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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft ons onderzoek naar het afweersysteem in de long. Voor onze 
experimenten haalden we afweercellen uit longweefsel van patiënten die om medische 
redenen een stuk long moesten laten verwijderen. De afweercellen waar we in het bijzonder 
naar hebben gekeken, heten T-cellen. Dit is een speciaal soort witte bloedcellen dat het 
geheugen van de afweer vormt. Allereerst zal ik het belang van ons onderzoek duidelijk 
maken, door de invloed van een aantal veel voorkomende longziektes op de volksgezondheid 
te beschrijven. Vervolgens zal ik per hoofdstuk de belangrijkste resultaten uiteen zetten.

Impact van longziekten op de volksgezondheid
De long is een orgaan dat in nauw contact staat met de buitenwereld. Dit is noodzakelijk 
voor de functie van de long: uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide. De scheiding 
tussen longweefsel en ingeademde lucht wordt slechts gevormd door een cellaag die één 
cel dik is. Deze cellaag vormt de bekleding van de luchtwegen en heet het epitheel. Dit 
nauwe contact met de buitenwereld zorgt ervoor dat ziekteverwekkers, giftige gassen en 
giftige deeltjes in de ingeademde lucht gemakkelijk de long kunnen binnendringen. De 
infecties en ontstekingen die daar mogelijk uit voortkomen, leiden niet alleen direct tot 
ziekte en overlijden, maar vergroten ook de kans op het later ontstaan van longkanker 
of COPD (verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem). COPD wordt 
meestal veroorzaakt door roken, maar kan ook ontstaan door het inademen van andere 
schadelijke gassen en deeltjes. Luchtweginfecties, COPD en longkanker vormen een groot 
gezondheidsprobleem. Het zijn ziektes die veel voorkomen en die zeer ernstig kunnen 
verlopen. Ze vormen wereldwijd respectievelijk de derde, vierde en zevende doodsoorzaak. 
Van alle kwaadaardige ziektes veroorzaakt longkanker in absolute aantallen de meeste 
sterfgevallen. In ontwikkelde landen is longkanker dan ook zelfs doodsoorzaak nummer 
drie. Deze ziektes zouden mogelijk voorkomen kunnen worden of milder kunnen verlopen 
door goed functionerende T-cellen en zouden aan de andere kant veroorzaakt of verergerd 
kunnen worden door disfunctionerende T-cellen.

Eén van de meest voorkomende luchtweginfecties is griep (officiële naam influenza). 
Longontsteking veroorzaakt door het griepvirus kan leiden tot ernstige ziekte of zelfs 
tot overlijden. Er bestaan verscheidene inentingen en medicijnen tegen griep, maar deze 
zijn niet wereldwijd beschikbaar en hun effectiviteit is niet optimaal. Bovendien kunnen 
inentingen en medicijnen hun werkzaamheid verliezen doordat het virus door de jaren 
heen verandert. Omdat T-cellen juist onderdelen van het virus die vrijwel niet wijzigen 
herkennen, spelen zij een heel belangrijke rol in de bescherming van het menselijk lichaam 
tegen virusinfecties. Als een virus of een andere ziekteverwekker ons voor het eerst besmet, 
worden daar T-cellen op afgestuurd. T-cellen schakelen de cellen uit waarin virussen zich 
bevinden en vermenigvuldigen (in het geval van luchtweginfecties zijn dit de epitheelcellen). 
Zij ontwikkelen zich daarnaast tot geheugen T-cellen die specifiek tegen deze indringer 
gericht zijn. Geheugen T-cellen zijn dus eigenlijk die T-cellen die ervaren zijn. Als dezelfde 
of een vergelijkbare ziekteverwekker terugkeert, kunnen deze geheugencellen zich snel 
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delen. Hierdoor ontstaat razendsnel een heel leger aan afweercellen, dat voorkomt dat de 
ziekteverwekker zich vermenigvuldigt en verder het lichaam binnendringt. 

Tot op heden was de gedachte dat geheugen T-cellen bij inademing van virus vanuit 
de bloedbaan naar de longen toe moesten komen. Wij laten echter in hoofdstuk 1 zien dat 
deze cellen ook op het moment dat er geen infectie is al in de long aanwezig zijn. Bovendien 
bevinden ze zich precies op de plek waar het virus het lichaam binnendringt: direct onder 
de epitheelcellen die de luchtwegen bekleden. De cellen lijken qua uiterlijk en functie totaal 
niet op T-cellen buiten de longen en beschikken over speciale eigenschappen (o.a. het 
oppervlakte-eiwit CD103) waardoor ze zich kunnen verankeren in de bekleding van de 
luchtwegen. Daar vormen ze de eerste verdedigingslinie tegen griep. Omdat deze T-cellen 
direct kunnen reageren als een virus via de luchtwegen het lichaam probeert binnen te 
dringen, vormen ze een uiterst efficiënt verdedigingssysteem dat ervoor kan zorgen dat 
infecties voorkomen worden of minder ernstig verlopen.

In het bloed zie je T-cellen die giftige stoffen hebben klaarliggen om cellen die virus 
bevatten uit te schakelen. Voor long T-cellen die in de luchtwegen verankerd zijn, is dat niet 
zo. Zodra deze T-cellen in contact komen met griepdeeltjes, worden deze giftige stoffen 
wel binnen enkele minuten aangemaakt. Long T-cellen zijn dan mogelijk nog krachtiger in 
het uitschakelen van besmette cellen dan bloed T-cellen. De afwezigheid van deze stoffen 
als er geen infectie is, zou kunnen voorkomen dat T-cellen op dat moment de belangrijke 
barrière tussen long en buitenwereld, het epitheel, beschadigen. We ademen constant van 
alles in. Op schadelijke organismen wordt onmiddellijk gereageerd, terwijl onschuldige 
stoffen met rust gelaten moeten worden. Dat vergt een geavanceerde en georganiseerde 
afweer. Een systeem dat bovendien ziekteverwekkers heel specifiek aanpakt zonder allerlei 
afweerprocessen te activeren. Want juist van een te geactiveerd immuunsysteem kun je ook 
weer ziek worden. 

Het feit dat de long geheugen T-cellen bevat die griep herkennen, kan mogelijk 
verklaren hoe het komt dat mensen relatief weinig door griep worden geveld. Deze cellen 
kunnen een leven lang bescherming bieden tegen allerlei varianten van het griepvirus, 
omdat T-cellen juist delen van het virus herkennen die niet zo vaak wijzigen. Door hun 
locatie en eigenschappen kunnen griepspecifieke T-cellen in de long zeer efficiënt tegen 
infecties optreden. We denken daarom dat ieder orgaan zijn eigen afweersysteem heeft, 
speciaal ontworpen om dat stukje van het lichaam te verdedigen. Dat heeft gevolgen 
voor het wetenschappelijk onderzoek. Nu kijken onderzoekers die het immuunsysteem 
bestuderen, vrijwel uitsluitend naar bloed. De algemene gedachte is dat wat daar gebeurt, 
een afspiegeling is van afweerprocessen elders in het lichaam.

In hoofdstuk 2 leveren we meer bewijs voor het bestaan van een gespecialiseerd 
afweersysteem in de long dat verschilt van afweercellen in het bloed. We doen dit door 
het verrichten van zogenaamde microarray analyses waarin we genexpressie tussen bloed 
en long T-cellen vergelijken. Een heel groot voordeel van de techniek van microarray 
analyses is dat je binnen één experiment van alle menselijke genen tegelijkertijd kan 
zien in hoeverre deze in een bepaalde cel gebruikt worden. Je kijkt dus niet naar één of 
enkele kenmerken van een cel, maar naar duizenden eigenschappen. Alle cellen in het 
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lichaam van één individu bevatten dezelfde genen. Echter, er zijn grote verschillen tussen 
lichaamscellen in hoe ze eruit zien en wat hun functie is (een bloedcel is bijvoorbeeld niet 
meer te vergelijken met een hersencel). Dit komt doordat er tussen cellen grote verschillen 
zijn in welke genetische informatie er wordt gebruikt. Het deel van de genetische informatie 
dat wordt gebruikt, noemen we genexpressie. Dit zijn genen (DNA) die worden omgezet in 
mRNA, een tussenproduct dat vervolgens weer wordt omgezet in eiwit. Het eiwit bepaalt 
het uiteindelijke uiterlijk en de functie van een cel. Ook al is het mRNA een tussenproduct, 
het kan veel informatie verschaffen over de actuele of mogelijke functies van een cel. Uit de 
microarray analyses bleek dat genen die een rol spelen in de functie, beweging, overleving 
en deling van cellen, in zeer verschillende mate gebruikt worden door bloed en long 
T-cellen. Dit suggereert dat de populatie T-cellen in de long in stand gehouden wordt in de 
long zelf, in plaats van door aanvulling vanuit de bloedbaan. Dit gegeven is van groot belang 
voor de ontwikkeling van medicijnen tegen longziekten waarin T-cellen en rol spelen, zoals 
infecties, longkanker, astma en COPD.

Om nog meer te weten te komen over de relatie tussen bloed en long T-cellen, hebben 
we in hoofdstuk 3 gekeken naar een eigenschap van T-cellen die gedurende de gehele 
levensduur van een T-cel hetzelfde blijft en die dus niet beïnvloed wordt door de plek 
in het lichaam waar de T-cel zich bevindt. T-cellen herkennen specifiek kleine stukjes 
eiwit (peptiden) die in een gezond lichaam niet thuishoren. Elke T-cel heeft hiertoe een 
complex van eiwitten op het celoppervlak dat de T-cel receptor (TCR) genoemd wordt. 
Oorspronkelijk heeft elke T-cel in het lichaam zijn eigen unieke TCR. Cellen met exact 
dezelfde TCR zijn verwant aan elkaar, ze zijn onderdeel van hetzelfde leger van specifieke 
afweercellen dat uit één cel is voortgekomen. Door de nucleotiden (bouwstenen van DNA) 
waaruit TCRs zijn opgebouwd af te lezen, is het mogelijk om vast te stellen of T-cellen aan 
elkaar verwant zijn. We zagen dat de receptoren van T-cellen in bloed en long veel van 
elkaar verschillen. Daarnaast waren er ook grote verschillen in de TCRs tussen T-cellen 
die wel en T-cellen die niet verankerd waren in de luchtwegen. Dit gold ook voor T-cellen 
die specifiek gericht zijn tegen griep. Dit toont duidelijk aan dat T-cellen niet continu 
bewegen tussen bloed en long, maar dat ze juist naar die plaats in het lichaam gaan waar 
ze het hardste nodig zijn. Vervolgens blijven ze op die plek aanwezig om het lichaam te 
beschermen tegen nieuwe episodes van een zelfde ziekte. Zelfs binnen de long blijken ze 
zich amper meer te verplaatsen.

De grote verschillen die wij in hoofdstuk 1 t/m 3 vinden tussen bloed en long T-cellen, 
laten zien dat T-cel aantallen waarschijnlijk in de long zelf op peil worden gehouden. Dit 
kan bijvoorbeeld doordat T-cellen in de long lang overleven of doordat ze zich in de long 
vermenigvuldigen door celdeling. Dit is in strijd met de op dit moment geldende gedachte 
dat T-cellen vanuit het bloed de long T-celpopulatie onderhouden. Als onze veronderstelling 
juist is, zullen medicijnen die het verplaatsen van T-cellen van bloed naar long tegengaan, 
weinig invloed hebben op T-cel aantallen in de long. Als je long T-cel aantallen wil 
beïnvloeden, heb je in plaats daarvan dus middelen nodig die celdeling in de long of 
overleving van T-cellen in de long beïnvloeden. Dit soort medicijnen kan van belang zijn 
om T-cel aantallen te verminderen bij longziektes waarin ze schade aanrichten of juist T-cel 
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aantallen te verhogen in longziektes waartegen ze bescherming bieden. Dit fundamentele 
onderzoek naar de werking van afweercellen in de long is daarom zo belangrijk. 

In hoofdstuk 1 t/m 3 hebben we alleen gekeken naar T-cellen die voornamelijk 
kwaadaardige cellen of virus bevattende cellen uitschakelen. Er bestaat echter ook een ander 
soort T-cellen, dat vooral belangrijk is voor het ondersteunen van andere afweercellen. Naar 
deze cellen hebben we gekeken in hoofdstuk 4. Voor deze T-cellen vonden we ook grote 
verschillen tussen bloed en long en tussen verschillende celpopulaties binnen de long. Dat 
doet vermoeden dat de plaatselijke omgeving waarin de cel zijn functie moet uitoefenen, 
bepalend is voor uiterlijk en functie van de afweercel. In hoofdstuk 6 laten we zien dat dit 
niet specifiek is voor T-cellen. We tonen aan dat zulke verschillen ook bestaan voor natural 
killer cellen (NK-cellen). Dit is een heel ander soort witte bloedcellen dat niet zoals T-cellen 
geheugen kan vormen.

Tot slot kijken we in hoofdstuk 5 naar de relatie tussen T-cellen en COPD. In COPD 
raken de luchtwegen en het longweefsel ontstoken, waardoor de luchtwegen vernauwen 
en het longweefsel kapot gaat. Hierdoor ontstaat ernstige kortademigheid. Er is al veel 
onderzoek gedaan naar wat voor cellen bijdragen aan deze ontsteking. Daaruit blijkt telkens 
dat T-cellen prominent aanwezig zijn. Er zijn meer T-cellen aanwezig in de longen en 
luchtwegen van mensen met COPD, dan bij gezonde mensen het geval is. Bovendien hebben 
COPD-patiënten meer T-cellen in hun longen, naarmate de ziekte ernstiger is. Daarom 
wordt gedacht dat T-cellen wel eens een heel belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan 
en het verloop van COPD. Toch heeft nog bijna niemand geprobeerd te onderzoeken hoe 
deze T-cellen in de long terecht komen en wat ze daar doen. 

Om iets meer over de rol van T-cellen in de ziekte COPD te kunnen zeggen, vergeleken 
wij in dit hoofdstuk long T-cellen van mensen met en zonder COPD met elkaar. We laten zien 
dat het uiterlijk van T-cellen nauw verband houdt met de ernst van de luchtwegvernauwing 
in COPD. De long T-cellen in mensen met COPD lijken geremd te worden in hun normale 
functie. We kunnen dit zien doordat ze veel meer van een bepaald remmend eiwitcomplex 
(CD94/NKG2A) op hun celoppervlak hebben. Dit is heel verrassend, omdat tot nu toe 
gedacht werd dat longschade in COPD juist door te agressieve T-cellen veroorzaakt wordt. 
Wij laten nu het omgekeerde zien: T-cellen in door COPD aangetaste longen lijken juist te 
weinig agressief te zijn. Bovendien blijken mensen die roken ook deze “geremde” T-cellen 
te hebben, onafhankelijk van het wel of niet hebben van COPD. Een mogelijke verklaring 
is als volgt: roken belemmert de afweerfunctie van T-cellen, waardoor rokers bevattelijker 
zijn voor luchtweginfecties. Daardoor hebben rokers vaker en ernstigere infecties. Dit 
zorgt voor ontsteking en beschadiging van de long, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot 
het ontstaan van COPD. Heel interessant is dat vooral de T-cellen die in de luchtwegen 
verankerd zijn, geremd lijken te zijn in mensen met luchtwegvernauwing. Dit laatste 
benadrukt wederom hoe belangrijk het is om cellen te onderzoeken die van de door ziekte 
aangedane plek afkomstig zijn.

Veel misvattingen over de werking van het immuunsysteem in de long zijn ontstaan 
doordat resultaten uit onderzoek dat gedaan is met T-cellen uit bloed, geëxtrapoleerd 
zijn naar de long. Menselijk orgaanmateriaal is natuurlijk niet gemakkelijk te verkrijgen 
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voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom is in muizen veel meer onderzoek gedaan 
naar de immuunsystemen van de verschillende organen. Deze studies leveren belangrijke 
aanknopingspunten op voor de werking van de menselijke afweer. Echter, tussen mensen 
en muizen bestaan grote verschillen. Daarom is het essentieel dat er in de toekomst meer 
onderzoek gedaan wordt naar de werking van het immuunsysteem op verschillende 
plaatsen in het menselijk lichaam. Dit is van groot belang voor het begrijpen en bestrijden 
van ziektes die juist bepaalde organen in het lichaam aantasten.




