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Achtergrond d 

Hett menselijk lichaam staat continu bloot aan een grote verscheidenheid van mogelijk 

schadelijkee invloeden. Zo komen onze luchtwegen in aanraking met virussen, bacteriën en 

lichaamsvreemdee stoffen (uitlaatgassen, sigarettenrook), terwijl in onze darmen grote kolonies 

bacteriënn vreedzaam van onze spijsvertering meegenieten. Dit alles zonder dat wij er over het 

algemeenn iets van merken: ons afweersysteem reageert adequaat en slechts zelden worden wij 

ziek. . 

Onzee afweer is in staat lichaamsvreemde indringers snel te herkennen. Dit doen onze 

afweercellenn vaak aan de hand van moleculen die zich bevinden op het oppervlak van 

bacteriën.. Een goed voorbeeld van zo'n molecuul is het Lipopolysaccharide (LPS) dat zich 

bevindtt op de E. coli, een bacterie die veel in de darm voorkomt. Ontstaat er bijvoorbeeld een 

E.Colii  infectie van de buikholte, omdat er door een ongeluk een gaatje in de darmwand is 

ontstaan,, dan zullen afweercellen in de buikholte het LPS onmiddellijk herkennen en het 

afweerapparaatt mobiliseren om de infectie te bestrijden. De al aanwezige afweercellen zullen 

trachtenn de bacterie direct te doden en ze maken stoffen aan om andere afweercellen op te 

roepenn en te activeren; de vaten in het buikvlies zullen zich verwijden zodat de vele 

afweercellenn makkelijk naar de plaats van infectie kunnen komen, de buik zal zeer pijnlijk 

zijnn en de patiënt zal koortsig worden. Kortom de buikholte is ontstoken (een peritonitis). 

Dezee reactie illustreert enkele essentiële begrippen in de afweer: 

1)1) Ontsteking (Eng: 'inflammation'): de algemene reactie van het lichaam op 

beschadiging.. Beschadiging kan zijn een muggenbeet of een gekneusde enkel, maar ook een 

infectiee van de buikholte of de longen. Deze algemene reactie omvat zwelling, roodheid, pijn 

enn warmte van het aangedane deel. De kenmerken van ontsteking waren reeds bekend in de 

Romeinsee oudheid: rubor, dolor, calor, tumor. Tegenwoordig scharen wij onder ontsteking 

ookk de reactie van het afweerapparaat op schade aan het lichaam; in dit proefschrift wordt met 

namee naar deze component van ontsteking gekeken. 

2)2) Aspecifieke afweer (Eng: 'Aspecific / Innate immunity): het onmiddellijk herkennen 

vann bacteriën aan de hand van bepaalde moleculen (b.v. LPS) door afweercellen. Deze 

afweercellen,, meestal een subset van onze witte bloedcellen (b.v. monocyten, macrofagen en 

granulocyten)) reageren op het herkennen van de lichaamsvreemde indringer met het 'opeten' 
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vann de bacterie (phagocytose) en het maken van boodschapstoffen (zgn. cytokinen) om andere 

afweercellenn te mobiliseren. 

Hett moge duidelijk zijn, dat er tijdens een ontsteking veel geregeld moet worden tussen 

afweercellenn onderling en in de cellen afzonderlijk. Een essentieel onderdeel van deze 

regulatiee zijn de verschillende signalen die ontstekingscellen elkaar zenden ter aansturing van 

dee ontsteking, een goed voorbeeld hiervan zijn cytokinen. Cytokinen zijn kleine eiwitten die 

wordenn gemaakt door ontstekingscellen zodat zij een bepaalde boodschap kunnen 

overbrengenn naar ander ontstekingscellen, bijvoorbeeld dat er ergens in het lichaam een 

infectiee is. Cytokinen kun je grofweg indelen in ontstekingsbevorderende cytokinen (Eng: 

pro-inflammatoryy cytokines: bijvoorbeeld TNFa en IL-1) ,ontstekingsremmende cytokines 

(Eng:: anti-inflammatory cytokines: bijvoorbeeld IL-10) en zgn. chemotactische cytokinen 

(Eng:: chemokines: b.v. IL-8 en GROa), betrokken bij het aanroepen van ontstekingscellen 

vann de ene naar de andere locatie. 

Ditt soort boodschappereiwitten of signalen wordt opgepikt door receptoren op het oppervlak 

vann andere ontstekingscellen. Afhankelijk van het gezonden signaal zal de ontstekingscel 

reagerenn met b.v. het maken van bacteriedodende eiwitten of door verplaatsing naar de 

infectiebron.. Ter effectuering van zo'n celrespons, dient het gezonden signaal van de 

celmembraann naar de celkern te worden vervoerd, waar immers bijvoorbeeld, het bacterie 

dodendee eiwit wordt gemaakt, dit proces wordt signaal transductie genoemd. Een familie van 

eiwittenn die cruciaal is gebleken bij de intracellulaire transductie van ontstekingssignalen, 

bestaatt uit de Mitogen Activated Protein Kinases (MAPKs). Deze MAPKs vormen paden in 

dee cel tussen membraan en kern en blijken betrokken te zijn bij vele ontstekingsprocessen. 

Inn de complexe regulering en aansturing van ontstekingscellen kan ook van alles misgaan. 

Omm vaak onduidelijke redenen wordt het afweerapparaat overactief zonder dat er een 

duidelijkee infectie of andere bekende beschadiging is, en ontstaat er een ontsteking. Bij het 

voortdurenn van zo'n ontsteking ontstaat uiteindelijk schade aan het eigen lichaam. Bekende 

voorbeeldenn van dit soort ontstekingsziekten zijn de ziekten van Crohn en reumatoïde artritis, 

waarbijj  respectievelijk de darmen en de gewrichten te lijden hebben onder langdurige 

ontstekingsprocessen.. In dit soort gevallen is het wenselijk de ontsteking te remmen met 

medicijnenn zoals bijvoorbeeld corticosteroïden. Deze aanpak kent echter vele bijwerkingen en 

iss vaak niet in staat de ziekte afdoende te behandelen. 
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Nuu wordt gedacht dat het remmen van de signaal transductie paden die zijn betrokken bij 

ontstekingg (de MAPK-paden) wel eens een sterk ontstekingsdempend effect zou kunnen 

hebben.. Onderzoek hiernaar zou uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

ontstekingsremmendee medicijnen. Proeven die een ontstekingssituatie nabootsen in 

gekweektee cellen (in vitro), geven inderdaad aan dat MAPK-remmers een 

ontstekingreducerendee werking hebben. Groot nadeel van dit soort proeven is echter dat niet 

duidelijkk is of zij relevant zijn voor de menselijke situatie (in vivo): over de rol en functie van 

MAPKss bij mensen is tot nog toe niets bekend. 

Doell van dit proefschrift 

Doell  van dit proefschrift was dan ook om uit te zoeken of: 

11 MAPKs betrokken zijn bij ontsteking in mensen, 

22 Het remmen van MAPKs ontsteking remt in mensen, 

33 Het remmen van MAPKs een veilige en effectieve therapie is bij het behandelen 

vann een ontstekingsziekte, in dit geval de ziekte van Crohn. 

Verderr bekeken wij de invloed van MAPKs op de afweer tegen longontsteking in een speciaal 

muizenmodell  daarvoor. 

Resultaten n 

Inn dit proefschrift beschrijven wij, voor het eerst, dat MAPKs inderdaad een rol spelen tijdens 

ontstekingg in mensen. Hiervoor gebruikten wij het zgn. humane endotoxin model. Dit model 

bootstt systemische (d.w.z. door het hele lichaam) ontsteking na door middel van het 

intraveneuss inspuiten van het eerder genoemde LPS (=endotoxine). Door het inspuiten van dit 

dodee eiwitbestanddeel van de membraan van de E.Coli bacterie wordt gedurende enkele uren 

dee afweer sterk geactiveerd. De typische ontstekingsreactie die hierop ontstaat, gaat gepaard 

mett koorts, malaise, en misselijkheid bij vrijwilligers, maar ook met o.a. verhoogde cytokine-

enn chemokineniveaus in hun bloed. Dit model is bij uitstek geschikt om ontsteking en 

mogelijkee onstekingsremmers te bestuderen bij mensen. Wij zagen dat in de witte bloedcellen 

vann vrijwilligers, die wij verzamelden na het inspuiten van LPS bij hen, twee van de drie 

belangrijkstee MAPK-paden, te weten p38 MAPK en p42/44 MAPK, geactiveerd werden, 
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vergelekenn met de witte bloedcellen die werden verkregen voor het inspuiten van LPS in de 

vrijwilligers.. Activiteit van het derde MAPK-pad, JNK, werd niet genieten in deze situatie. 

Inhibitiee van p38 MAPK, door middel van een nieuwe remmer, reduceerde de met dit model 

geassocieerdee ontstekingsparameters (o.a. inflammatoire cytokinen TNFoc en IL-6, 

chemokiness en hun receptoren en activatie markers van witte bloedcellen) in sterke mate. 

Inn biopten (kleine stukje weefsel) die wij verkregen uit de dikke darm van patiënten met de 

ziektee van Crohn, vonden wij verhoogde MAPK-activiteit in diverse ontstekingscellen. Dit 

suggereertt dat MAPKs betrokken zijn bij deze ziekte. In een klinische trial waarin twaalf 

patiëntenn met matige tot ernstige ziekte van Crohn werden behandeld met CNI-1493, een 

MAPKK remmer, bleek deze behandeling klinische verbetering en heling van darmzweren te 

induceren.. In biopten, verkregen na behandeling met CNI-1493, bleken met name de activiteit 

vann het MAPK-subtype JNK en de hoeveelheid van het ontstekingcytokine TNFa geremd. 

Inhibitiee van het MAPK-subtype p38 in een muizenmodel voor de ziekte van Crohn had geen 

voordeligg effect. 

Tott slot bekeken wij het effect van MAPK-remming op de immunologische respons tegen een 

infectieziekte,, namenlijk longontsteking veroorzaakt door de S. Pneumoniae bacterie (de 

pneumokok).. In gekweekte cellen vonden wij dat in de meeste gevallen MAPK remming de 

immunologischee respons (in dit geval de cytokine productie) tegen bacteriële componenten 

vermindert,, maar dat MAPK-remming, celtype- en conditieafhankelijk, ook tot een vergroting 

vann inflammatoire cytokineproductie kan leiden. In muizenmodellen voor pneumokokken 

longontstekingg bleek dat zowel p38 MAPK als p42/44 MAPK belangrijk is voor een normale 

afweer:: remming van deze MAPKs had een negatief effect op de bacteriële klaring. 

Conclusie e 

MAPKss lijken dus een belangrijke rol te spelen bij ontsteking in vivo en therapeutische 

interventiee in MAPK-paden is veelbelovend voor de behandeling van chronische 

ontstekingsziekten.. Het lijk t daarbij verstandig in gedachte te houden dat MAPK-remming de 

afweerr tegen infectieziekten nadelig kan beïnvloeden. 
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