
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Release of inflammatory mediators by human basophils

Lie, W.J.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lie, W. J. (1999). Release of inflammatory mediators by human basophils. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/release-of-inflammatory-mediators-by-human-basophils(2a122fac-0a67-407d-836a-1f3d5054ceea).html


Samenvatting 





Samenvatting 

Samenvatting 

Basofiele granulocyten zijn aangetoond in de longen en in het sputum van 
patiënten met allergisch astma. Aangezien de histamine die gevonden wordt in 
de late fase van een allergische reactie afkomstig is van basofielen, is het van 
belang de mechanismen van activatie van basofiele granulocyten te 
onderzoeken. 

Allereerst onderzochten wij het effect van thapsigargin op de vrijmaking 
van histamine uit gezuiverde (70 - 95% zuivere) basofiele granulocyten. 
Thapsigargin remt de heropname van Ca2+ in de calciumdepôts van het 
endoplasmatisch reticulum en zorgt daarmee voor een geleidelijk verhoging van 
het intracellulaire Ca2+. Dit leeghouden van de intracellulaire calciumdepôts 
leidde ertoe dat basofielen zeer gevoelig werden voor histaminevrijmaking door 
de cytokinen IL-3, IL-5 of GM-CSF. Deze cytokinen alleen zijn niet in staat om 
histaminevrijmaking te bewerkstelligen in gezuiverde basofielen van non-
allergische donoren. In combinatie met thapsigargin zijn picomolaire 
concentraties van IL-3, IL-5 of GM-CSF voldoende voor histaminevrijmaking. 
Samengevat, de cytokinen IL-3, IL-5 en GM-CSF hebben een pre-activerend 
effect op basofielen dat wordt gecomplementeerd door een signaal dat 
waarschijnlijk tot stand komt door het langdurig leeg zijn van de intracellulaire 
calciumdepôts. Aangezien dit effect ook bewerkstelligd kon worden door twee 
andere Ca2+-ATP-ases, CPA en DBHQ, in weliswaar hogere concentraties, is 
het belang van de Ca2+ depots zeer aannemelijk. Het effect van thapsigargin 
kon, zij het in geringere mate, nagebootst worden door platelet-activating factor 
(PAF). Het geringere effect van PAF zou verklaard kunnen worden door de 
kortstondiger verhoging van het intracellulaire calcium en/of het korter 
leeghouden van de Ca2+ depots. Wij veronderstellen dat het onvermogen van 
IL-3, IL-5 of GM-CSF om histamine vrij te maken veroorzaakt wordt door het 
gebrek aan invloed op de calciumhuishouding van de basofiel. Recent is 
aangetoond dat enkele leden van de C-C groep chemokines zoals RANTES, 
MCP-1 en MCP-3 basofielen aanzetten tot histaminevrijmaking. Wellicht berust 
dit op het feit dat deze stoffen veranderingen in het cytosolisch Ca2+ geven. 
Echter, wij hebben gevonden dat A23187, een Ca2+ ionofoor, geen aanvulling 
van het door cytokinen geïnduceerde signaal gaf. Een verhoging van het 
intracellulaire calcium alleen is dus onvoldoende voor cytokinen-geïnduceerde 
histaminevrijmaking. Verder vonden we een duidelijk effect van thapsigargin op 
de kinetiek van histaminevrijmaking door phorbol-myristaat-acetaat (PMA): deze 
werd met thapsigargin sterk versneld. Dat laat zien dat activatie van 
proteïnekinase C door PMA op zich onvoldoende is voor een effectieve 
basofieldegranulatie. De bevinding van een versnelde vrijmaking van histamine 
uit thapsigargin-voorbehandelde basofielen is in lijn met eerdere bevindingen 

133 



waarbij activatie van de basofiele granulocyt gemeten als homotypische 
aggregatie binnen 10 min optimaal is. PMA is met andere woorden in staat een 
snelle respons van basofielen te induceren, echter alleen voor reacties 
waarvoor geen hoge intracellulaire Ca2+ spiegels benodigd zijn. Voor vrijmaking 
van histamine is een verhoogde Ca2+ concentratie noodzakelijk, en dit proces 
kent alleen dan een snelle kinetiek indien PMA gecombineerd wordt met 
thapsigargin. 

De resultaten van ons onderzoek naar de effecten van thapsigargin op 
de vrijmaking van histamine uit basofiele granulocyten leiden tot twee 
conclusies. Ten eerste, de cytokinen IL-3, IL-5 en GM-CSF hebben een 
preactiverend effect op histaminevrijmaking uit de basofiel, dat echter een 
aanvullend signaal nodig heeft, waarschijnlijk een langer durende depletie van 
de intracellulaire Ca2+ depots, voordat degranulatie kan optreden. Ten tweede, 
men moet rekening houden met fluctuaties in intracellulair Ca2+ wanneer men 
mechanismen van basofieldegranulatie bestudeert. 

Om de grondslagen van de intracellulaire signaaltransductie die door 
thapsigargin gecomplementeerd wordt te bestuderen hebben wij tyrosine-
fosforyleringspatronen van sterk gezuiverde basofielpreparaten onderzocht. Wij 
vonden een verhoogde activiteit van tyrosinefosforylering na stimulatie met anti-
IgE. Patroon en kinetiek van deze fosforylering verschilde van patronen 
gevonden na stimulatie met C5a of fMLP. Echter, incubatie met IL-3 gaf geen 
ander patroon te zien dan na stimulatie met anti-lgE, hoewel IL-3 geen 
vrijmaking van histamine geeft terwijl anti-lgE dit wel doet. Blijkbaar zijn zowel 
tyrosinefosforylering als intracellulair Ca2+ verhoging noodzakelijk voor 
basofieldegranulatie. Thapsigargin veranderde het fosforyleringspatroon niet 
maar had wel invloed op de kinetiek. Experimenten met genistein (een remmer 
van tyrosinekinases), wortmannin (een remmer van PI-3 kinase) en piceatannol 
(een specifieke remmer van het tyrosinekinase Syk) leverde geen eensluidende 
data op. Het is verleidelijk de gevonden fosforyleringspatronen toe te schrijven 
aan eiwitten zoals PLCy, FAK, Vav of PI-3 kinase. Echter, behoudens Syk 
werden deze eiwitten niet daadwerkelijk aangetoond in basofielen. Bovendien 
bleek kleine (<5%), onvermijdelijke, contaminatie van de basofielsuspensies 
met monocyten de gevonden patronen dermate te beïnvloeden dat de 
resultaten soms moeilijk te interpreteren waren. Tevens bleken monocyten 
substantieel meer Syk te bevatten dan basofielen. Omdat monocyten 
receptoren voor IgE tot expressie brengen, hoewel die van het ayy type zijn, is 
selectieve stimulatie van basofiele granulocyten niet mogelijk. Bovendien is het 
waarschijnlijk dat conform histaminevrijmaking ook de (kinetiek van) 
fosforyleringspatronen tussen donoren onderling variëren. 

Vervolgens bestudeerden wij of histaminevrijmaking correleert met de 
productie van leukotrieen C4 (LTC4) en PAF. Onderzoek naar het effect van 
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bekende stimuli van basofielen en van thapsigargin op de productie van PAF in 
vergelijking met LTC4 productie leverde de volgende gezichtspunten op. Ten 
eerste, voor alle stimuli behalve IL-3 in combinatie met thapsigargin geldt dat de 
gemeten PAF spiegels tijdelijk verhoogd waren. Aangezien de door ons 
gebruikte RIA alleen PAF detecteert en geen lyso-PAF, is het waarschijnlijk dat 
de gemeten vermindering van PAF veroorzaakt wordt door omzetting van PAF 
naar lyso-PAF door PAF-acetylhydrolase. Omdat de kinetiek van de 
vermindering van PAF overeenkomt met de kinetiek van de histaminevrijmaking 
postuleren wij dat PAF-acetylhydrolase opgeslagen ligt in, en vrijkomt uit 
basofielen. PAF-acetylhydrolase is aangetoond in mestcellen. Wanneer men de 
productie van PAF bestudeert dient men de kinetiek hierin te betrekken, gezien 
de mogelijkheid van simultaan vrijkomen van PAF-acetylhydrolase. Ten tweede, 
de productie van PAF komt doorgaans overeen met de productie van LTC4, dat 
wil zeggen geen detecteerbare productie na stimulatie met alleen C5a of alleen 
PMA, duidelijke productie na stimulatie met fMLP die verhoogd wordt door 
preactivatie met thapsigargin, en productie na stimulatie met C5a in combinatie 
met IL-3, evenals productie na stimulatie met PMA in combinatie met 
thapsigargin. Bovendien gaf IL-3, wanneer gecombineerd met thapsigargin, 
behoudens vrijmaking van histamine ook productie van PAF en LTC4. Wij 
hypothetiseren dat de combinatie van verhoogd intracellulair Ca2+ door 
thapsigargin met MAPkinase-activatie door IL-3 leidt tot deze sterke respons. 
Ten derde was er een opmerkelijk lage productie van PAF na IgE-receptor 
activatie, terwijl er wel een aanzienlijke hoeveelheid LTC4 detecteerbaar was, 
evenals histamine-vrijmaking. De productie van PAF liep dus niet volledig 
parallel met de LTC4 productie. Fosfolipase A2 (PLA2), dat de hydrolyse van 
fosfolipiden katalyseert, zorgt voor vrijmaking van arachidonzuur, de grondstof 
voor de biosynthese van Prostaglandinen en leukotriënen. Bovendien is lyso-
PAF, dat snel wordt geacetyleerd tot PAF, het lysofosfolipid dat geproduceerd 
wordt wanneer PLA2 (alkyl)fosfatidylcholine hydrolyseert. Daarom hebben wij 
het effect van twee remmers van cytosolisch PLA2 (cPLA2) onderzocht. 
Remming van cPLA2 resulteerde in een dosis-afhankelijke remming van PAF en 
LTC4 productie. Hieruit concluderen wij dat cPLA> betrokken is bij de 
hydrolysering van die fosfolipiden die van belang zijn voor de productie van PAF 
en LTC4. 

Wij onderzochten verder of thapsigargin, dat het signaal geïnduceerd 
door cytokinen aanvult, ook voorafgaand contact van basofielen met cytokinen 
kon aantonen. In vitro was een voorafgaande blootstelling van basofielen aan 
IL-3 detecteerbaar door histaminevrijmaking na incubatie met thapsigargin. Ook 
voorafgaande blootstelling aan IL-5 of GM-CSF was detecteerbaar, maar de 
stimulatie door IL-3 bleek de krachtigste stimulus. Aangezien IL-3, IL-5 en GM-
CSF aangetoond zijn bij allergische ontstekingen, onderzochten wij of 

135 



basofielen van patiënten met allergisch astma een verhoogde 
histaminevrijmaking lieten zien na incubatie met thapsigargin. Hiervoor 
vergeleken we de histaminevrijmaking geïnduceerd door verschillende stimuli in 
een groep van patiënten met allergisch astma met drie controlegroepen. Omdat 
het niet haalbaar is 500 ml bloed, de hoeveelheid nodig voor basofielzuivering, 
van een aanzienlijk aantal patiënten te verkrijgen, bestudeerden wij of 
thapsigargin ook in leukocytensuspensies voorafgaande blootstelling van 
basofielen aan cytokinen kon aantonen. Hoewel de door thapsigargin 
geïnduceerde histaminevrijmaking in leukocytensuspensies niet identiek was 
aan die in gezuiverde basofielfracties, was voorafgaande blootstelling aan 
cytokinen duidelijk aantoonbaar en dosis-afhankelijk. De spontane 
histaminevrijmaking noch de vrijmaking na stimulatie door anti-lgE, C5a, fMLP 
of PMA in de controlegroep verschilde niet van die in de groep met allergisch 
astma, die met non-allergisch astma of die van patiënten met een andere 
longaandoening. Voor de genoemde stimuli was er slechts een trend van een 
verhoogde histaminevrijmaking in de groep met allergisch astma. Ook 
combinaties van stimuli, zoals anti-lgE of PMA gecombineerd met thapsigargin, 
gaf geen verschillende histaminevrijmaking in de vier verschillende groepen. De 
histaminevrijmaking door thapsigargin was echter in de groep met allergisch 
astma significant hoger dan in de andere groepen. Wij veronderstellen dat dit 
veroorzaakt wordt door in vivo preactivatie van de basofielen van patiënten met 
allergisch astma. Thapsigargin blijkt hierbij een gevoelig instrument, omdat het 
verschil in histaminevrijmaking geïnduceerd door thapsigargin significant hoger 
is, terwijl de hoeveelheden preactiverende cytokinen in de bestudeerde groepen 
gering moet zijn geweest gezien het feit dat de andere stimuli geen verschillend 
effect per groep gaven. We nemen aan dat basofielen van patiënten met 
andere allergische aandoeningen, zoals allergische rhinitis of allergische 
dermatitis, ook een verhoogde thapsigargin-geïnduceerde histaminevrijmaking 
laten zien, maar dit moet nog aangetoond worden. 

Voorheen is een verhoging in serum IL-5 spiegels aangetoond op 6 en 
24 uur na een bronchiale allergeenprovocatie die in overeenstemming was met 
verhoogde IL-5 spiegels in geïnduceerd sputum na bronchiale 
allergeenprovocatie. Daarom hebben wij de preactivatiestatus van basofielen 
onderzocht in een groep van patiënten met astma na allergeenprovocatie. Deze 
preactivatie werd bestudeerd met de thapsigargin-geïnduceerde 
histaminevrijmaking. We bepaalden de spontane histaminevrijmaking en de 
histaminevrijmaking na stimulatie met C5a, fMLP, anti-lgE, allergeen, IL-3, IL-3 
+ thapsigargin, PMA + thapsigargin en thapsigargin alleen, op meerder 
tijdstippen na bronchiale allergeenprovocatie. Inhalatie van een 
huisstofmijtextract resulteerde in een late-fase reactie (gedefinieerd als een 
daling in de FEV, van 15%) in 6 patiënten. Tevens resulteerde dit in een stijging 
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van het aantal eosinofiele granulocyten in de circulatie, het meest uitgesproken 
24 uur na provocatie. Het effect van de allergeenprovocatie op de 
histaminevrijmaking uit basofielen was divers. De spontane histaminevrijmaking 
noch de vrijmaking door activatie van de verschillende activeringspaden werd 
beïnvloed door de allergeenprovocatie. Zo beïnvloedde allergeenprovocatie de 
histaminevrijmaking door C5a of fMLP niet. Ook histaminevrijmaking 
geïnduceerd door koppeling van IgE moleculen op de IgE-receptor door anti-lgE 
of door huisstofmijtextract werd niet beïnvloed door allergeenprovocatie, zoals 
wel beschreven voor metachromatische cellen in bronchoalveolair lavage-
materiaal. Histaminevrijmaking geïnduceerd door PMA in combinatie met 
thapsigargin, in onze handen een zeer krachtige stimulus en door ons 
beschouwd als een maat voor maximale degranulatie, werd niet significant 
beïnvloed door allergeenprovocatie. IL-3 (500 pM) gaf een significant hogere 
histaminevrijmaking dan spontaan (zonder stimulus). Hierbij was echter geen 
invloed van allergeenprovocatie meetbaar. Zo werd ook de histaminevrijmaking 
door IL-3 in combinatie met thapsigargin niet beïnvloed door 
allergeenprovocatie. Alleen de histaminevrijmaking door thapsigargin werd 
beïnvloed door allergeenprovocatie. Deze histaminevrijmaking was 24 uur na 
allergeenprovocatie significant verhoogd. Deze verhoging correleerde met een 
gemeten stijging van de IL-5 concentratie in serum, 24 uur na provocatie. 

Bij bestudering van de individuele data bleek dat bij de vijf individuen met 
de hoogste thapsigargin-geïnduceerde histaminevrijmaking in de 
uitgangssituatie, de histaminevrijmaking na 30 min aanvankelijk daalde. Dit 
werd gevolgd door een algemene (8 van 10) stijging van de thapsigargin-
geïnduceerde histaminevrijmaking 24 uur na provocatie. Een week na 
provocatie was de histaminevrijmaking geïnduceerd door thapsigargin 
teruggekeerd naar de uitgangswaarde. De variabele respons in het begin (op 30 
min en op 6 uur na allergeen provocatie) bleek geen regressie naar het 
gemiddelde te zijn, aangezien de individuele respons reproduceerbaar bleek in 
de zes patiënten die een tweede maal geprovoceerd werden. Er was geen 
verschil in longfunctie vóór provocatie, mate van vroege of late reactie, 
bronchiale hyperreactiviteit, allergeendosis, eosinofielenaantal, totaal of 
specifiek IgE bij de patiënten met een aanvankelijke daling ten opzichte van de 
patiënten met een initiële stijging van de thapsigargin-geïnduceerde 
histaminevrijmaking. De diversiteit van de initiële respons zou het gevolg 
kunnen zijn van twee competerende mechanismen, nl. uittreden van 
geactiveerde basofielen uit de circulatie naar de luchtwegen en rekrutering en 
(pre)activatie van basofielen uit het beenmerg. Er is beschreven dat na 
allergeenprovocatie het aantal eosinofiel/basofiel colony-forming units in het 
beenmerg van patiënten met astma toeneemt binnen 6 uur. Bovendien worden 
adhesiemoleculen zoals ICAM-1 beïnvloed door allergeenprovocatie, waarbij 
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verhoogde ICAM-1 spiegels in serum en broncho-alveolair lavagemateriaal zijn 
gevonden met een verandering in de fracties van T-cellen met verschillende 
patronen van adhesiemoleculen. De initiële daling van de thapsigargin-
geïnduceerde histaminevrijmaking in de circulatie, gezien in de groep met de 
hoogste uitgangswaarde vóór preactivatie, kan dan verklaard worden door 
uittreden van basofielen die geactiveerd raken boven een bepaald niveau en 
migratie van deze cellen naar de long. Bewijs voor uittreden van een dergelijke 
groep van basofielen is echter niet te verkrijgen, omdat er geen marker is om de 
"leeftijd" van basofielen te bepalen en zelfs een betrouwbare kwantitatieve 
bepaling van het aantal basofielen in bloed nog niet mogelijk is. Wij 
hypothetiseren dat de uniforme verhoging van de histaminevrijmaking 24 uur na 
allergeenprovocatie verklaard wordt door productie en vrijkomen van cytokinen 
die leiden tot preactivatie van basofielen. 

Concluderend, hebben wij de intracellulaire signalering bestudeerd die 
gecomplementeerd wordt door thapsigargin en leidt tot histaminevrijmaking uit 
humane basofielen. We onderzochten de productie van PAF en LTG, in 
gestimuleerde humane basofiele granulocytes Tevens hebben wij de 
thapsigargin-geïnduceerde histaminevrijmaking gebruikt als een instrument om 
de preactivatiestatus van basofielen te bepalen. Zo hebben we de 
preactivatiestatus van de basofiele granulocyten van patiënten met allergisch 
astma bestudeerd en het effect hierop van branchiale allergeenprovocatie. 
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