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Ondanks de hoge standaard van de moderne gezondheidszorg, blijven infectieuze ziekten 
een niet te onderschatten gevaar voor de gezondheid. De long is een orgaan dat vaak 
betrokken is bij dergelijke infecties. In Europa werden in 2004 namelijk meer dan 200.000 
doden toegekend aan longontstekingen, derhalve in dat jaar de zevende meest voorkomende 
doodsoorzaak.

Veel voorkomende veroorzakers van longontstekingen zijn de bacteriën S. pneumoniae, 
K. pneumoniae en S. aureus. Toenemende resistentie van pathogenen tegen antibiotica is 
zorgelijk en gebiedt dat er additionele kennis over het immuunsysteem tijdens infectie en 
inflammatie (ontsteking) wordt vergaard. Hoewel de ontstekingsreactie onmisbaar is voor 
de immuunreactie, kan hyper-inflammatie schadelijk zijn voor de gastheer en hiermee moet 
rekening worden gehouden.

Kinasen, (oftewel kinoom, als het geheel aan kinasen van een organisme bedoeld wordt) 
reguleren vele signaal transductie cascades, waaronder inflammatie signaleringen. In 
dit proefschrift wordt het kinoom van de longen onderzocht en beïnvloed gedurende 
longontsteking. In de algemene inleiding, hoofdstuk 1, worden het kinoom, methoden voor 
het profileren en beïnvloeden van het kinoom en long inflammatie modellen behandeld in 
het licht van de in dit proefschrift beschreven studies.

Kinase gemedieerde fosforylering maakt de voortgang en regulatie van signaal transductie 
cascades mogelijk. In de studie beschreven in hoofdstuk 2, onderzochten we het profiel van 
het kinoom in muizen longen gedurende experimentele S. pneumoniae longontsteking. We 
namen veranderingen in chemotoxische stress en Th1 signalering  waar. Tevens was WNT 
signalering algeheel verminderd. Ook de cell cyclus kinasen waren verminderd actief tijdens 
het verloop van ernstige S. pneumoniae longonsteking.
In hoofdstuk 3, wordt de profilering  van het kinoom voortgezet in een door K. pneumoniae 
geïnduceerde longontsteking model. Tijdens deze Gram negatieve longontsteking, werd 
activering waargenomen van klassieke aangeboren afweer signalering, zoals: p38 MAPK, 
p42/44 MAPK en TGF-β signaleringscascades. Tevens merkten we een reflectie van het 
immuunsysteem op in de activiteiten van SRC kinasen en GSK-3β signalering. Afgezien van 
immuunsysteem signalering werden er ook processen die onder controle staan van AKT en 
protein kinase A geïnduceerd tijdens het ontstekingsproces.

Uitgaande van de kinoom profielen van de besproken longontsteking modellen, zijn 
potentiële doel kinasen geselecteerd om deze te moduleren: CDKs, p38 MAPK en AMPK. 
Zoals beschreven in hoofdstukken 4-7, werden interventies gericht op deze kinasen 
toegepast in bacteriële en steriele longinflammatie.

Gebaseerd op de observaties van veranderde CDK activiteit in Gram positieve longontsteking 
en  recente literatuur hierover,  pasten we de CDK remmer r-roscovitine toe in steriele en 
infectieuze longinflammatie (hoofdstuk 4). Behandeling met r-roscovitine verminderde 
de productie van inflammatoire mediatoren in cellijnen voor alveolaire macrofagen 
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en long epitheel. In vivo, werd waargenomen dat r-roscovitine cytokine en chemokine 
niveaus verminderde in LTA geïnduceerde acute longontsteking. Tevens veroorzaakte deze 
interventie apoptose in granulocyten. Toediening van deze stof, na het opwekken van een 
Gram positieve longontsteking, resulteerde in een verminderd aantal granulocyten in de 
longen. Dit valt samen met een primaire toename en secundaire afname van bacteriën in 
de long.

In hoofdstuk 5 onderzochten we  de toepassing van r-roscovitine in door kunstmatige 
beademing geïnduceerde longinflammatie . Beademing is noodzakelijk voor het ondersteunen 
van ernstig zieke patiënten, maar kan longinflammatie en longschade veroorzaken of 
verergeren. Gedurende long-schadelijke beademing verminderde r-roscovitine het aantal 
granulocyten en de longschade indicatoren RAGE en IgM in bronchoalveolaire lavage 
vloeistof. Desondanks had r-roscovitine behandeling geen effect op cytokine en chemokine 
niveaus in de intra-pulmonaire ruimte.

Inhibitie van CDK’s is dus een potentiele methode om steriele longinflammatie te 
verminderen, hoewel de toepassing in infectiezieken met voorzichtigheid benaderd dient 
te worden. 

In hoofdstuk 6 onderzochten we de effecten van intra-pulmonaire toediening  van de 
p38 MAPK remmer BIRB 796 op LPS en LTA geïnduceerde steriele longinflammatie. Orale 
toediening van BIRB 796 verminderde in een eerdere studie de inflammatiereactie tijdens 
humane endotoxemie. BIRB 796 behandeling verhinderde p38 MAPK fosforylering en 
verminderde cytokine en chemokine productie in long epitheel en macrofaag cellijnen bij 
LPS en LTA stimulatie. Hoewel lokale toediening van BIRB 796 in vivo p38 MAPK fosforylering 
voorkomt en inflammatoire mediatoren vermindert, blijft granulocyt werving onveranderd 
en is de stollingsactivatie toegenomen.

In tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken, beschrijven we in hoofdstuk 7 het 
gebruik  van een kinase activator voor AMPK: AICAR. AMPK is sterk geconserveerde kinase 
welke voornamelijk bekend is voor zijn rol in energie homeostase.  In vitro, verminderde 
AICAR de cytokine productie in een alveolair macrofaag cellijn. Gedurende LTA opgewekte 
longinflammatie verminderde behandeling met AICAR op korte termijn granulocyt aantallen 
in de long. Tevens waren eiwit-lek en cytokine en chemokine niveaus verminderd in de 
bronchoalveolaire lavage vloeistof als gevolg van AICAR behandeling na een 6 uur durende 
long inflammatie.
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Algemene discussie

In het onderzoek, gepresenteerd in dit proefschrift, onderzochten we de status van het 
kinoom in experimentele longontsteking modellen van veel voorkomende pathogenen. Ons 
doel was om potentiële kinasen te identificeren om in te grijpen bij long inflammaties. 
Een duidelijk onderscheid tussen de benaderingen in het beïnvloeden van steriele 
longinflammatie en longontsteking is dat remming van inflammatie bij longinflammatie 
wenselijk is, terwijl bij ontsteking het inflammatie proces cruciaal is voor het afweren van 
pathogenen. Daarbij is het van belang dat de immuunreactie goed gebalanceerd is om 
weefselschade te voorkomen en om homeostase te bewerkstelligen.

Tijdens  S. pneumoniae en K. pneumoniae geïnduceerde longontsteking waren er opmerkelijke 
verandering waarneembaar in het kinoom in vergelijking met niet geïnfecteerde muizen. 
Alhoewel er duidelijk verschillen waren tussen de beide modellen werden bij allebei AKT 
signalering geobserveerd.

Uit de K. pneumoniae longontsteking profielen kwam een duidelijk patroon naar voren van 
klassieke inflammatoire kinasen, terwijl dit bij S. pneumoniae longonsteking in mindere 
mate het geval was. In het kinase profiel van S. pneumoniae infectie was er duidelijk sprake 
van een verandering in activiteit van cel cyclus kinasen. Terwijl bij K. pneumoniae een aantal 
kinaseacticiteiten van de SRC familie veranderd waren. 

Gezien de verschillen tussen Gram positieve en Gram negatieve bacteriën en de verschillen 
in dynamiek tussen S. pneumoniae en K. pneumoniae infectie is het niet verwonderlijk dat 
beschreven verschillen in kinase activiteiten werden waargenomen. De observationele 
aanpak van deze experimenten leidde tot het opstellen van hypotheses voor het vervolg 
van ons onderzoek.

Een veel voorkomend voorbehoud bij het gebruik van farmacologische interventies, zoals het 
gebruik van klein molecuul kinase remmers en activatoren, is gebaseerd op de selectiviteit 
en hieraan gerelateerde bijeffecten van deze moleculen. Bijvoorbeeld: een kinase remmer 
kan mogelijk niet selectief zijn voor één doel kinase, maar zou interacties kunnen aangaan 
met andere homologe kinasen.

In biologische systemen zijn er vaak meerdere processen die hetzelfde effect kunnen 
bewerkstelligen (zgn. redundancy) indien er één schakel in een signaal transductie cascade 
wordt uitgeschakeld. Derhalve is voor te stellen dat één enkele interventie met meerdere 
doelen in sommige gevallen wenselijk kan zijn. Om ongewenste bijeffecten te voorkomen, 
is het noodzakelijk om bewust te zijn van de doel kinasen van een klein molecuul kinase 
modulator. 

Afgezien van duidelijke biologische verschillen tussen mens en muis, is er veel homologie 
en zijn vele processen evolutionair geconserveerd. We maakten in ons onderzoek gebruik 
van long inflammatie en infectie muismodellen en in vitro van cellijnen afkomstig van 
muizen. Hoewel BIRB 796 en r-roscovitine ontworpen zijn met de mens in gedachten, 
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functioneren deze kinase remmers in zowel geïsoleerde humane cellen (en klinische trials) 
en in muizenexperimenten. Ondanks dit is het niet mogelijk om de resultaten en conclusies 
van de experimenten in dit proefschrift direct te vertalen naar de humane situatie gezien 
essentiële  soort specifieke verschillen.

Concluderend, in dit proefschrift hebben wij het kinoom geprofileerd en succesvol 
geïntervenieerd gedurende longinflammatie en longontsteking door gebruik te maken van 
klein molecuul kinase modulatoren. Verder onderzoek is nodig voordat interventies, zoals 
beschreven in dit proefschrift, als potentiële behandelmethoden kunnen worden toegepast 
voor longinflammatie en longontsteking.


