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De lever is een centraal orgaan in het metoliseren van nutriënten, het
verwijderen van toxines en het immune toezicht van de bloedsomloop.
Stoornissen in de lever door infecties en toxische bestanddelen kunnen
belangrijke fysiologische processen verstoren en, indien ze onbehandeld
blijven, zelfs de dood tot gevolg hebben. Myeloide cellen spelen een vitale rol
in het afweersysteem. Daarenboven instrumenteren ze het behoud en
herstel van weefsels. Inspanningen om de respectievelijke functies van
myeloide cellen in de lever te ontrafelen zou originele concepten aan het licht
kunnen brengen in een therapeutische setting met oog op het herstellen van
de homeostase in dit vitaal orgaan. In deze context onderzocht dit
proefschrift de rol van twee myeloide cellen gedurende steriele en
pathogeen geïnduceerde lever inflammatie: patrouillerende monocieten
(PM) en lever residente macrofagen (Mf), de zogenaamde Kupffer cellen (KC).
Allereerst toonden we aan dat PM een cruciale beschermende rol vertolken
gedurende APAP veroorzaakte inflammatie (AILI). Deze inflammatie is de
meest voorkomende oorzaak van acute leverschade in het westelijk halfrond.
PM stimuleren de differentiatie van hepato-destructieve inflammatoire
monocieten (IM) in Mf die essentieel zijn in het herstel van de beschadigde
lever. Deze differentiatie werd geïnduceerd via de M-CSF receptor. Het
promoten van deze Mf-differentiatie door PM zou dus een veelbelovend
nieuw therapeutische doel kunnen vormen voor de behandeling van AILI.
Ten tweede gebruikten we een KC depleterende transgene muis, Clec4f-DTR,
die door ons labo (MCI, CMIM, Vrije Universiteit Brussel) gegenereerd werd,
om de rol van KC gedurende Listeria monocytogenes infectie te bepalen. Deze
voedsel gedragen bacterie treft voornamelijk immuundeficiënte personen en
zwangere vrouwen en kan leiden tot abortie en sterfte. Muizen die geen KC
hebben vertoonden een verlaagde beschermende monociet afgeleide
dendritische cel (DC) respons door een blokkage in IM differentiatie.
Bovendien resulteerde het verlies van KC in een ontoereikende adaptieve
CD8 T cel immuun respons. Deze viel samen met een verlaagde productie van
DC-poiëtinen, een reductie in pre-cDC populaties en een onderontwikkeling
van conventionele DCs. Als gevolg hiervan was er geen controle op de
infectie. KC vertolken dus een sleutelrol in de initiatie en activatie van het
afweersysteem gedurende experimentele listeriose.
Ten laatste bepaalden we het lot van KCs in geïnfecteerde muizen en konden
we aantonen dat IM zich kunnen ontwikkelen tot KCs eens de bacteriële
infectie verdwenen is.

