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Summary y 

Fromm the late 1980s onwards it is becoming more and more clear that T lymphocytes play 

ann important immunoregulatory role in the inflammatory processes in asthma. Which 

subpopulationss are implicated precisely and the factors that regulate the activity of the local 

TT lymphocytes in the lungs are still under investigation. We started our work by first 

studyingg possible mechanisms in vitro. After that we examined T lymphocyte functions in 

vivovivo in the airways. Steady state conditions were compared with conditions after anti-

inflammatoryy intervention or after allergen challenge. We extended an immuno-

cytochemicall method for staining of intracellular cytokines to be able to double stain both 

intracellularr cytokines and cell membrane markers. We used this method as a tool to study 

earlyy reactions after in vivo allergen challenge. 

Inn chapter 2 we reviewed possible ways in which mast cells might affect T 

lymphocytee cytokine production and proliferation. The ability of sensitized mast cells to 

releasee cytokines early upon allergen stimulation makes them important candidates for local 

immunoregulation.. Because human mast cells were found to express mRNA for IL-4, and 

releasee of IL-4 protein was detected, they were thought to favor conversion of T cells to the 

Th22 phenotype. However, studies with human lung mast cells have shown that they were 

unablee to induce the class switch to IgE in B-lymphocytes in the absence of exogenous IL-4. 

Anotherr study reported mast cells' capacity to degrade IL-4 protein. Thus, the in vivo 

relevancee of IL-4 production by lung mast cells needed further investigation. 

Ourr preliminary results (described in chapter 3) showed that human HMC-1 mast cell cell-

linee cells were able to modulate proliferative and cytokine production responses of a CD8+ 

T-celll clone in vitro. Activated mast cells seemed to drive this CD8+ T-cell clone towards 

aa more pronounced T (helper) 1 type of response, simultaneously decreasing T-cell 

numbers.. Together with the decreased proliferation the increased IFN-y production may 

accountt for a negative feedback system by which mast cells can downregulate allergen-

inducedd Th2 responses. 

Inn chapter 4 the effects that HMC-1 mast cells exert on T lymphocytes were studied 

inn more detail. Activated mast cells were found to release increased amounts of IL-6, IL-8, 

LTB4,, TxB2 and PGE2. Polyclonal and clonal CD8+ and CD4+ T lymphocytes from blood 

andd airways responded to the addition of activated mast cells by increasing the production 

off IFN-y over IL-4. An increase of IFN-y mRNA was also detected. These effects were caused 

byy > 3 0 kDa soluble mediators released by the activated mast cells. Addition of several 

mediatorss separately could not account for the increase of IFN-y production found when 
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TT cells were cultured with the (supernatant of) activated mast cells themselves. So, an 

unknownn factor or a combination of factors is causing the effects. 

Inn chapter 5 we studied the release of IL-16 both in vivo and in vitro. In vivo 

allergenn challenge of the airways induced rapid (5 min and 4 h) increases in IL-16 in 

asthmaticc patients only. Short-term in vitro cultures of freshly isolated bronchoalveolar 

lavagee fluid cells of asthmatic subjects released significantly higher levels of IL-16 than 

thosee of healthy control subjects. Both airway-derived CD8+ and CD4+ T-cell clones were 

ablee to release similar levels of antigenic IL-16. For CD8+ T cells only, a significant 

correlationn was found between antigenic IL-16 and bioactive IL-16. Thus, since airway-

derivedd CD8+ T cells of allergic asthmatic subjects show early in vitro release of bioactive 

IL-166 they may be implicated in the early events after allergen challenge and may initiate 

thee subsequent influx of CD4+ cells. 

Inn chapter 6 we have discussed the possible role of CD8+ T cell modulation for the 

therapyy of asthma and COPD. Abnormalities in CD8+ T cells have been observed both in 

asthmaa and COPD when compared to healthy subjects. In asthma, there appeared to be an 

increasee of the CD8 memory-effector population and a higher perforin expression by CD8+ 

TT cells in the peripheral blood, and a higher production of IL-4 and IL-5 by CD8+ T cells 

inn the bronchial mucosa. In COPD higher (memory-effector) CD8+ T cell numbers have 

beenn found both in the airways and in peripheral blood. It is not clear whether CD8+ T 

cellss are protective or contribute to pathology. Therefore, at present it is clearly impossible 

too formulate valid conclusions as to the possible role of CD8+ T cell modulation for the 

therapyy of asthma and COPD. 

Inn chapter 7 we investigated in a double blind, parallel-group study in patients with 

mildd to moderate asthma the effects of 12 weeks of treatment with inhaled fluticasone 

propionatee (FP) on T cell activation in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and blood. FP 

treatmentt increased the percentage of CD27+ T cells in BAL fluid, indicating a decrease of 

antigen-activatedd T cells. Surprisingly, this effect occurred mainly in the CD8+ T-cell 

population.. Possible explanations are that either allergens react with CD8+ T cells to some 

extentt or that the CD8+ T-cell reactions are secondary. Secondly, FP treatment lowered the 

levelss of sCD27 in the serum of most patients, a systemic effect of the inhaled FP. 

Thee increase of CD27+ T cells in BAL fluid correlated with the decrease of 

eosinophilss in the blood, which may be related to a decrease of antigen-specific activation 

off T cells and a decrease of the production of chemoattractants or chemokines and 

cytokiness that activate eosinophils. The changes of CD8+ T cells in the BAL fluid were 

significantlyy correlated with changes in the permeability of the respiratory membrane for 
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proteins.. This may reflect mechanisms in which CD8+ T cells directly damage airway 

epitheliall cells. FP may inhibit these processes. 

Therapyy of mild asthmatic patients with inhaled glucocorticosteroids decreased T-

celll activation both in BAL fluid and in the systemic compartment. Thus, therapy lowered 

thee activity of the cells that are considered orchestrating the airway inflammation in asthma. 

Futuree therapies in allergic asthma may be successful if they modulate allergen-specific T-

celll activities to prevent symptoms, leaving the immune system intact for its normal 

function. . 

Inn chapter 8 we adapted an immunocytochemical method to be able to 

simultaneouslyy stain both cell surface markers (CD4 and CD8) and intracellular cytokine 

proteinss (IFN-y, IL-4 and IL-5). We applied this technique to (poly)clonal T cells, peripheral 

bloodd mononuclear cells (PBMC) and BAL fluid cells. Cells were used either unstimulated 

orr stimulated for 4 h with 1 ng/ml PMA and 1 fig/ml ionomycin, which proved to be an 

optimall stimulus taking both cytokine staining and cell recovery and cell viability into 

account.. This method allowed detection of intracellular cytokine proteins in both CD4+ and 

CD8++ T cells without the need for stimulating the cells in vitro. This is an important feature 

sincee in vitro stimulation may change the cytokine profile detected. 

Inn chapter 9 we have analysed the effects of segmental allergen challenge (SAC) of 

thee airways on T-lymphocyte activation in allergic asthma (AA) patients and non-allergic 

healthyy control (C) subjects at 4 h after SAC. Lymphocyte subpopulations were measured 

byy flow cytometry in blood and BAL fluid. Intracellular IFN-y, IL-4 and IL-5 proteins were 

analysedd with the immunocytochemical assay described in chapter 8. SAC caused specific 

effectss in AA patients. The percentage of CD4+CD27+CD103+cells increased in BAL fluid. 

Thesee changes in the BAL fluid of the AA group were accompanied by a decrease of the 

percentagee of CD4+CD27+CD103 + cells in the blood. The changes in the CD27+ 

populationn indicated antigen-specific events. The changes were restricted to the mucosal 

CD103+TT cells. The increase of the percentage CD4+CD27+CD103+ T cells in BAL fluid 

pointedd to an increase of the percentage naive T cells in this subpopulation. This might 

havee been the result of a migration of antigen-experienced T cells into the mucosal tissue 

and/orr a migration of CD27+ T cells from the blood into the epithelial lining fluid. The 

decreasee of the percentage CD4+CD27+CD103+ T cells in the blood is in line with this 

explanation.. It would be interesting to know the precise events occurring in the tissue. 

Furthermore,, SAC resulted in an increase of IFN-y+CD4+ lymphocytes in BAL fluid 

off AA subjects. These effects were detected in cells that were not stimulated in vitro. The 

increasee of IFN-y+ cells may be related to activation of mast cells in the AA patients. In that 
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wayy the effects described in chapters 2-4 may have their in vivo counterpart. Whether the 

rolee of IFN-y is proinflammatory (e.g. via stimulating TNF-a production by alveolar 

macrophages)) and thus exacerbating allergic inflammation, or downregulatory (dampening 

Th22 reactions) needs further investigation. There are indications that after airway challenge 

ann initial Thl reaction may mediate the subsequent Th2 cell recruitment and Th2 reactions. 

Ourr studies further explored the role of T lymphocytes in the allergic asthmatic 

inflammation.. In vitro, T lymphocytes were modulated by mast cell products to release 

increasedd amounts of cytokines and the chemokine IL-16. In vivo, we detected antigen-

specificc events in the mucosal T-cell populations, higher numbers of cytokine-producing 

TT lymphocytes, and rapid increases of IL-16 in the airways after allergen challenge. Inhaled 

glucocorticosteroidd therapy locally decreased antigen-specific T-cell numbers. Herewith we 

providedd more insight in aspects of local T lymphocyte biology, hopefully helping to 

unravell the complex inflammatory processes in allergic asthma. 
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Samenvatting g 

Astmaa is een chronische ziekte die gekarakteriseerd wordt door periodieke benauwdheid, 

hoestenn en slijm opgeven. De luchtwegen vertonen een verhoogde gevoeligheid voor 

prikkelss zoals kou, mist en rook. In allergisch astma heeft de inademing van specifieke 

stoffenn (zoals huisstofmijt en graspollen, die allergenen worden genaamd) klachten tot 

gevolg,, terwijl in niet-allergisch astma bijvoorbeeld inspanning tot problemen kan leiden. 

Bijj het ontstaan van deze klachten speelt de chronische ontsteking die gevonden wordt in 

dee luchtwegen van patiënten met astma een belangrijke rol. Kenmerken van deze 

chronischee ontsteking zijn de verhoogde aanwezigheid van ontstekingscellen zoals T-

lymfocytenn en eosinofiele granulocyten en een toegenomen uitscheiding van eiwitten door 

dezee cellen in de luchtwegen. 

Vanaff de late jaren 80 wordt het steeds duidelijker dat T-lymfocyten een belangrijke 

immunoregulatoiree rol spelen in de ontstekingsprocessen in astma. Welke subpopulaties 

erbijj betrokken zijn en de factoren die de activiteit van lokale T-lymfocyten in de longen 

regulerenn wordt nog onderzocht. Wij zijn begonnen met het bestuderen van mogelijke 

mechanismenn in vitro. Daarna onderzochten we functies van T-lymfocyten in vivo in de 

luchtwegen.. Condities in de klinisch stabiele situatie werden vergeleken met condities na 

anti-inflammatoiree interventie of na allergeenprovocatie. We hebben een bestaande 

immunocytochemischee methode om intracellulaire cytokinen aan te kleuren uitgebreid om 

zoo de mogelijkheid te hebben om zowel intracellulaire cytokinen als celmembraanmerkers 

aann te kleuren. We gebruikten deze methode om vroege reacties na in vivo 

allergeenprovocatiee te bestuderen. 

Inn hoofdstuk 2 bespraken we verschillende manieren waarop mestcellen effect 

zoudenn kunnen hebben op de cytokineproductie en proliferatie van T-lymfocyten. De 

mogelijkheidd van gesensibiliseerde mestcellen om vroeg na allergeenstimulatie cytokinen 

vrijj te maken maakt hen tot belangrijke kandidaten voor lokale immunoregulatie. Omdat 

gevondenn is dat humane mestcellen mRNA voor IL-4 tot expressie brengen, en ook het 

vrijmakenn van IL-4 eiwit is gedetecteerd, werd gedacht dat ze de differentiatie van T-cellen 

naarr het Th2-fenotype zouden sturen. Echter, studies met humane longmestcellen hebben 

aangetoondd dat ze niet in staat waren om B-lymfocyten aan te zetten tot IgE productie in 

dee afwezigheid van exogeen IL-4. Een ander onderzoek rapporteerde de mogelijkheid van 

mestcellenn om IL-4 eiwit af te breken. De in vivo relevantie van IL-4 productie door 

longmestcellenn vereiste nader onderzoek. 

Onzee eerste resultaten (beschreven in hoofdstuk 3) lieten zien dat humane HMC-1 
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mestcellijn-cellenn in staat waren om de proliferatie en cytokineproductie van een CD8+ T-

celkloonn te beïnvloeden. Geactiveerde mestcellen leken deze kloon naar een duidelijker 

T(helper)T(helper) 1-type reactie te sturen en tegelijkertijd de proliferatie te laten afnemen. Tezamen 

mett deze afgenomen proliferatie zou de toegenomen IFN-y productie kunnen zorgen voor 

eenn negatief terugkoppelingssysteem waardoor mestcellen de allergeen-geïnduceerdeTh2-

reactiess zouden kunnen dempen. 

Inn hoofdstuk 4 werden de effecten die HMC-1-mestcellen hebben op T-lymfocyten 

meerr gedetailleerd bestudeerd. Geactiveerde mestcellen maakten verhoogde hoeveelheden 

IL-6,, IL-8, LTB4, TxB2 en PGE2 vrij. Polyklonale en klonale CD8+ en CD4+ T-lymfocyten 

uitt bloed en luchtwegen reageerden op de toevoeging van geactiveerde mestcellen door 

eenn verhoging van de productie van IFN-y ten opzichte van IL-4. Een verhoging van IFN-y 

mRNAA werd ook gedetecteerd. Deze effecten werden veroorzaakt door oplosbare 

mediatorenn (groter dan 30 kDa) die uitgescheiden werden door de geactiveerde mestcellen. 

Toevoegingg van diverse mediatoren apart kon de stijging van IFN-y die gevonden werd 

wanneerr de T-cellen werden gekweekt met (het supernatant van) de geactiveerde 

mestcellenn zelf niet nabootsen. Dus, een onbekende factor of een combinatie van factoren 

veroorzaaktee de effecten. 

Inn hoofdstuk 5 bestudeerden we het vrijmaken van IL-16, zowel in vivo als in vitro. 

InIn vivo allergeenprovocatie induceerde snelle (5 min en 4 uur) stijgingen in IL-16, 

uitsluitendd in astmatische patiënten. Kortdurende 'm vitro kweken van vers geïsoleerde 

cellenn uit de bronchoalveolaire lavage (BAL)vloeistof van astmatische personen maakten 

significantt meer IL-16 vrij dan die van gezonde controlepersonen. Zowel CD8+ als CD4* 

T-cell klonen afkomstig uit de luchtwegen waren in staat om vergelijkbare niveaus antigeen 

IL-166 vrij te maken. Alleen voor CD8+ T cellen werd een significante correlatie gevonden 

tussenn antigeen IL-16 en bioactief IL-16. Aangezien CD8+ T cellen afkomstig uit de 

luchtwegenn van allergisch astmatische personen in vitro in staat zijn tot het vrijmaken van 

bioactieff IL-16 op vroege tijdstippen na stimulatie, zouden zij betrokken kunnen zijn in de 

vroegee reacties na allergeenprovocatie en zouden de daaropvolgende influx van CD4+ 

cellenn kunnen initiëren. 

Inn hoofdstuk 6 bediscussieerden we de mogelijke rol van modulatie van CD8+ T-

cellenn voor de therapie van astma en COPD. Vergeleken met gezonde personen zijn er 

zowell voor astma als voor COPD afwijkingen gevonden in de CD8+ T-cellen. In astma 

bleekk er een verhoging van de CD8 geheugen-effector populatie te zijn en een hogere 

perforine-expressiee door CD8+ T-cellen in perifeer bloed, en een hogere productie van IL-4 

enn IL-5 door CD8+ T-cellen in de bronchiale mucosa. In COPD zijn er hogere aantallen 
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(geheugen-effector)) CD8+ T-cellen gevonden, zowel in de luchtwegen als in perifeer bloed. 

Hett is niet duidelijk of CD8+ T-cellen beschermende of pathologische effecten hebben. 

Daaromm is het op dit moment onmogelijk om deugdelijke conclusies te formuleren met 

betrekkingg tot de mogelijke rol van modulatie van CD8+ T-cellen voor de therapie van 

astmaa en COPD. 

Inn hoofdstuk 7 onderzochten we in een dubbelblinde, parallelgroep-studie in 

patiëntenn met mild tot matig astma de effecten van een 12 weken durende behandeling met 

geïnhaleerdd fluticasone propionaat (FP) op de T-cel activatie in de BAL-vloeistof en het 

bloed.. Behandeling met FP verhoogde het percentage CD27+ T cellen in de BAL-vloeistof. 

Ditt wijst op een verlaging in antigeen-geactiveerde T-cellen. Verrassend genoeg trad dit 

effectt vooral in de CD8+ T-celpopulatie op. Mogelijke verklaringen zijn dat of allergenen 

tott op zekere hoogte reageren met CD8+ T-cellen of dat de CD8+ T-celreacties secundair 

zijn.. Ten tweede verlaagde behandeling met FP de niveaus van sCD27 in het serum van 

dee meeste patiënten; een systemisch effect van het geïnhaleerde FP. 

Dee verhoging van CD27+ T-cellen in de BAL-vloeistof correleerde met de daling van 

eosinofielee granulocyten in het bloed. Dit kan worden veroorzaakt door een daling van de 

antigeen-specifiekee activatie van T-cellen en een daling van de productie van 

chemoattractantenn of chemokinen en cytokinen die eosinofiele granulocyten activeren. De 

veranderingenn in CD8+ T-cellen in de BAL-vloeistof waren significant gecorreleerd met de 

veranderingenn in de permeabiliteit van het luchtwegmembraan voor eiwitten. Dit zou 

kunnenn duiden op mechanismen waarin CD8+ T-cellen rechtstreeks schade toebrengen aan 

luchtwegepitheelcellen.. FP zou deze processen kunnen remmen. 

Therapiee van patiënten met mild astma met geïnhaleerde glucocorticosteroïden 

verlaagdee activatie van T-cellen zowel in de BAL-vloeistof als in het systemische 

compartiment.. Dus, therapie verlaagde de activiteit van de cellen die beschouwd worden 

dee stuurders te zijn van de luchtwegontsteking in astma. Toekomstige behandelingen van 

patiëntenn met allergisch astma zouden succesvol kunnen zijn als ze de activiteit van 

allergeen-specifiekee T-cellen zo kunnen moduleren dat de symptomen bestreden worden, 

terwijll tegelijkertijd het immuun systeem intact blijft voor wat betreft de normale functies. 

Inn hoofdstuk 8 beschrijven we een aanpassing van een immunocytochemische 

methodee zodat deze ons in staat stelde om tegelijkertijd zowel celoppervlaktemerkers (CD4 

enn CD8) als intracellulaire cytokine-eiwitten (IFN-y, IL-4 en IL-5) aan te kleuren. We hebben 

dezee techniek toegepast op (poly)klonale T-cellen, perifeer bloed mononucleaire cellen 

(PBMC)) en cellen uit de BAL-vloeistof. Cellen werden gebruikt zonder voorafgaande in 

vitrovitro stimulatie of na 4 uur lang gestimuleerd te zijn met 1 ng/ml PMA en 1 u,g/ml 
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ionomycine,, wat een optimale stimulus bleek te zijn als men zowel cytokine-aankleuring 

alss de opbrengst en levensvatbaarheid van de cellen in ogenschouw nam. Met deze 

methodee was het mogelijk om intracellulaire cytokinen aan te kleuren in zowel CD4+ and 

CD8++ T-cellen zonder dat het nodig was deze cellen eerst in vitro te stimuleren. Dit is een 

belangrijkee eigenschap omdat in vitro stimulatie het cytokine-profiel kan veranderen. 

Inn hoofdstuk 9 hebben we de effecten geanalyseerd van segmentele 

allergeenprovocatiee (SAP) van de luchtwegen op de activatie van T-lymfocyten in patiënten 

mett allergisch astma en niet-allergische gezonde controlepersonen op 4 uur na SAP. 

Lymfocytensubpopulatiess werden gemeten met behulp van flow cytometric in het bloed 

enn de BAL-vloeistof. Intracellulaire IFN-y, IL-4 en IL-5 eiwitten werden geanalyseerd met de 

immunocytochemischee methode die beschreven is in hoofdstuk 8. SAP veroorzaakte 

specifiekee effecten in allergisch astmatische patiënten. Het percentage 

CD4+CD27+CD103++ cellen werd verhoogd in de BAL-vloeistof. Deze veranderingen in de 

BAL-vloeistoff van de allergisch astma-groep werden vergezeld van een daling van het 

percentagee CD4+CD27+CD103+ cellen in het bloed. De veranderingen in de CD27+ 

populatiee wezen op antigeenspecifieke gebeurtenissen. De veranderingen waren beperkt 

tott de mucosaleCD103+ T-cellen. De stijging van het percentage CD4+CD27+CD103+ T-

cellenn in de BAL-vloeistof wees op een verhoging van het percentage naïeve T-cellen in 

dezee subpopulatie. Dit zou het resultaat kunnen zijn van een migratie van antigeen-

geactiveerdee T-cellen naar de weefsels en/of een migratie van CD27+ T-cellen van het 

bloedd naar het luchtweglumen. De daling van het percentage CD4 + CD27+CD103+ T-

cellenn in het bloed klopt met deze verklaring. Het zou interessant zijn om de precieze 

gebeurtenissenn in het weefsel te kennen. 

Verderr resulteerde SAP in een verhoging van IFN-y+CD4 + lymfocyten in de BAL-

vloeistoff van personen met allergisch astma. Deze effecten werden gedetecteerd in cellen 

diee niet in vitro waren gestimuleerd. De verhoging van IFN-y+ cellen zou gerelateerd 

kunnenn zijn aan de activatie van mestcellen in de patiënten met allergisch astma. Zo 

zoudenn de effecten beschreven in de hoofdstukken 2-4 hun in vivo tegenhanger kunnen 

hebben.. Om te kunnen zeggen of de rol van IFN-y proinflammatoir is (bijvoorbeeld via het 

stimulerenn van de productie van TNF-y door alveolaire macrofagen) en zo de allergische 

ontstekingg verergert, of juist de ontsteking vermindert (door het dempen van Th2 reacties) 

moett nog nader onderzocht worden. Er zijn aanwijzingen dat na provocatie van de 

luchtwegenn een initiële Th1 reactie de daaropvolgende recrutering van Th2 cellen en Th2 

reactiess tot gevolg kan hebben. 
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Inn onze studies deden we nader onderzoek naar de rol van T-lymfocyten in de allergisch 

astmatischee ontsteking. In vitro werden de T-lymfocyten gemoduleerd door 

mestcelproductenn en produceerden verhoogde hoeveelheden cytokinen en de chemokine 

IL-16.. In vivo detecteerden we antigeen-specifieke effecten in de mucosale T-celpopulaties, 

hogeree aantallen cytokineproducerende T-lymfocyten, en snelle stijging van IL-16 in de 

luchtwegenn na allergeen provocatie. Therapie met geïnhaleerde glucocorticosteroïden 

verlaagdee lokaal de aantallen antigeen-specifieke T-cellen. Hiermee gaven we meer inzicht 

inn aspecten van de biologie van lokale T-lymfocyten. We hopen hiermee een steentje te 

hebbenn bijgedragen aan het ontrafelen van de complexe ontstekingsprocessen in allergisch 

astma. . 
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