijn om acute maar wel om 

chronische GVHD te veroorzaken. De verklaring bestaat eruit dat geheugen CD4+ T-cellen 

een gereduceerde expressie vertonen van lymfeknoop homing receptoren zoals CD62L en 

CCR7 vergeleken met naïeve cellen. Het gevolg hiervan is dat de migratie van geheugen 

CD4+ T-cellen naar de lymfeknopen veel trager verloopt dan deze van de naïeve CD4+ T-

cellen (36).    
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Memory T-cellen ontstaan in de host 

Tijdens aGVHD zijn er CD4+ en CD8+ effector T-cellen van de donor die zich ontwikkelen 

tot geheugen T-cellen. Deze geheugen T-cellen zouden op zich ook een oorzakelijke rol 

kunnen spelen bij aGVHD met persisterende weefselschade tot gevolg. Wanneer men CD8+ 

memory T-cellen uit muizen met aGVHD isoleerde en bij secundaire muizen met hetzelfde 

genotype inbracht, kon men aGVHD induceren. Als men deze procedure echter uitvoerde met 

CD4+ memory T-cellen, ontwikkelden de muizen GVHD met klinische tekens gelijkend op 

de chronische vorm. Alloreactieve geheugen CD4+ T-cellen, ontstaan tijdens aGVHD, 

zouden bijgevolg ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van cGVHD (37).   
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4.2. Rol van regulatoire T- cellen 

 

Vorig hoofdstuk toont aan dat de auto-immune fenomenen bij cGVHD onder andere te wijten 

zijn aan een gebrek aan centrale tolerantie. Maar ook een defect van de perifere tolerantie, 

geïnduceerd door regulatoire T-cellen, kan een rol spelen (38). Onderzoek bij patiënten 

toonde aan dat donor regulatoire T-cellen de proliferatie van CD4+CD25- T-cellen, in 

antwoord op alloantigenen, kunnen inhiberen (39). Wanneer men tijdens aGVHD de 

regulatoire T-cellen onderdrukt, dan verergert de aGVHD. Wanneer men daarentegen 

regulatoire T-cellen tijdens de aGVHD aan de host toedient, wordt er een verbetering van de 

aGVHD genoteerd. Deze regulatoire T-cellen zouden bijgevolg gebruikt kunnen worden ter 

preventie van aGVHD, maar het is niet duidelijk of dit ook voor de chronische vorm geldt 

(38). 

 

A. Ontstaan voor de stamceltransplantatie 

Studies tonen zowel het belang aan van regulatoire T-cellen van de donor, die mee 

getransplanteerd worden, als van regulatoire T-cellen van de host die de conditionering 

overleven. 

 

Afkomstig van  de donor 

Om de rol van regulatoire T-cellen te onderzoeken die afkomstig zijn van de donor, 

onderzocht men het ontstaan van cGVHD in muizen die getransplanteerd werden met 

beenmerg en met CD4+ T-cellen verkregen uit de milt. Bij een eerste groep muizen werden 

donor CD4+ T-cellen geïnjecteerd, bij een tweede groep CD4+ T-cellen zonder regulatoire T-

cellen en bij een derde groep CD4+ T-cellen met extra regulatoire T-cellen. De groep die 

getransplanteerd werd samen met CD4+CD25- T-cellen (de tweede groep), ontwikkelde de 

meest ernstige vorm van cGVHD. Daarentegen ontwikkelden de muizen die getransplanteerd 

werden met extra regulatoire T-cellen de minst ernstige vorm van cGVHD. Regulatoire T-

cellen afkomstig van de donor zouden dus in staat zijn om cGVHD te inhiberen. De 

verklaring hiervoor is dat deze cellen in staat zijn om de initiële activatie van alloreactieve 

donor T-cellen te verhinderen (40).  

Daarnaast werd er in diezelfde studie nog een andere vaststelling gemaakt. Zo’n 5 à 10 

muizen ontwikkelden huidulceraties op ongeveer de 18
e
 dag na transplantatie die spontaan 

genazen na één week. Zo’n 1 tot 3 weken later hadden drie muizen uit deze groep opnieuw 

huidulceraties ontwikkeld. Dit sporadisch voorkomen en verdwijnen van huidlaesies toont de 
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voortdurende regulatie aan van de allorespons. Het is dus mogelijk dat de regulatoire T-cellen 

ook op latere tijdstippen een effect hebben op een reeds ontwikkelde cGVHD. Hiervoor 

worden verschillende verklaringen naar voor geschoven. Er wordt onder andere gesuggereerd 

dat donor regulatoire T-cellen een nieuwe populatie met donortype kunnen induceren of 

promoten in de periferie of uit donorbeenmerg. Het zou dan deze nieuwe populatie zijn die de 

late effecten medieert. Maar ook de donor regulatoire T-cellen die initieel werden 

overgebracht, kunnen een laat effect hebben. Daarnaast hebben ze niet alleen effect op T-

celactivatie, maar ook op de generatie van geheugen T-cellen. Het feit dat enkele muizen 

genazen van hun huidulceraties maar later toch recurrente cGVHD ontwikkelden, toont aan 

dat het effect van regulatoire T-cellen over een bepaalde tijd kan afnemen. Toch is het 

mogelijk dat infusies met donor regulatoire T-cellen kunnen gebruikt worden als therapie 

voor cGVHD (40).  

Er is ook een studie die dezelfde relatie onderzocht bij patiënten die getransplanteerd werden 

met HLA-gematchte stamcellen afkomstig van zus of broer. Deze studie werd ook al eerder 

besproken bij de rol van naïeve CD4+ en CD8+ T-cellen. De immunofenotypische compositie 

van stamcellen, verkregen vanuit het perifeer bloed met behulp van G-CSF, werd bepaald 

alsook de relatie met de incidentie van cGVHD. Patiënten die cGVHD ontwikkelden, hadden 

hogere frequenties van CD4+ en CD8+ T-cellen in hun graft die ook CD25+ tot expressie 

brachten. Deze resultaten suggereren ten eerste dat de co-expressie van CD25 en CD4 niet 

efficiënt is om regulatoire T-cellen te identificeren. Ten tweede kan men besluiten dat de co-

expressie van CD25 op CD4+ en CD8+ T-cellen een risicofactor is voor het ontwikkelen van 

cGVHD. Deze studie kon geen besluit vormen over de relatie tussen het voorkomen van 

regulatoire T-cellen in de graft met cGVHD. Verdere technieken moeten ontwikkeld worden 

om regulatoire T-cellen te identificeren zodat deze relatie verder onderzocht kan worden (31). 

 

Afkomstig van de host  

Aan de hand van muismodellen werd vastgesteld dat regulatoire T-cellen van de host, die de 

bestraling overleven, in staat zijn om cGVHD positief te beïnvloeden. Dit werd afgeleid uit 

het feit dat getransplanteerde CD4KO muizen een meer ernstige vorm van cGVHD 

vertoonden dan wild type getransplanteerde muizen. Wanneer daarna regulatoire T-cellen van 

het host type werden toegediend, verbeterde de cGVHD. Andere T-cellen vertoonden dit 

effect niet. Het kan dus interessant zijn om nieuwe regimes te ontwikkelen voor de 

conditionering die regulatoire T-cellen in de host sparen (40).   
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B. Ontstaan na de stamceltransplantatie 

Omtrent de rol van regulatoire T-cellen die ontstaan zijn in de host na stamceltransplantatie 

bestaan tegenstrijdige resultaten. Enkele studies geven aan dat deze regulatoire T-cellen een 

positieve invloed hebben op het ontstaan van cGVHD, een andere studie stelt dat deze cellen 

patiënten niet beschermen tegen cGVHD.  

 

Beschermende rol 

Onderzoek naar regulatoire T-cellen werd uitgevoerd bij getransplanteerde patiënten met en 

zonder cGVHD, alsook gezonde individuen. De frequentie van deze cellen t.o.v. het totaal 

aantal CD4+ T-cellen werd gemeten aan de hand van CD25 en FoxP3. CD25 is eigenlijk niet 

specifiek voor T reg cellen, het komt namelijk ook voor op celmembranen van T effector 

cellen. Daarom werd FoxP3 als tweede parameter gebruikt. Uit deze onderzoeken bleek ten 

eerste dat CD4+CD25+ T-cellen in het perifeer bloed bij patiënten met cGVHD significant 

minder voorkwamen dan bij patiënten zonder cGVHD. De frequenties waren respectievelijk 

gemiddeld 3 en 8% t.o.v. het totaal aantal lymfocyten. Het verschil met gezonde individuen 

was niet significant want de frequentie bij deze groep bedroeg ongeveer 5%. Ten tweede 

hadden patiënten met actieve cGVHD een significant lagere expressie van FoxP3 vergeleken 

met patiënten zonder cGVHD (sterk significant) en met gezonde donoren (zwak significant). 

Daaruit kan besloten worden dat de frequentie van regulatoire T-cellen significant gedaald is 

bij patiënten met cGVHD vergeleken met patiënten zonder (41).   

De vorige studie meet de aanwezigheid van regulatoire T-cellen in het perifeer bloed, maar dit 

resultaat reflecteert niet noodzakelijk de aanwezigheid van regulatoire T-cellen in de 

doelorganen van cGVHD. Een andere studie maakte daarom gebruik van 

immunohistochemische technieken om gastro-intestinale mucosa te onderzoeken op 

regulatoire T-cellen bij getransplanteerde patiënten, gezonde individuen en patiënten met 

infectieuze inflammatie (colitis of diverticulitis). Er werd vastgesteld dat de T reg/CD8+ ratio 

bij patiënten met cGVHD veel lager was dan bij getransplanteerde patiënten zonder cGVHD 

en patiënten met andere inflammatoire aandoeningen zonder cGVHD. Het percentage 

regulatoire T-cellen t.o.v. CD4+ T-cellen was gedaald in het bloed, wat aantoont dat het 

gedaald aantal regulatoire T-cellen niet veroorzaakt wordt door een algemene daling van de 

CD4+ T-cellen (42).  

Om de T reg cellen te testen op hun suppressieve capaciteit, isoleerde men deze cellen uit 

getransplanteerde patiënten met cGVHD, zonder cGVHD en gezonde individuen ter controle. 

De capaciteit om een immuunrespons te onderdrukken bleek in alle drie de groepen gelijk te 
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zijn. Daaruit kan afgeleid worden dat het gebrek aan suppressie door T reg cellen bij patiënten 

met cGVHD te wijten is aan het gedaald percentage aan T reg cellen en niet aan een gedaalde 

capaciteit van de T reg cellen zelf (41).   

Waarom het aantal regulatoire T-cellen gedaald is bij cGVHD, blijft onduidelijk. Het is 

mogelijk dat een gedaalde activiteit van de thymus zorgt voor een gedaalde reconstitutie van 

deze type T-cellen, alsook de andere types (41). Zoals eerder al vermeld is het voorkomen van 

aGVHD een risicofactor voor het ontwikkelen van de chronische vorm. Het kan zijn dat het 

tekort aan expansie van regulatoire T-cellen tijdens de sterke allorespons bij aGVHD kan 

leiden tot cGVHD. Dit kan toegeschreven worden aan het cytokinemilieu dat gegenereerd 

wordt tijdens aGVHD. IL-6 is in het serum van muizen met aGVHD significant gestegen. 

Deze cytokine zou zowel de generatie van regulatoire T-cellen uit CD4+ FoxP3- T-cellen 

onder invloed van TGF-β als de functie van regulatoire T-cellen die ontstaan zijn in de 

thymus onderdrukken. IL-2 is een cytokine die vereist is voor de expansie en conversie van 

CD4+FoxP3- naar CD4+FoxP3+, maar ook voor de functie en het behoud van regulatoire T-

cellen met ontstaan in de thymus. In tegenstelling tot IL-6, is IL-2 niet gestegen tijdens 

aGVHD en deze relatieve afwezigheid van IL-2 kan ook verantwoordelijk zijn voor de 

gedaalde expansie van regulatoire T-cellen. De autoreactieve T-cellen die tijdens aGVHD 

kunnen ontstaan, worden bijgevolg niet onderdrukt door regulatoire T-cellen en kunnen dus 

leiden tot auto-immune fenomenen (28).  

De vorige studies tonen aan dat regulatoire T-cellen waarschijnlijk belangrijk zijn bij de 

preventie van cGVHD, maar deze cellen zouden ook in staat zijn om cGVHD te doen 

opklaren. Een studie met muismodellen vergeleek het effect van verschillende regulatoire T-

cellen op cGVHD. De eerste groep regulatoire T-cellen werd verkregen uit muizen met 

cGVHD en deze cellen waren CD103+ wat erop wijst dat deze cellen geactiveerd waren 

(CD103+ is een integrine dat de retentie van T-cellen medieert in het epitheel). Verder waren 

deze T-cellen ook afkomstig van donor stamcellen en bestonden ze waarschijnlijk zowel uit 

natuurlijke regulatoire T-cellen met ontstaan in de thymus als uit adaptieve regulatoire T-

cellen met ontstaan in de periferie . De tweede groep regulatoire T-cellen werd verkregen uit 

donormuizen en hadden hun oorsprong in de thymus. Deze cellen werden daarna al dan niet 

in vitro geactiveerd. De T-cellen werden daarna toegediend aan muizen met cGVHD en het 

effect werd geobserveerd. Daaruit besloot men dat in vivo geactiveerde regulatoire T-cellen 

afkomstig van de host en met donor type meer potent zijn dan de tweede groep van al dan niet 

in vitro geactiveerde T-cellen om cGVHD positief te beïnvloeden. Voor het verschil van 

effect tussen deze twee groepen cellen werd verschillende verklaringen gegeven (43).  



31 

 

Ten eerste migreren de in vivo geactiveerde regulatoire T-cellen beter naar de doelorganen 

van cGVHD dan de andere groep. In vivo geactiveerde regulatoire T-cellen zijn namelijk 

fenotypisch en ook functioneel verschillend van de andere groep T-cellen. Vergeleken met 

regulatoire T-cellen afkomstig van de donor, vertonen de in vivo geactiveerde T-cellen van de 

host een hogere expressie van CD103 en van de chemokinereceptor CCR5. Deze moleculen 

zorgen respectievelijk voor T-cel retentie in epitheel en T-cel migratie naar de plaats van 

inflammatie. Daarnaast brengen deze cellen ook een lager aantal CD62L tot expressie, 

bepalend voor T-cel migratie naar lymfeknopen (43).  

Ten tweede kan het effect van regulatoire T-cellen, ontstaan in de host en met donortype, 

verklaard worden door het feit dat deze cellen mogelijks specifiek zijn voor host MHC en 

regulatoire T-cellen afkomstig van de donor zelf niet. In vivo geactiveerde regulatoire T-

cellen blijken namelijk veel beter donor CD4+ T-cel proliferatie te onderdrukken die 

gestimuleerd werden door host DC dan door DC van een derde partij met MHC mismatch 

(40, 43).  

Het therapeutisch effect van in vivo geactiveerde regulatoire T-cellen kan ook verklaard 

worden doordat deze cellen in staat zijn om pathogene T- en B-cellen in apoptose te brengen. 

Alleen de effector cellen en niet de naïeve cellen worden in apoptose gebracht. Hoe dit tot 

stand komt, is niet volledig gekend. Waarschijnlijk mediëren de regulatoire T-cellen apoptose 

op een directe manier via de perforine/granzyme pathway (43).  

Maar als de voorgenoemde T-cellen in staat zijn om cGVHD te verbeteren, dan kan men zich 

afvragen waarom deze cellen dan niet in staat zijn om de ontwikkeling van cGVHD te 

verhinderen. Waarschijnlijk is de balans tussen regulatoire T-cellen en pathogene effector T-

cellen tijdens cGVHD in het nadeel van de regulatoire T-cellen. Zoals eerder al werd vermeld 

is er duidelijk een gedaald percentage aan regulatoire T-cellen tijdens cGVHD. Een infusie 

met regulatoire T-cellen zou de balans kunnen veranderen en daarom cGVHD mogelijks 

verbeteren (43).  

 

Geen beschermende rol 

Een gelijkaardige studie die ook het aantal regulatoire T-cellen onderzocht bij patiënten met 

en zonder cGVHD gaf tegenovergestelde resultaten. Volgens deze studie is de in vitro 

suppressieve activiteit van de regulatoire T-cellen in beide groepen gelijk, zoals eerder al 

aangegeven, maar is het aantal regulatoire T-cellen bij patiënten met cGVHD juist gestegen. 

De stijging werd vooral geobserveerd in het begin van cGVHD en de oorzaak daarvan is niet 
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helemaal duidelijk. Dit toont aan dat cGVHD niet resulteert uit het gebrek aan regulatoire T-

cellen (38).  

Er wordt gesuggereerd dat de stijging afkomstig kan zijn van proliferatie van regulatoire T-

cellen in de periferie of van CD4+CD25- T cellen die in de periferie ontwikkelen tot 

regulatoire T-cellen (38). 

Een andere oorzaak is mogelijks de gedaalde expressie van CD62L, zoals ook al eerder 

vermeld werd. Deze molecule is belangrijk bij de migratie van T-cellen naar lymfeknopen. 

Een gedaalde expressie zorgt er dus voor dat de regulatoire T-cellen meer in het perifeer bloed 

circuleren. De oorzaak van deze gedaalde expressie kan te wijten zijn aan het feit dat de 

aangetaste organen bij cGVHD wijd verspreid zijn en dus is een perifere distributie aan 

regulatoire T-cellen nodig opdat zij hun functie zouden kunnen uitvoeren (38). 

Het is dus mogelijk dat de regulatoire T-cellen relatief falen in hun functie om de chronische 

inflammatie te onderdrukken. Het is ook denkbaar dat schade aan de thymus resulteert in een 

onvolledig repertoire regulatoire T-cellen met functieverlies als gevolg.. Daartegenover wordt 

er zelfs gesuggereerd dat regulatoire T-cellen een causatieve rol zouden kunnen spelen bij 

cGVHD, maar op welke manier dit zou gebeuren wordt niet vermeld (38). 

Er zijn wel twee verschillen met de vorige studie (41). Deze studie drukt de regulatoire T-

cellen uit in absolute aantallen terwijl de vorige studie werkt met frequenties t.o.v. het totaal 

aantal CD4+ T-cellen. In deze studie worden T reg cellen gedetecteerd d.m.v. CD25, terwijl 

de vorige studie daarbij ook FoxP3 als merker gebruikt (38).  
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4.3. Rol van B-cellen en autoantilichamen 

 

Toen onderzoek naar cGVHD gestart werd, dacht men dat deze problematiek vooral 

veroorzaakt werd door disfunctie van thymus en T-cellen. Nu is het duidelijk geworden dat B-

cellen en productie van autoantilichamen ook verantwoordelijk zijn voor cGVHD.  

 

A. Oorsprong van B-cellen 

Voor de oorsprong van de autoantilichaam producerende B-cellen wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen B-cellen die ontstaan zijn voor de stamceltransplantatie in donor of host die 

de procedure overleven en B-cellen die ontstaan zijn na de stamceltransplantatie in de host 

vanuit donorbeenmerg.  

 

Ontstaan voor de stamceltransplantatie 

Zowel B-cellen van de host die de conditionering overleven (44) als B-cellen in de graft van 

de donor kunnen een rol spelen bij cGVHD (33). In beide gevallen is het mechanisme 

hetzelfde. Donor helper T-cellen in de graft zouden na stamceltransplantatie reageren op 

alloantigenen van de host en de geactiveerde T-cellen zouden op hun beurt B-cellen excessief 

activeren. De activatie van B-cellen zou gebeuren via directe T- en B-cel interactie en niet 

door bepaalde cytokines vrijgesteld door T-cellen. Door deze excessieve activatie van B-

cellen is het mogelijk dat er sporadisch ook autoreactieve B-cellen mee worden geactiveerd 

zodat deze de productie van autoantilichamen opstarten (33, 44). 

B-cellen die ontstaan zijn voor de stamceltransplantatie in de host en die de conditionering 

overleven, kunnen een rol spelen bij de pathofysiologie. Hier wordt het belang van deze 

cellen verder bewezen aan de hand van verschillende studies.   

In de inleiding werd al het verschil uitgelegd tussen RIC en MAC. Het gemengd chimerisme 

dat voorkomt bij RIC brengt belangrijke voordelen met zich mee zoals graft-host tolerantie 

doordat o.a. dendritische cellen met zowel donor als host type in de thymus instaan voor T-

celselectie. Een ander voordeel is het graft-versus-leukemia effect. RIC wordt ook 

geassocieerd met een lagere incidentie van aGVHD en met een minder ernstige of een late 

vorm van aGVHD. Een belangrijk nadeel van RIC is echter wel het verhoogd risico op graft 

failure. Met RIC en MAC wordt een gelijkaardige incidentie van cGVHD genoteerd. Toch 

zou gemengd chimerisme een risicofactor zijn voor het optreden van cGVHD. Om dit aan te 

tonen werd volgend muismodel gebruikt (45).  
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Na sublethale totale lichaamsbestraling ondergingen de muizen een MHC gemismatchte 

beenmergtransplantatie. Engraftment werd daarna geanalyseerd aan de hand van thymocyten, 

splenocyten en perifeer bloed. Op basis daarvan konden drie groepen muizen opgesteld 

worden. Volledige donor engraftment werd gedefinieerd als > 98% van de cellen van het 

donor type, niet-chimere muizen als < 2% van het donor type en muizen met gemengd 

chimerisme vielen tussen deze twee categorieën. Volledige donor engraftment en niet-

chimerisme werden gebruikt als controlegroep, die werd vergeleken met gemengd chimerisme 

(45). Er werd geconstateerd dat zowat de helft van de muizen met gemengd chimerisme 

hogere frequenties van IgG autoantilichamen vertonen dan muizen uit de controlegroep en dat 

deze muizen ook meer cGVHD ontwikkelen dan de controlegroepen. Verder onderzoek bij 

deze muizen met cGVHD toonde aan dat de IgG autoantilichamen voornamelijk afkomstig 

zijn van host B-cellen. Muizen met gemengd chimerisme en cGVHD vertonen een divergente 

B- en T-cel chimerisme, waarbij B-cellen van de host en T-cellen van de donor afkomstig zijn. 

Dit in tegenstelling tot de controlegroep, waarbij B- en T-cel engraftment simultaan verloopt. 

De toename van IgG autoantilichamen bij muizen met gemengd chimerisme is ook 

geassocieerd met een stijging van het totaal aantal IgG antilichamen. Het is mogelijk dat er na 

de stamceltransplantatie een alloreactie ontstaat die een polyclonale activatie van de B-cellen 

veroorzaakt. Dit resultaat toont dus aan dat gemengd chimerisme geassocieerd kan zijn met 

host B-cel persistentie, productie van autoantilichamen en cGVHD. Klinische data rond 

chimerisme zijn wel schaars en beïnvloedende factoren zoals het type RIC, het al dan niet 

aanwezig zijn van aGVHD en het al dan niet gebruik maken van donor lymfocytinfusies 

zorgen ervoor dat het niet eenvoudig is om deze data te interpreteren. Verder onderzoek is 

nodig om uit te maken of monitoring van B-cel chimerisme nuttig is om de ontwikkeling van 

cGVHD te voorspellen (45). 

Een tweede studie maakte gebruik van een ander muismodel om dit te staven. Er werd 

cGVHD geïnduceerd in muizen door lymfocyten afkomstig van MHC gemismatchte donors 

in te brengen bij de acceptor zonder voorafgaande conditionering. Het allotype van de 

autoantilichamen werd bepaald en het resultaat is dat de autoantilichamen afkomstig zijn van 

host B-cellen en niet van donor B-cellen (46). Er bestaan wel twijfels over in welke mate dit 

muismodel de reële pathogenese van cGVHD reflecteert (33).  

Ook B-cellen die voor de stamceltransplantatie in de donor ontstaan en mee getransplanteerd 

worden, kunnen een rol spelen. Een studie die dit bewees, werd al eerder vermeld in het stuk 

over de rol van helper T-cellen. Men slaagde erin om cGVHD te induceren bij muizen zonder 

thymus door mature CD4+ T-cellen en B-cellen afkomstig van MHC gematchte maar mHA 
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gemismatchte donors tegelijkertijd te injecteren na conditionering met sublethale radiatie. 

Wanneer men elk van deze twee celsoorten apart inbracht, kon er geen cGVHD geïnduceerd 

worden. In deze studie toonde men ook aan dat de autoantilichamen die gevonden werden bij 

de muizen met cGVHD afkomstig waren van donor B-cellen (33). Naast de productie van 

autoantilichamen is er nog een bijkomend mechanisme dat de rol van donor B-cellen bij de 

inductie van cGVHD kan verklaren. Alloreactieve donor T-cellen activeren zoals gezegd 

autoreactieve donor B-cellen, die op hun beurt een invloed hebben op donor autoreactieve T-

cellen in de graft op verschillende manieren (47). 

Donor B-cellen mediëren ten eerste de clonale expansie van donor autoreactieve CD4+ T-

cellen met als gevolg dat deze cellen expanderen naar doelorganen zoals huid, longen en 

speekselklieren (47). Ten tweede stimuleren donor B-cellen de differentiatie van autoreactieve 

CD4+ T-cellen in TH2 cellen via de productie van IL-4 (47). Als laatste zouden donor B-

cellen de expressie van de IL-7 receptor op autoreactieve CD4+ T-cellen verhogen en 

bijgevolg apoptose verminderen (47). 

 

Ontstaan na de stamceltransplantatie 

BAFF staat voor B-cel activerende factor, behoort tot de TNF familie en speelt een rol bij de 

ontwikkeling en de overleving van B-cellen. Het is een transmembranair proteïne dat tot 

expressie wordt gebracht op stromale cellen in het radioresistent lymfoïd weefsel en in 

mindere mate op mononucleaire bloedcellen zoals granulocyten, macrofagen, NK cellen en 

dendritische cellen. De transmembranaire vorm kan ook gekliefd worden van het membraan 

zodat er een oplosbaar fragment ontstaat dat ook actief is. Er werd al aangetoond dat hoge 

BAFF spiegels voorkomen bij patiënten met auto-immuunaandoeningen, dus is het ook 

mogelijk dat deze factor een rol speelt bij cGVHD en verschillende studies tonen dit ook aan 

(48).  

Ten eerste speelt BAFF een kritische rol bij de B-celreconstitutie na myeloablatie (49, 50). 

Deze factor is de eerste drie maanden gestegen bij alle patiënten die een stamceltransplantatie 

hebben ondergaan. Deze stijging draagt bij tot een normaal herstel van het B-cel 

compartiment. Daarna daalt deze spiegel naarmate het B-cel aantal stijgt bij patiënten die 

geen cGVHD ontwikkelen. Daarentegen persisteert de hoge spiegel van BAFF bij patiënten 

die later wel cGVHD ontwikkelen. BAFF spiegels zijn dan ook significant hoger bij patiënten 

met actieve cGVHD dan patiënten zonder of patiënten met inactieve cGVHD. Hieruit werd 

afgeleid dat een hoge BAFF spiegel 6 maanden na stamceltransplantatie predictief is voor de 

ontwikkeling van cGVHD . Bij patiënten met actieve cGVHD correleren de BAFF spiegels 
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dus niet met het aantal B-cellen waardoor de BAFF/B-cel ratio verhoogd is vergeleken met 

patiënten zonder cGVHD (49).  

BAFF speelt naast de ontwikkeling ook een rol bij de regulatie van de B-cel homeostase en 

zorgt voor de differentiatie en overleving van geactiveerde B-cellen (50). Deze factor 

verhoogt het metabolisme van de B-cel via de transcriptie en translatie van genen die 

noodzakelijk zijn voor de progressie van de celcyclus (51). In normale omstandigheden is er 

een lage BAFF spiegel en een diverse B-cel pool waardoor pathogene B-cellen er niet in 

slagen om te overleven. Het gevolg van een verhoogde BAFF/B-cel ratio is dat er meer BAFF 

beschikbaar is voor geactiveerde allo- en autoreactieve B-cellen zodat deze kunnen overleven 

en differentiëren in antilichaam producerende plasmacellen (50). Mature autoreactieve B-

cellen zijn ook meer afhankelijk van BAFF dan naïeve B-cellen om te overleven. Er wordt 

ook gesuggereerd dat de B-cellen die sterk reageren op autoantigenen meer afhankelijk zijn 

van BAFF om te overleven dan zwakke autoreactieve B-cellen (48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: De veronderstelde relatie tussen autoantigen geïnduceerde B-celreceptor signaalsterkte, BAFF spiegels 

en BAFF afhankelijkheid om te overleven (48).  

 

Een studie die de B-cellen onderzocht bij patiënten met actieve cGVHD stelde vast dat de B-

cellen resistenter zijn voor apoptose, langer overleven en een grotere omvang hebben. 

Wanneer men de cellen isoleerde en exogeen BAFF toediende, zag met dat de celgrootte bleef 

toenemen (51). Patiënten met cGVHD vertonen ook een predominantie van geactiveerde IgG 

producerende B-cellen in de B-cel pool (50). Deze geactiveerde B-cellen kunnen dan op hun 

beurt weer bijdragen tot de activatie van T-cellen (49). Er kan besloten worden dat 

persisterende hoge BAFF spiegels mee verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van B-

cel intolerantie (49, 50). De hoge BAFF spiegels kunnen op twee manieren verklaard worden.  
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Ten eerste komt de B-cel reconstitutie niet goed op gang bij patiënten die cGVHD 

ontwikkelen en deze lymfopenie bevordert de productie van BAFF. Dit kan onder andere te 

wijten zijn aan immunosuppressiva of alloimmune destructie van secundair lymfoïd weefsel. 

Mogelijks speelt ook een gestoorde micro-omgeving in het beenmerg een rol. Dit werd 

aangetoond doordat immature B-cellen , die het beenmerg verlaten en nog verder moeten 

rijpen in secundair lymfoïd weefsel, gedaald zijn vroeg na stamceltransplantatie in patiënten 

die later cGVHD ontwikkelen (49, 50).  

Ten tweede stimuleert zowel lokale als systemische inflammatie de productie van BAFF. 

Hoge dosissen corticosteroïden zouden via dit mechanisme de secretie van BAFF doen dalen 

en zo een effect hebben op cGVHD, naast het rechtstreeks effect op de T lymfocyten. Andere 

immunosuppressiva zoals sirolimus of tacrolimus hebben geen enkel effect op BAFF 

productie, maar hebben wel op  T-cellen en dus op cGVHD (49, 50).  

Deze bevindingen kunnen van belang zijn voor de kliniek. BAFF kan gemakkelijk gemeten 

worden en zou de diagnose van cGVHD kunnen bevestigen, terwijl de diagnose nu vooral 

klinisch is. Screenen naar BAFF kan ook de opkomst van cGVHD voorspellen, zodat er 

eerder met therapie gestart kan worden. Tenslotte impliceert dit ook nieuwe therapeutische 

opties naar de toekomst toe (49).  

Er is echter een studie die bovenstaande bevindingen tegenspreekt. Er werd bewezen dat de 

B-celreconstitutie bij patiënten met cGVHD juist sneller op gang komt en dat er een lagere 

proportie aan patiënten is met immunodeficiëntie. Er zou vooral een significante stijging zijn 

van de B-cellen tussen de 9 en 12 maanden na stamceltransplantatie, wat overeenkomt met 

het gemiddelde tijdstip waarop de productie van de auto-antilichamen aanvangt. Toch hadden 

de patiënten met auto-antilichamen een verlaagde immunoglobuline serumspiegel, wat 

aantoont dat de B-cellen nog niet volledig functioneel waren (52).  

De oorsprong van autoantilichaam producerende B-cellen is divers, maar de grootste 

proportie B-cellen aanwezig bij een patiënt die stamceltransplantatie heeft ondergaan is wel 

afkomstig van donorbeenmerg. Nu wordt er wat dieper ingegaan op de autoantilichamen.  

 

B. Autoantilichamen 

Autoantilichamen kunnen in twee grote groepen opgesplitst worden: autoantilichamen die hun 

antigen stimuleren en autoantilichamen die hun antigen blokkeren. Daarnaast wordt er ook 

een groep autoantilichamen besproken die enkel in bijzondere situaties voorkomen.  
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Blokkerende autoantilichamen 

Een studie die het voorkomen van autoantilichamen onderzocht in het serum bij patiënten na 

stamceltransplantatie, stelde vast dat er, gemiddeld negen maanden na stamceltransplantatie, 

bij 71% van de patiënten autoantilichamen konden gedetecteerd worden. Deze 

autoantilichamen kwamen significant frequenter voor bij patiënten die cGVHD ontwikkelden. 

Toch besloot men dat het niet nuttig is om in de praktijk autoantilichaam monitoring te 

gebruiken om de aanvang en de ernst van cGVHD te voorspellen, aangezien er geen correlatie 

is tussen de autoantilichaam titers en de ernst van cGVHD. Daarnaast werd ook geen 

significante associatie gevonden tussen specifieke autoantilichamen en orgaanaantasting (52). 

Autoantilichamen kunnen niet alleen aangetoond worden in het serum, maar ook in biopsies 

van de huid, het orgaan dat het meest wordt aangetast door cGVHD. IgM deposities in de 

dermis-epidermale junctie zijn significant geassocieerd met cGVHD. Gezonde individuen, 

zowel voor als na transplantatie, vertonen in 11% van de gevallen IgM deposities terwijl dit 

bij patiënten met cGVHD 86% bedraagt (53).     

Er zijn veel verschillende autoantilichamen die voorkomen bij patiënten die 

stamceltransplantatie hebben ondergaan. In het algemeen ligt de frequentie autoantilichamen 

hoger bij patiënten die cGVHD ontwikkelen (52). Deze antilichamen spelen dus mogelijks 

een oorzakelijke rol. Hieronder volgt een tabel die enkele autoantilichamen weergeeft die 

gevonden werden bij patiënten met hun verscheidene gerapporteerde frequenties.  

 

Tabel 3: Het voorkomen van autoantilichamen in patiënten na stamceltransplantatie in het algemeen en patiënten 

met cGVHD en de verscheidene gerapporteerde frequenties. De referenties staan tussen haakjes naast de 

percentages. 

Antilichamen Frequentie in getransplanteerde patiënten 

Algemeen Patiënten met cGVHD 

Anti-nuclear (ANA) 

Anti-neutrophil cytoplasmatic (ANCA) 

Anti-mitochondrial (AMA) 

Anti-smooth muscle (ASMA) 

Anti-thyroid 

Anti-DNA 

Anti-cardiolipin (ACLA) 

65% (52) 

11% (52) - 69% (54) 

6% (52)  

6% (52)  

5% (52) 

3% (52) 

2% (52) - 8% (55) 

39% (56) 

 

81% (57) 

41% (56) 

 

15% (56) 

 

Er bestaan enkele verklaringen voor de verschillen in de gerapporteerde frequenties. Er zijn 

studies die de antilichamen maar één keer evalueren, andere studies volgden de antilichamen 
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periodisch op. Ook was het tijdstip van evaluatie soms inadequaat om patiënten te 

identificeren die at risk zijn voor cGVHD. Er zijn bijvoorbeeld studies die antilichamen 

detecteerden 2 maanden, maar ook 10 jaar na stamceltransplantatie. Tenslotte hadden de 

patiënten die voor het jaar 2000 getransplanteerd werden, andere risicofactoren om cGVHD te 

ontwikkelen dan patiënten die nu stamceltransplantatie ondergaan aangezien er nu 

bijvoorbeeld meer en meer stamcellen worden gezocht bij niet-gerelateerde personen en er 

ook meer en meer stamcellen uit perifeer bloed worden geoogst (52).  

Hieronder worden enkele autoantilichamen uit de tabel verder besproken in volgorde van 

frequentie.  

Antinucleaire antilichamen (ANA) zouden de frequentste zijn, deze antilichamen zouden bij 

zo’n 65% van de autoantilichaam positieve patiënten voorkomen. Er werd ook een 

significante associatie vastgesteld tussen het voorkomen van ANA en extensieve cGVHD; 

niet de titer van ANA maar het nucleolair patroon aangetoond d.m.v. immunofluorescentie is 

gecorreleerd met de ernst van cGVHD (52). 

Anti-neutrofiel cytoplasmatische auto-antilichamen (ANCA) zijn de tweede meest frequent 

voorkomende antilichamen. Een studie die het voorkomen en het klinisch nut ervan 

onderzocht, stelde vast dat screening naar ANCA klinisch onbruikbaar is bij patiënten met 

cGVHD (58). Patiënten die positief testen voor ANCA vertonen wel een lager absoluut aantal 

neutrofielen tot zo’n zes maanden na stamceltransplantatie. Daarnaast werd er ook vastgesteld 

dat alle patiënten (N=7) die stamcellen kregen waarbij de T-cellen waren verwijderd, positief 

testen voor ANCA. Dit kan verklaard worden door het feit dat de afwezigheid van regulatoire 

T- cellen de ontwikkeling van autoreactieve plasmacellen toelaat (54). 

Hoewel anti-mitochondriale antilichamen (AMA) zeer specifieke ziektemerkers zijn voor 

primaire biliaire cirrose (PBC), kan het ook opgespoord worden bij patiënten met cGVHD. Er 

zijn immers ook veel klinische gelijkenissen tussen leveraantasting door cGVHD of door 

primaire biliaire cirrose. Maar histopathologisch gezien verschillen deze twee aandoeningen 

wel sterk van elkaar. De meest recente studies kunnen geen AMA detecteren bij patiënten met 

cGVHD. Er wordt verondersteld dat de eerdere resultaten vals positief waren en dat AMA 

specifieke ziektemerkers voor PBC blijven (59, 60). 

Anti-cardiolipine antilichamen (ACLA) worden maar zelden gezien. In een case report 

worden deze antilichamen geassocieerd met ernstige trombotische complicaties na 

stamceltransplantatie (55).  
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Stimulerende autoantilichamen 

De autoantilichamen die tot nu toe besproken werden, blokkeren hun target. Ook 

autoantilichamen die hun receptor daarentegen stimuleren, komen voor bij cGVHD. Eerder 

werd al aangetoond dat bij scleroderma autoantilichamen voorkomen die de platelet-derived 

growth factor receptor (PDGF) stimuleren. Nu werden deze autoantilichamen ook gevonden 

bij cGVHD patiënten, waarvan er geen frequenties zijn gerapporteerd. Het gevolg hiervan is 

dat de translatie van het collageen type 1 gen wordt gestimuleerd. Dit zou deels de fibrose 

kunnen verklaren bij de patiënten, want deze autoantilichamen zijn effectief actief en de 

spiegels correleren met de ernst van cGVHD (61).  

 

Enkele bijzondere situaties 

Er zijn ook antilichamen gedetecteerd die maar in bepaalde situaties voorkomen, zoals de 

antilichamen die ontstaan bij een mHA mismatch of de antilichamen die kunnen ontstaan bij 

een infectie met het cytomegalovirus.  

In de inleiding werd al vermeld dat cGVHD kan ontstaan bij een volledig HLA-gematchte 

stamceltransplantatie door een mismatch van minor histocompatibily antigens. Deze genen 

worden zowel gecodeerd op autosomale als geslachtschromosomen. De mHA op de 

autosomale chromosomen zijn waarschijnlijk minder immunogeen dan deze op de 

geslachtschromosomen, waarvan de belangrijkste de H-Y antigenen zijn, omdat zij, 

vergeleken met H-Y antigenen, meestal maar één enkel aminozuur polymorfisme reflecteren. 

Het belang van deze H-Y antigenen wordt hier verder besproken (62). 

Wanneer stamcellen van een vrouwelijke donor worden getransplanteerd naar een mannelijke 

acceptor, dan bestaat er een verhoogd risico op het ontwikkelen van cGVHD. Dit omdat er in 

zo’n 50% van de gevallen antilichamen worden ontwikkeld die gericht zijn tegen ten minste 

één mHA die gecodeerd wordt door het Y chromosoom. De associatie tussen cGVHD en deze 

antilichamen is hoog significant (63). Deze minor histocompatibility antigens,  gelegen op het 

Y chromosoom, worden ook H-Y antigenen genoemd en worden gepresenteerd door zowel 

HLA I als HLA II (62). Ieder H-Y antigen heeft een X chromosoom homoloog die tussen de 

91 en de 99% overlapt (63). Antilichamen tegen H-Y antigenen worden ook bij ongeveer 17% 

van gezonde vrouwelijke individuen gevonden doordat zij onder andere via zwangerschap of 

bloedtransfusie blootgesteld werden aan H-Y antigenen. Er wordt inderdaad een significante 

associatie vastgesteld tussen donor pariteit en het voorkomen van cGVHD na 

stamceltransplantatie. Daarnaast is het ook mogelijk dat stamceltransplantatie van een 

mannelijke donor naar een vrouwelijke acceptor met vooraf bestaande antilichamen tegen H-
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Y antigenen een risico vormt voor afstoting van de graft, maar of dit ook echt een risicofactor 

is, is nog niet duidelijk. Hieruit kan besloten worden dat antilichamen gericht tegen mHA, 

zowel gecodeerd door autosomale chromosomen als geslachtschromosomen, kunnen helpen 

bij het verder identificeren van deze mHA zodat er in de toekomst betere matching kan 

gebeuren tussen donor en acceptor (62). Toch moet er vermeld worden dat er ook een 

significante associatie gevonden werd tussen het voorkomen van H-Y antilichamen en ziekte 

remissie. Het voorkomen van H-Y antilichamen zou mee kunnen bijdragen aan de preventie 

van ziekte relaps, maar verdere studies zijn nodig om dit te bevestigen (63).  

Het is gekend dat een infectie met het cytomegalovirus bij patiënten na stamceltransplantatie 

een verhoogd risico op cGVHD met zich meebrengt. Cellen die vatbaar zijn voor CMV 

infectie zijn o.a. granulocyten, monocyten, fibroblasten, endotheelcellen en gladde 

spiercellen. Deze cellen dragen allemaal het antigen CD13 op hun celmembraan en zijn ook 

de belangrijkste targets bij cGVHD. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat alle structuren van 

de huid, die aangetast kunnen worden door cGVHD, een hoog aantal aan CD13 tot expressie 

brengen. De fysiologische functie van dat antigen is onbekend, maar het zou een belangrijke 

rol spelen bij het ontstaan van de CMV infectie van deze cellen en zou tijdens de infectie ook 

gepresenteerd worden op de CMV partikels zelf. CD13 zou terecht komen op de enveloppe 

van het virus door budding. Het gevolg daarvan is dat er een immuunrespons kan ontstaan 

tegen CD13 met de productie van autoantilichamen als resultaat. Deze autoantilichamen 

kunnen schade aanbrengen zoals apoptose of disregulatie van de celfuncties van alle cellen 

die CD13 tot expressie brengen. Continue reactivering van de infectie, bijvoorbeeld bij 

immunosuppressiva, kan de productie van de autoantilichamen onderhouden (64).  
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4.4. Rol van cytokines 

 

Tijdens cGVHD worden verschillende immuuncellen geactiveerd en worden bijgevolg dus 

ook verschillende cytokines geproduceerd. Alleen TGF-β wordt hier besproken omdat deze 

cytokine een belangrijke rol speelt bij fibrosering van weesfel, één van de manifestaties van 

cGVHD.  

TGF-β heeft een positief effect op acute maar een negatief effect op chronische graft-versus 

host ziekte. Een studie toonde aan dat TGF-β serum spiegels verhoogd zijn bij patiënten met 

cGVHD (65). Daartegenover stelde een genexpressie studie vast dat TGF-β signalisatie in 

CD4+ en CD8+ T cellen geassocieerd is met een gedaald risico op cGVHD (66). Dit lijkt de 

voorgenoemde studie tegen te spreken, maar TGF-β doet het risico op aGVHD dalen en zoals 

eerder gezegd is aGVHD een risicofactor voor cGVHD. Een belangrijke verklaring voor de 

tegengestelde effecten van TGF-β op acute en chronische GVHD is het feit dat G-CSF op 

twee verschillende manieren de productie van TGF-β doet toenemen. 

Ten eerste doet G-CSF de regulatoire T-celactiviteit verhogen. Op welke manier dit precies 

gebeurt, is niet gekend. Naast IL-10 is TGF-β een belangrijke effectormolecule van deze 

activiteit en speelt een immunoregulerende rol bij de inductie van tolerantie t.o.v. 

alloantigenen (67). Daarnaast is TGF-β ook belangrijk voor de groei en overleving van 

CD4+CD25+ regulatoire T-cellen en induceert het ook de novo Foxp3 expressie in 

CD4+CD25- T-cellen (68). Het resultaat daarvan is dat de kans op aGVHD verkleint wanneer 

stamcellen via G-CSF verkregen worden vanuit perifeer bloed.   

Daarnaast doet G-CSF ook de cellen van de myelomonocytaire lijn expanderen, waardoor 

meer macrofagen en monocyten worden aangemaakt. Dit zijn belangrijke effectorcellen van 

cutane fibrose. Deze cellen bevinden zich in de huid en produceren TGF-β, die op zijn beurt 

fibroblasten stimuleert tot de synthese van collageen (67). Deze cytokine blokkeert ook 

matrix degradatie. Het is bewezen dat TGF-β ook in een aantal andere fibrotische 

aandoeningen een belangrijke rol speelt (65). Daaruit kan besloten worden dat TGF-β de kans 

op cGVHD verhoogt (67).  

Ook bloedplaatjes en witte bloedcellen zijn een belangrijke bron van TGF-β. Vlak voor en na 

stamceltransplantatie en tijdens aGVHD is er een associatie tussen trombocytopenie 

,leukopenie en lage spiegels van TGF-β. Bij het ontstaan van cGVHD wordt er een 

significante systemische stijging van TGF-β vastgesteld, die nu niet gecorreleerd is met het 

aantal plaatjes en witte bloedcellen (65).  
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DISCUSSIE 

Na meer dan 30 jaar onderzoek naar chronische graft-versus-host ziekte is de exacte 

pathofysiologie van deze aandoening nog niet volledig gekend. Wel heeft men een aantal 

factoren kunnen identificeren die meer dan waarschijnlijk een rol spelen. Aanvankelijk werd 

er gedacht dat vooral de thymus, de cytotoxische T-cellen en de helper T-cellen 

verantwoordelijk waren voor deze complicatie, maar ondertussen is het duidelijker geworden 

dat de pathofysiologie complexer is dan dat want ook regulatoire T-cellen, B-cellen, 

autoantilichamen en cytokines zoals TGF-β zouden betrokken zijn.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat er enkele tegenstrijdige resultaten bestaan omtrent de 

pathofysiologie van cGVHD. Ten eerste is er een studie die stelt dat schade aan de thymus 

geen rol speelt bij de pathofysiologie. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een muismodel 

waarbij aGVHD geïnduceerd wordt bij muizen die niet bestraald werden (32). Wat deze 

studie eigenlijk aantoont is dat aGVHD geen effect heeft op de thymus. Er wordt 

verondersteld dat studies die gebruik maken van bestraalde muizen om aan te tonen dat 

aGVHD de thymus beschadigt, de schade niet te wijten is aan aGVHD maar aan het gebrek 

aan radiosensitieve host elementen (21). Toch maakt deze literatuurstudie ook gebruik van 

enkele studies die gebruik maken van niet-bestraalde muizen en die wel bewijzen dat aGVHD 

de thymus beschadigt (22, 25, 26). Bij de rol van regulatoire T-cellen die ontstaan zijn na 

stamceltransplantatie zijn er twee belangrijke studies die elkaar tegenspreken. De studie die 

stelt dat deze cellen een beschermende functie hebben, drukt het aantal regulatoire T-cellen 

uit in frequentie t.o.v. het totaal aantal CD4+ T-cellen en gebruikt zowel CD25 als FoxP3 als 

merker om regulatoire T-cellen te meten. De studie die daarentegen stelt dat regulatoire T-

cellen geen beschermende rol spelen, drukt de cellen uit in absolute aantallen en gebruikt 

alleen de merker CD25 om regulatoire T-cellen op te sporen. Ook bij de uiteenlopende 

gerapporteerde incidenties van autoantilichamen spelen verschillende studiemethodes een rol. 

Het tijdstip van meten na stamceltransplantatie en het al dan niet periodisch meten van 

autoantilichamen zijn daarvoor twee belangrijke verklaringen.  

Naast de vooruitgang in onderzoek naar cGVHD heeft ook de procedure van allogene 

stamceltransplantatie in die dertig jaar een evolutie ondergaan. Het oprichten en uitbreiden 

van donorbanken heeft gezorgd voor een meer zorgvuldige donorselectie. Daarnaast is ook de 

conditionering veranderd; MAC wordt meer en meer verlaten en vervangen door RIC. 
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Tegenwoordig probeert men ook meer en meer om stamcellen te verkrijgen via het perifeer 

bloed door stamcelproliferatie bij de donor te stimuleren met G-CSF (2).  

Al deze veranderingen hebben geleid tot een betere overleving na allogene 

stamceltransplantatie, maar zowel de incidentie als de ernst van cGVHD is ongeveer 

onveranderd gebleven. Dit kan op verschillende manieren verklaard worden. Ten eerste 

hebben de vernieuwende technieken er o.a. voor gezorgd dat ook ouderen getransplanteerd 

kunnen worden en dat stamcellen meer via het perifeer bloed worden verkregen, waarvan 

gebleken is dat dit twee risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van cGVHD. Ten tweede 

bracht de NIH rond 2005 ook een nieuwe definitie uit rond cGVHD en de ernst ervan zodat 

de registratie van patiënten nu waarschijnlijk zorgvuldiger gebeurt met een verhoogde 

rapportering tot gevolg. Tenslotte heeft het onderzoek naar pathofysiologie geleid tot het 

ontwikkelen van nieuwe en gerichte medicatie, maar vaak is deze medicatie nog steeds in 

testfase in klinische studies en bijgevolg nog geen deel van de klinische praktijk (69).  

De therapie die nu voor handen is voor cGVHD onderdrukt het immuunsysteem op een niet-

specifieke manier. De ontwikkeling van nieuwe agentia maakt het mogelijk om op specifieke 

componenten van het immuunsysteem aan te grijpen. Toch blijft het een probleem dat niet 

alleen pathogene maar ook niet-pathogene cellen en cytokines worden onderdrukt, die nodig 

zijn voor een optimale werking van het immuunsysteem, met allerlei mogelijke bijwerkingen 

tot gevolg. Medicatie die bijvoorbeeld aangrijpt op het T-celcompartiment valt niet alleen de 

T-cellen aan die mede verantwoordelijk zijn voor cGVHD, maar ook de T-cellen die een 

antitumorale of anti-infectieuze functie hebben.  

Therapie van chronische graft-versus-host ziekte in de eerste lijn is gebaseerd op randomized 

controlled trails en bestaat uit glucocorticoïden eventueel gecombineerd met calcineurine 

inhibitoren zoals cyclosporine en tacrolimus. Aangezien corticoïden een aantal belangrijke 

bijwerkingen hebben en maar de helft van de patiënten op deze therapie reageert, zijn er ook 

andere therapeutische opties noodzakelijk. In de tweede lijn worden vooral niet-specifieke 

immunomodulerende behandelingen (fotoferese, mTOR-inhibitoren, thalidomide, 

hydroxychloroquine, vitamine A analogen en clofazimine) en cytostatische agentia 

(mycofenolaat mofetil, methotrexaat, cyclofosfamide en pentostatine) aangewend (70), maar 

omtrent het gebruik van deze medicatie bestaan er geen gestandaardiseerde richtlijnen, vooral 

door het gebrek aan prospectieve randomized controlled trails in tweede lijn (71). Dankzij het 

onderzoek naar de pathofysiologie zijn er enkele therapeutische opties uit de bus gekomen die 

op een specifiek onderdeel van het immuunsysteem aangrijpen. Deze opties die nu nog in 

studieverband zitten, worden hieronder besproken.   
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Chronische graft-versus-host ziekte is niet één ziekte, maar een zeer heterogene aandoening. 

De tabel onder het hoofdstuk classificatie toonde al aan dat er verschillende organen met een 

verschillende mate aangetast kunnen worden. Bepaalde gerichte behandelingen werken 

daarom ook beter bij bepaald type cGVHD. Bij een belangrijke mate van fibrose en sclerose 

bijvoorbeeld zal een therapie gericht tegen TGF-β en PDGF receptor stimulerende 

antilichamen van belang zijn.  

Ten eerste bestaan er verschillende antilichamen die aangrijpen op het B-celcompartiment. B-

cellen staan in voor de productie van autoantilichamen die ook verantwoordelijk kunnen zijn 

voor cGVHD. Rituximab is een monoclonaal chimeer anti-CD20 antilichaam dat al succesvol 

gebruikt wordt voor B-cel maligniteiten en auto-immuunaandoeningen. Dit antilichaam bindt 

aan het extracellulair gedeelte van CD20 en induceert apoptose van normale en neoplastische 

B-cellen (70). Rituximab heeft ook een beperkte toxiciteit. Een systematische review en meta-

analyse van 7 studies met een totaal van 111 corticoïd-resistente cGVHD patiënten toonde 

een extreem variabele orgaan-specifieke respons aan met een algemene respons rate van 66% 

(71). In vivo depletie van B-cellen met rituximab wordt deels tenietgedaan door BAFF. Deze 

factor is belangrijk voor de differentiatie en overleving van geactiveerde B-cellen en 

beschermt zowel autoreactieve als alloreactieve B-cellen tegen een behandeling met 

rituximab. Daarom zou het interessant zijn om rituximab te combineren met een therapie 

gericht tegen BAFF (4). Belimumab is zo’n optie, dit is een volledig gehumaniseerd 

monoclonaal anti-BAFF-antilichaam. Dit antilichaam wordt nu nog onderzocht in het kader 

van auto-immune aandoeningen (72). Daarnaast is er ook een anti-BR3 antilichaam in 

ontwikkeling. Deze molecule combineert directe B-celdepletie met blokkade van de 

overlevingssignalen door de BAFF/BR3 pathway (4). Vervolgens is er nog epratuzumab, dit 

is een antilichaam gericht tegen CD22. Depletie van B-cellen is daarbij onvolledig, maar deze 

molecule bezit ook immunomodulerende eigenschappen. Epratuzumab wordt nu nog 

onderzocht in het kader van auto-immune aandoeningen (72), maar zou ook nuttig kunnen 

zijn bij cGVHD (4).  

Er zijn ook antilichamen die aangrijpen op het T-celcompartiment. Daarbij moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen autoreactieve vooral CD4+ T-cellen die een oorzakelijke 

rol spelen en regulatoire T-cellen die een beschermende rol spelen bij cGVHD. Basaliximab 

en daclizimab zijn twee IL-2 receptor antagonisten. De α subunit van de IL-2 receptor is 

CD25 en wordt teruggevonden op geactiveerde T-cellen. Deze antilichamen worden al 

gebruikt als immunosuppressiva om rejectie bij orgaantransplantatie te verhinderen. Een 

retrospectieve studie toonde aan dat IL-2R blokkade veilig en efficiënt zou zijn ter preventie 
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van aGVHD. Daarbovenop vertoonde basaliximab een superieur effect t.o.v. daclizumab ter 

preventie van cGVHD (73). Daartegenover staat het feit dat CD25 ook voorkomt op 

regulatoire T-cellen. IL-2 is ook een belangrijke cytokine in de ontwikkeling, expansie, 

activiteit en overleving van deze T-cellen. In een observationele cohortstudie werden 23 

patiënten 8 weken lang onderworpen aan een dagelijkse subcutane injectie met een lage dosis 

IL-2. Dit induceerde een partiële respons bij 12 van de 23 patiënten. Dit ging gepaard met een 

opvallende stijging van de T reg cellen (71). 

Twee belangrijke factoren die bijdragen tot de fibrose en sclerose bij cGVHD zijn de cytokine 

TGF-β en de autoantilichamen die de PDGF receptor stimuleren. Tyrosine kinase inhibitoren 

zouden in staat zijn om de pathway van deze twee componenten te blokkeren. Er is vooral 

info beschikbaar rond de tyrosine kinase inhibitor imatinib die momenteel al gebruikt wordt 

voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie. Op dit moment lijkt de behandeling 

veilig en haalbaar, maar verder onderzoek is nodig om de efficiëntie ervan te bevestigen (71). 

Als laatste wordt nog alemtuzumab vermeld. Dit is een gehumaniseerd monoclonaal 

antilichaam dat bindt op CD52, een antigen gepresenteerd op de meeste mononucleaire cellen 

(B-cellen, T-cellen, NK lymfocyten, macrofagen, monocyten, eosinofielen en dendritische 

cellen afkomstig van monocyten), maar niet op hematopoëtische cellen. Zowel bij acute als 

chronische GVHD zou dit een optie kunnen zijn, maar het optreden van infecties is wel een 

belangrijke complicatie van deze behandeling (74). 

CONCLUSIE 

Dankzij de vernieuwende technieken zit het gebruik van allogene stamceltransplantatie nog 

steeds in de lift. Voor een aantal hoog risico aandoeningen, zowel goedaardig als 

kwaadaardig, is dit de enige optie op genezing. Er zijn ook echter belangrijke nadelen. Dit 

blijft een zware behandeling met een grote kans op complicaties en zelfs overlijden van de 

patiënt (gem. 20-30%). Eén van de belangrijkste complicaties cGVHD.  

Deze literatuurstudie toont aan dat onderzoek naar cGVHD een aantal belangrijke oorzaken 

heeft kunnen identificeren. Schade aan de thymus, cytotoxische T-cellen, helper T-cellen, 

regulatoire T-cellen, B-cellen, autoantilichamen en cytokines zoals TGF-β zouden betrokken 

zijn in de pathofysiologie. Op dit moment is de therapie van deze aandoening vooral 

gebaseerd op immunosuppressiva die weinig specifiek zijn. Dankzij onderzoek naar cGVHD 

is er nieuwe gerichte medicatie in ontwikkeling. Naar de toekomst toe moeten randomized 

controlled trials de efficiëntie van deze medicatie nog aantonen. 
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BIJLAGES 

1. AFKORTINGENLIJST 

Afkorting Betekenis 
ACLA Anti-cardiolipine antilichaam 

AMA Anti-mitochondriaal antilichaam 

ANA Antinucleair antilichaam 

ANCA Anti-neutrofiel cytoplasmatisch antilichaam 

APC Antigen presenterende cel 

aGVHD Acute graft-versus-host ziekte 

BAFF B-cel activerende factor 

CCR Chemokinereceptor 

CD Cluster of differentiation 

cGVHD Chronische graft-versus-host ziekte 

CMV Cytomegalovirus 

cTEC Corticale thymus epitheliale cellen 

CXCR Chemokinereceptor 

DC Dendritische cel 

FasL Fas ligand 

G-CSF Granulocyte colony-stimulating factor 

GVHD Graft-versus-host disease 

HLA Human leukocyt antigen 

IFN-γ Interferon gamma 

Ig Immunoglobuline 

IL Interleukine 

KO Knock-out 

LPS Lipopolysaccharide 

MAC Myeloablative conditioning 

mHA Minor histocompatibility antigen 

MHC Major histocompatibility complex 

mTOR Mammalian target of rapamycin 

NIH National Institutes of Health 

NKT-cel Natural killer T-cel 

PAMP Pathogen-associated molecular pattern 

PBC Primaire biliaire cirrose 

PDGF Platelet-derived growth factor 

RIC Reduced intensity conditioning 

TCR T-celreceptor 

TEC Thymus epitheliale cellen 

TGF-β Transforming growth factor beta  

TH 1/2/17 cel T helper 1/2/17 cel 

TLR Toll-like receptor 

TNF-α Tumornecrosefactor alfa 

T reg cel Regulatoire T-cel 

Vβ segment Variabel beta segment 
 


