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Samenvatting 

In dit proefschrift staat een bepaalde witte bloedcel, de neutrofiele granulocyt -of kortweg 

neutrofiel- centraal. In de zes studies die in dit boekje zijn gebundeld, worden verschillende 

aspecten van de levenscyclus van deze cel bestudeerd, te weten adhesie (binding), activatie 

en apoptose (geprogrammeerde celdood). 

De neutrofiel is de meest voorkomende witte bloedcel, die een hoofdrol speelt in 

met name het begin van de ontstekingsreactie. Deze ontstekingsreactie is nodig voor een 

normale afweer tegen infecties. Patiënten die te weinig neutrofielen in hun bloed hebben, 

zoals mensen die met chemotherapie tegen kanker behandeld worden, of die lijden aan één 

van de zeldzame aangeboren stoornissen van de neutrofiel, zijn vatbaar voor ernstige, soms 

dodelijke infecties. 

Aan de andere kant van het spectrum is er een veel grotere groep patiënten met een 

ziekte die gekenmerkt wordt door een te sterke, te lange of tegen het eigen lichaam gerichte 

ontstekingsreactie. Voorbeelden hiervan zijn rheumatoide arthritis ("reuma"), vele ernstige 

nierziekten en chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn. Tijdens sepsis 

("bloedvergiftiging"), waarbij bacteriën massaal in het bloed aanwezig zijn, kan de op zich 

noodzakelijke ontstekingsreactie zo hevig verlopen dat zij levensbedreigend wordt. Bij veel 

van deze ziektebeelden speelt de neutrofiel een belangrijke rol, samen met andere 

ontstekingscellen. 

Waar de balans zoek is, treden problemen op. Voor beide groepen patiënten -die 

met te weinig en die met teveel ontstekingsactiviteit- bestaan therapieën die niet altijd 

succesvol zijn, of soms ernstige bijwerkingen hebben. Vanuit die achtergrond is het 

belangrijk zoveel mogelijk te weten te komen van de ontstekingsreactie en de rol die de 

neutrofiel daarin speelt. Met die wetenschap in handen zou op langere termijn gezocht 

kunnen worden naar effectievere therapieën, die slechts aangrijpen op dat deel van de 

ontstekingsreactie dat geremd of gestimuleerd zou moeten worden. 

Adhesie, of binding, is essentieel voor neutrofielen. Deze moeten zich namelijk 

vanuit het bloed -waarin zij vrijelijk rondgevoerd worden- gericht bewegen naar een 

ontstekingsprikkel in de weefsels. Dit doen zij door een concentratiegradiënt te volgen van 

stoffen die in de ontstekingshaard worden gevormd, een proces dat chemotaxie wordt 

genoemd. Voor deze gerichte beweging moet de neutrofiel wel eerst met speciale eiwitten, 

genaamd adhesiemoleculen, vastkleven aan de endotheelcellen die de bloedvaten bekleden. 

Eén specifiek adhesiemolecuul bindt één of meerdere liganden. Dit zijn de specifieke 

eiwitten die dat adhesiemolecuul herkent. Er zijn verschillende families van 

adhesiemoleculen. De bekendste wordt gevormd door de integrinen, die op alle 

lichaamscellen voorkomen. 
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Na dit eerste contact kruipt de neutrofiel tussen de endotheelcellen door naar de 

onderliggende weefsels. Van een vrije, "rondzwemmende" cel in het bloed, is de neutrofiel 

dan een cel geworden die omringd wordt door weefselcellen en weefseleiwitten 

(extracellulaire matrixeiwitten) waaraan hij kan binden, en waarmee hij interacties aangaat. 

Adhesie is dus belangrijk voor de neutrofiel, omdat hij anders niet naar zijn doel kan 

bewegen. Tevens kan adhesie via met name integrinen belangrijke signalen aan de 

neutrofiel doorgeven. Op die manier vertaalt de cel informatie uit zijn nabije omgeving, 

waarop hij zo nodig adequaat kan reageren. 

Wat er met de neutrofiel zal gebeuren, hangt dus gedeeltelijk af van wat hij op zijn 

pad tegenkomt. Met name de samenstelling van de eiwitten tussen de weefselcellen, de 

extracellulaire matrix, verandert sterk tijdens ontstekingsreacties. Dit heeft bijvoorbeeld in 

de ontstoken nier grote consequenties omdat door meer en andere extracellulaire matrix de 

functie van het orgaan kan verminderen. Tevens zou die veranderde extracellulaire matrix 

neutrofielen een signaal kunnen geven, bijvoorbeeld door ze gevoeliger te maken voor 

activatie (zie beneden). 

De speciale functie van neutrofielen is het opruimen van micro-organismen. Zij 

zijn in staat deze te binden en te omhullen (fagocytose). Het afgesloten compartiment in de 

neutrofiel waarin zich het gefagocyteerde micro-organisme bevindt, kan dan fuseren met 

korrels in de cel waarin krachtige enzymen zijn opgeslagen die het micro-organisme 

afbreken. Tevens kan de neutrofiel in een reactie die de respiratory burst (versnelde 

ademhaling) wordt genoemd, een grote hoeveelheid reactieve zuurstofprodukten 

(waterstofperoxyde e.d.) maken, die zeer agressief het micro-organisme zullen aantasten. 

Het traject van het opeten van vreemde deeltjes (fagocytose), het uitstorten van 

enzymen uit de korrels (degranulatie) en de generatie van zuurstofprodukten (respiratory 

burst) wordt tezamen activatie van de neutrofiel genoemd. Activatie heeft verstrekkende 

gevolgen voor de neutrofiel, en wordt logischerwijs strikt gecontroleerd. Binding van 

ontstekingseiwitten {interleukinen, cytokinen) en bepaalde bacteriële eiwitten of 

combinaties hiervan kunnen de neutrofiel activeren. Voorbeelden van zulke cytokinen zijn 

de in het proefschrift veelvuldig genoemde stoffen tumor necrosis factor-alfa (TNF-a), 

interferon-gamma (IFN-y) en platelet-activating factor (PAF). Daarnaast kunnen, zoals 

boven beschreven, ook de extracellulaire matrixeiwitten in de naaste omgeving van de 

neutrofiel invloed uitoefenen, aangezien adhesie van neutrofielen ze vatbaar maakt voor 

een activatie-signaal. 

In de krachtige wapens -de enzymen en de zuurstofprodukten- die de neutrofiel 

gebruikt om indringers effectief uit te schakelen schuilt echter een gevaar. Veel van de 

ongemakken die gepaard gaan met ziekte, alsook soms blijvende schade aan organen of 
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weefsels die ontstoken waren, worden namelijk niet door micro-organismen veroorzaakt 

maar zijn het gevolg van schade door deze produkten van de neutrofiel. 

Naast zijn numerieke overwicht, zijn snelle en agressieve reactie op indringers en 

zijn vermogen een buitengewone hoeveelheid zuurstofradicalen te maken, onderscheidt de 

neutrofiel zich op nog een belangrijk punt van andere witte bloedcellen. Terwijl deze 

maanden of soms jaren kunnen overleven, sterft de neutrofiel binnen uren tot enkele dagen 

nadat hij het beenmerg, waar hij is ontstaan, heeft verlaten. Dit massale afsterven blijkt, net 

als activatie, volgens een strikt gereguleerd proces te verlopen, dat apoptose of 

geprogrammeerde celdood wordt genoemd. Een essentieel kenmerk van apoptose is dat de 

celmembraan (die de cel begrenst) intact blijft, waardoor de schadelijke inhoud van de 

neutrofiel niet zomaar vrijkomt, zodat weefselschade wordt voorkomen. Vervolgens 

worden de apoptotische neutrofielen door andere witte bloedcellen (macrofagen) 

verwijderd. 

Het snelle afsterven van deze cellen moet een biologische functie hebben. Het zou 

van belang kunnen zijn voor het beëindigen van de ontstekingsreactie, of het in de hand 

houden van deze reactie. Het is inmiddels duidelijk dat de boven beschreven fenomenen 

adhesie, activatie en versnelde ademhaling (respiratory burst) van grote invloed zijn op de 

overlevingstijd van neutrofielen doorliet uitstellen dan wel versnellen van apoptose. 

De drie bovengenoemde aspecten uit de biologie van de neutrofiel, adhesie, 

activatie en apoptose zijn dus nodig voor een normale ontstekingsreactie. Ze moeten echter 

streng in de hand gehouden worden, ter voorkoming van chronische ontsteking of een te 

hevige reactie die het lichaam ernstig en blijvend zou kunnen schaden. 

Van deze complexe onderwerpen wordt in Hoofdstuk I een literatuuroverzicht 

gegeven. In de daarop volgende hoofdstukken worden studies beschreven die enkele 

aspecten van adhesie, activatie en apoptose van neutrofielen nader beschouwen. 

In Hoofdstuk II wordt aangetoond dat neutrofielen die werden geïsoleerd uit 

bloed van vrijwilligers beschikken over adhesiemoleculen van de P, integrine groep. Het 

bleek echter dat deze Pi integrinen geen directe rol spelen bij de binding van neutrofielen 

aan liganden. Door het toedienen van een antistof die de P, integrinen in staat stelt aan 

liganden te binden werd aangetoond dat dit wel een signaal geeft aan de cel: dit signaal kan 

vervolgens een ander integrine op de buitenkant van de cel, de p2 integrine CD1 lb/CD18, 

laten binden aan diens liganden. Het fenomeen dat verschillende adhesiemoleculen met 

elkaar "praten" wordt cross-talk genoemd. Het is opnieuw een manier van de cel om zijn 

gedrag af te stemmen op informatie uit de omgeving. 

In Hoofdstuk III wordt een microscopische studie beschreven naar het 

voorkomen van enkele liganden van een bepaald P, integrine, VLA-4, in ontstoken 

nierweefsel van patiënten met verschillende nierziekten. De nier is bij uitstek gevoelig voor 
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schade tijdens ontsteking. Met name de glomerulus (of nierlichaampje) waar het bloed 

wordt gefiltreerd tot (primaire) urine is een delicate structuur die snel beschadigd kan 

worden. Inderdaad werd gevonden dat een bepaalde vorm van het extracellulaire 

matrixeiwit fibronectine (FN), genaamd FN-CS1, en het adhesiemolecuul VCAM-1 

verhoogd aanwezig waren in ontstoken nieren. De toegenomen aanwezigheid van deze 

liganden voor VLA-4 suggereert dat witte bloedcellen die VLA-4 bezitten makkelijker en 

sneller in de ontstoken glomerulus terecht kunnen komen. Tevens zouden deze cellen aldaar 

door binding via VLA-4 geactiveerd kunnen worden en zou de mate van apoptose kunnen 

worden beïnvloed. 

De hypothese dat VLA-4 een rol zou kunnen spelen bij de inductie van bepaalde 

vormen van nierontsteking werd getoetst in Hoofdstuk IV. Ook in de nier van ratten met 

glomerulonefritis (ontsteking van de glomeruli) waren FN-CS1, VCAM-1 en VLA-4 

verhoogd aanwezig. Vervolgens werd getracht om de ontstekingsactiviteit in deze dieren te 

remmen, door adhesie via VLA-4 onmogelijk te maken. Echter, het toedienen van stoffen 

die deze binding blokkeren (peptiden en antistoffen) had geen effect. Dit zou kunnen 

betekenen dat VLA-4 geen belangrijke rol speelt in de ontsteking in dit diermodel, dan wel 

dat VLA-4 een additieve rol vervult naast andere, belangrijkere, adhesiemoleculen. 

In Hoofdstuk V worden effecten beschreven van het cytokine TNF-a op apoptose 

van neutrofielen. In lagere doses beschermde TNF-a tegen apoptose, net als andere 

cytokinen zoals IFN-y en GM-CSF. Bij hogere doses TNF-a verdween dit beschermende 

effect, hetgeen bleek te berusten op adhesie en vervolgens de inductie van een respiratory 

burst. Dit werd aangetoond doordat bij neutrofielen van patiënten die lijden aan stoornissen 

in de granulocytenfunctie [chronic granulomatous disease (CGD) en leukocyte adhesion 

deficiency-1 (LAD-1)] het "pro-apoptotische" effect van TNF-a afwezig was. In 

Hoofdstuk VI is opnieuw apoptose van neutrofielen onder de loep genomen. Het 

behandelen van neutrofielen met de antistof die pi integrinen activeert, zoals eerder in 

Hoofdstuk II beschreven, resulteerde in een krachtige remming van de beschermende 

effecten tegen apoptose van verschillende cytokinen. Het is een nieuw gegeven dat 

signalering via (3, integrinen apoptose van neutrofielen beïnvloedt, maar vooralsnog is het 

onduidelijk hoe deze verandering tot stand komt. 

In Hoofdstuk VII is een andere cytokine, platelet-activating factor (PAF) het 

onderwerp van studie. Uit eerdere studies is gebleken dat PAF-acetyl hydrolase, een enzym 

dat PAF in het lichaam afbreekt, in proefdieren een krachtige remmer is van de 

ontstekingsreactie. PAF-acetyl hydrolase (PAF-AH) zou dus een medicijn kunnen zijn voor 

mensen die een ernstige, levensbedreigende ontstekingsreactie ondergaan zoals wordt 

gezien bij sepsis (bloedvergiftiging). In Hoofdstuk VII worden de effecten van PAF-AH op 
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geïsoleerde neutrofielen in kaart gebracht, waarbij wordt aangetoond dat PAF-AH activatie 

van neutrofielen kan voorkomen en beschermt tegen apoptose. 

In Hoofdstuk VIII wordt een engelstalige samenvatting alsmede een discussie 

van de gevonden resultaten gegeven. De bevindingen beschreven in Hoofdstuk II tot en met 

VII zijn nieuw, en dragen dus een steentje bij aan de ontcijfering van het deel van de 

ontstekingsreactie dat door neutrofielen wordt gedragen. Behalve de bevrediging van 

wetenschappelijke nieuwsgierigheid zouden deze resultaten in de toekomst van nut kunnen 

zijn bij het ontwerpen van adequatere behandelingen voor patiënten met een te hevige, te 

lange of juist te geringe ontstekingsreactie. 
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