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Mensen die allergisch astma hebben, krijgen na inhalatie van stoffen waarvoor zij overgevoelig zijn een 
vroege en een late broncho-constntieve reactie die gepaard gaat met kortademigheid, benauwdheid en 
hoesten. De vroege reactie treedt maximaal 30 minuten na inhalatie op en duurt 2 tot 3 uur. Tijdens de/c 
reactie worden mestccllen en basoficle granulocyten gestimuleerd tot het uitscheiden van mediatoren die 
spiercontractie, vasculaire lekkage, slijmproduktie en het aantrekken van ontstekingscellen induceren. 
Tijdens de late reactie, die pas na meerdere uren optreedt, worden de longen geïnfiltreerd met eosinofiele 
en neutrofïele granulocyten. De massale aanwezigheid van deze granulocyten heeft tot gevolg dat giftige 
stoffen, die in deze cellen in blaasjes liggen opgeslagen, vrijkomen en het longwcefsel van astmapatiënten 
onherstelbaar beschadigen. 

De reden waarom juist deze leukocyten in de longen worden aangetroffen bij allergische 
ontstekingen is vooralsnog onduidelijk. Waarschijnlijk zijn er in de bloedbaan van mensen met een 
allergische aandoening cytokincn aanwezig die eosinofiele granulocyten activeren, en worden de 
eosinofiele en neutrofïele granulocyten aangetrokken door plaatselijk geproduceerde chemotactische 
stoffen. Hierbij spelen ook endotheelccllen, die de vaatwanden bekleden, en epitheelcellen in het 
lumen van de longen mogelijk een rol. Endotheel- en epitheelcellen kunnen bijvoorbeeld 
chemotactische stoffen produceren en adhcsiemoleculcn. zoals E-selectine, ICAM-1, ICAM-2 en 
VCAM-I, tot expressie brengen die nodig zijn voor migratie van de eosinofiele granulocyten over het 
endotheel en epitheel. 

Het doel van de studie beschreven in dit proefschrift, is het verwerven van inzicht in het 
proces van longinfiltratie door eosinofiele en neutrofïele granulocyten. We hebben daartoe een in 

vitro migratiemodel gebruikt waarin de migratie van, uit donorbloed geïsoleerde, granulocyten over 
gekweekte monolagen van endotheel- en epitheelcellen is bestudeerd. Aangezien er al veel bekend is 
over migratie over endotheelmonolagen, zijn we begonnen met de analyse van migratie van 
granulocyten over monolagen van (primaire) bronchiale epitheelcellen. 

We hebben gevonden dat platelet-activating factor (PAF) de migratie van eosinofielen door 
monolagen van bronchiale epitheelcellen verhoogt door activering en aantrekking van eosinofiele 
granulocyten, en door activering van epitheelcellen (Hoofdstuk 2). PAF-stnnulatie induceert een 
tijdelijke verhoging van de Ca:' concentratie in epitheelcellen, en dit zou een signaaltransductiepad 
kunnen initiëren dat uiteindelijk leidt tot veranderingen in de epitheelcellen. Hierdoor zouden 
leukocyten makkelijker kunnen passeren, bijvoorbeeld door verzwakking van de verbindingen tussen 
epitheelcellen. Een belangrijke conclusie uit deze bevinding is dat epitheelcellen niet alleen een 
passieve barrière vormen, maar zelf ook actief deelnemen aan de passage van leukocyten. 

We hebben ook gevonden dat het toevoegen van neutrofïele granulocyten aan eosinofiele 
granulocyten de migratie van eosinofiele granulocyten door monolagen van bronchiale epitheelcellen 
bevordert als ze worden aangetrokken door C5a (Hoofdstuk 3). Dit effect kan naar alle 
waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan het verschil in capaciteit om C5a te inactiveren, d.w.z. 
neutrofielc granulocyten inactiveren C5a veel efficiënter dan eosinofiele granulocyten. In ons in vitro 

migratiemodel diffundeert C5a tijdens de migratieproef langzaam maar zeker door de monolaag van 
het onderste naar het bovenste compartiment, en hierdoor verdwijnt tegelijkertijd de chemotactische 
gradiënt die de eosinofiele granulocyten naar het onderste compartiment leidt. Onze hypothese is dat 
de toegevoegde neutrofiele granulocyten in het bovenste compartiment het gediffundeerde C5a 
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inactiveren en daardoor de gradient in stand houden. Dit heeft als direct ge\ olg dat de eosinofiele 
granulocyten gedurende een langere tijd sterker worden aangetrokken tot het onderste compartiment 
en dus tot een bevordering van de migratie. Hiermee wordt overigens bevestigd dat niet alleen de 
aanwezigheid maar juist ook de lokale concentratie van chemoattractantcn van belang is bij het 
aantrekken van leukocyten. In vivo kan dit betekenen dat tijdens de late reactie van een astma-aanval 
infiltrerende neutrofiele granulocyten. die voor de eosinofiele granulocyten uit migreren, het C5a in 
de bloedvaten en het omliggende weefsel gedeeltelijk inactiveren waardoor in het weefsel de 
chemotactische gradiënt en zijn aantrekkingskracht op eosinofiele granulocyten in stand gehouden 
worden. 

In vivo vindt migratie plaats over monolagcn die zijn ingebed in hun natuurlijke omgeving 
en die worden blootgesteld aan allerlei factoren die plaatselijk worden geproduceerd. Dit kan tot 
gevolg hebben dat deze cellen er m vivo anders uitzien en anders reageren dan in vitro. Om dit aspect 
te onderzoeken hebben wij een in vitro dubbellaagmodel opgezet. In dit model zijn endothcel- en 
epitheclccllen simultaan gekweekt op de beide zijden van een poreus membraan. Tevens is de rol van 
een eventuele paracriene interactie tussen beide celtypen geanalyseerd in een door ons opgezet in 

vitro samenkweekmodel. De monolagcn zijn in dit laatste model in hetzelfde bakje geweekt, maar 
zonder enige vorm van fysieke interactie, d.w.z. het ene celtype groeit op het poreuze membraan en 
de ander op de bodem van de holletjes in de kweekplaten. De eerste bevinding met deze 
migraticmodellcn is dat neutrofïelenmigratie hoger is over de dubbellagen en samengekweekte 
monolagcn in vergelijking tot migratie over enkele monolagcn van endothcel- of epitheclccllen 
(Hoofdstuk 4 & 5). 

Onze resultaten wijzen er op dat er meerdere factoren aan deze verhoging ten grondslag 
liggen. Ten eerste hebben we aangetoond dat epitheclccllen veel meer 1L-I ß produceren dan 
cndothcclcellen. en dat dit cytokine de epitheelccllcn zelf. maar ook de samengekw eckte 
endotheclcellen tot produktie van IL-S aanzet (Hoofdstuk 4). IL-S is een zeer potente chemoattractant 
voor neutrofiele granulocyten, die zeker de neutrofïelenmigratie in deze modellen zal versterken. Een 
extra aanwijzing voor de betrokkenheid van IL-S is dat de migratie van eosinofiele granulocyten. in 
tegenstelling tot die van neutrofiele granulocyten, over de dubbellagen niet gestimuleerd wordt, 
aangezien IL-8 een zwakke chemoattractant is voor eosinofiele granulocyten. 

Ten tweede is de expressie van adhesiemoleculcn op de al dan niet samengekw eckte 
endotheelcellcn verschillend. De samengekweekte cndothcelcellcn brengen meer ICAM-1, PECAM-1 
en ß|-integrine en minder ICAM-2 tot expressie (Hoofdstuk 5). Ook hier blijkt IL-Ißeen belangrijke 
rol te spelen, want de expressie van deze adhesiemoleculcn op endotheelcellen in het 
samenkweekmodel blijkt te worden gereguleerd door IL-Iß in combinatie met andere uitgescheiden 
factor(en). De expressie van het adhesiemolccuul VCAM-1 wordt niet verhoogd op samengekweekte 
endotheelcellcn en ook niet op IL-1 ß-voorbehandelde endotheelcellen. VCAM-1 is vooral betrokken 
bij de migratie van eosinofiele granulocyten, en niet zozeer bij neutrofielcnmigratie. Blijkbaar 
verandert de paracriene interactie tussen de cellen de extracellulaire expressie van adhesiemolekulen 
op samengekweekte endotheelcellen zodanig dat vooral neutrofielcnmigratie wordt bevorderd. IL-Iß 
speelt hier een belangrijke rol bij. 

In tegenstelling tot de resultaten met endotheelcellen, hebben we geen veranderingen in 
samengekweekte epitheelcellen kunnen aantonen, terwijl ze er wel moeten zijn aangezien de 
neutrofielcnmigratie over de samengekweekte epitheclcelmonolagen verhoogd is. De epitheelcellen 
hebben in vivo een geheel andere rol dan endotheelcellen. Endotheclcellen zijn direct betrokken bij de 
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selectie uit het bloed van bepaalde typen leukocyten behorende bij de verschillende soorten van 
ontsteking. Bovendien mogen deze cellen alleen in staat zijn om leukocyten te binden in geactiveerde 
toestand; immers, de weefsels zouden anders continu met leukocyten worden geïnfiltreerd. Daar komt 
nog bij dat leukocyten in de bloedbaan adhercren aan de endotheelccllen in een omgeving met 
voortdurende zijdelingse druk door de bloedstroom, die in de weefsels afwezig is. Epitheelcellen 
worden door leukocyten min of meer toevallig op hun weg naar de ontstekingshaard gevonden, 
tenminste als die gelocaliseerd is in de huid of in de lumina van organen. De constitutieve expressie 
van adhesiemolekulen op epitheelcellen is waarschijnlijk voldoende om de leukocyten door het 
proces van transepithelialc migratie te leiden en is misschien daarom onveranderd op 
samengekweekte epitheelcellen. Aangezien het epithelium dik en compact is en daardoor moeilijk te 
passeren, zijn wellicht vooral de verbindingen tussen de epitheelcellen van belang bij gestimuleerde 
transepithelialc migratie. Deze verbindingen zijn hoogst waarschijnlijk onderhevig aan cytokine-
gemedieerde \erandcringcn. 

Bij de studie van transendotheliale migratie hebben we de rol van het adhesiemolecuul 
PECAM-1 verder onderzocht. We hebben gevonden dat de interactie van PECAM-1 op neutroficlc 
granulocyten met een vooralsnog onbekend ligand op endotheelccllen betrokken is bij de migratie 
(Hoofdstuk 6). Tot onze verbazing bleek deze interactie bij eosinofielenmigratie afwezig of veel 
minder belangrijk. Dit verschil is wellicht van belang bij de selectieve aantrekking van neutroficlc 
granulocyten bij neutrofiel-gemedieerde ontstekingsprocessen, zoals bijvoorbeeld bij bacteriële 
ontstekingen en chronisch obstructieve, pulmonaire ziekte (COPD). 

Een andere lijn van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is de bestudering van 
migratieprocessen over monolagen van endotheelccllen uit longbloedvaten (LMVEC) versus 
endotheelcellcn geïsoleerd uit navelstrengvenen (HUVEC), die doorgaans gebruikt worden voor dit 
soort studies. De gedachte hierachter is dat de endotheelccllen uit beide organen mogelijk verschillen, 
en dat deze verschillen ook van betekenis kunnen zijn voor de infiltratie van cosinoficle en neutrofielc 
granulocyten in de longen van astmapatiënten. Jammer genoeg bleken wij niet in staat om deze cellen 
te isoleren en te kweken (Hoofdstuk 7). Waarschijnlijk was de conditie van het longweefscl dat wij 
tot onze beschikking hadden dermate slecht dat de endotheelcellen niet meer te kweken waren. Dit 
longweefsel verkregen wij na operaties van longkankerpatientcn, waarbij de gedeelten van de longen 
waar tumoren waren geconstateerd werden weggehaald. 

Onlangs is er een commercieel verkrijgbare kweek van microvasculairc 
longcndotheelcellen ontwikkeld. Deze cellen waren verkregen uit menselijke longen die gebruikt 
werden voor transplantatiedoeleinden. Experimenten met deze cellen toonden aan dat ze inderdaad 
verschillen van navelstrengendotheelccllen. d.w./. de cellen brengen constitutief meer ß, integrine. 
PECAM-1 en ICAIM-1 tot expressie op hun membranen. 

Bovendien bleek de expressie van deze adhesiemolekulen anders te worden gereguleerd: IL-4 
stimuleert de expressie van E-selectinc, ICAM-1 en VCAM-1 op LMVEC maar niet op HUVEC, 
terwijl TNF-u de E-sclcctine expressie op HUVEC stimuleert maar niet op LMVEC (Hoofdstuk 7). 
Dit laatste zou kunnen worden verklaard door het feit dat de microvasculairc vaatjes in de longer veel 
nauwer zijn dan een navelstrengvene. De leukocyten die door de vaatjes in de longen stromen hebben 
wellicht geen E-selectine nodig om in contact te komen met de al dan niet geactiveerde 
endotheelcellcn. Bovendien zijn de hoge VCAM-I expressie en de gevoeligheid voor IL-4 
aanwijzingen dat LMVEC actief betrokken zijn bij allergische onstekingsprocessen in de longen. 
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Tot besluit, de effecten op in vitro transmigratie van granuiocyten die in dit proefschriften 
beschreven zijn. zullen ook in vivo een rol spelen. De vraag is alleen in hoeverre ieder \an deze 
factoren meespelen, aangezien er in vivo nog allerlei andere aspecten van belang zijn. zoals de 
invloed van lokaal geproduceerde cytokincn en extracellulaire matrixeiwitten. Onze bevindingen 
bevestigen het idee dat de infiltratie van eosinofielc en neutroficle granuiocyten in de longen van 
astmapatiëntcn het resultaat is van een zeer gecompliceerde samenwerking tussen de verschillende 
celtypen. Het is daarom van groot belang om deze samenwerking verder te ontleden en vooral 
aandacht te besteden aan de intercellulaire verbindingen van endotheel- en epitheelcellen en aan de 
toetsine van de significantie van de laboratoriumbevindinsen aan de in vivo situatie. 


