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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nasal epithelial cells : effector cells in allergy

Vroling, A.B.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vroling, A. B. (2009). Nasal epithelial cells : effector cells in allergy. [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/nasal-epithelial-cells--effector-cells-in-allergy(6f473edb-e723-4756-9510-fa23cf78578a).html


171

Appendices

Nederlandse Samenvatting

Allergie is een veelvoorkomende ziekte in de westerse samenleving, in de 
Verenigde Staten zelfs meer dan 20%. Patienten met allergische ontsteking 
van het neusslijmvlies (rhinitis) leiden aan symptomen zoals een loopneus 
of een verstopte neus, jeuk aan de neus of ogen, niezen, en zelfs reuk en 
gehoorverlies. Ondanks dat deze symptomen niet dodelijk zijn leiden ze er 
wel toe dat het algehele welbevinden van de patienten verminderd is en 
dat hun functioneren op het werk er onder kan leiden, de kosten die met 
deze ziekte gepaard gaan zijn dan ook enorm; geschat is dat afwezigheid en 
verlaagde productiviteit door allergie in 1998 aan amerikaanse bedrijven 250 
miljoen dollar gekost heeft. Dit is  nog maar een fractie van de totale kosten, 
aangezien de kosten voor gezondheidszorg gerelateerd aan allergische 
rhinitis  zelfs meer dan 6 miljard dollar was in 1996.

Waar onderzoek op het gebied van allergie zich altijd gericht heeft op cellen 
van het adaptieve immuunsysteem zoals witte bloedcellen zijn wij ons in ons 
onderzoek gaan richten op de epitheelcellen. Epitheelcellen zijn de buitenste 
laag cellen in het neusslijmvlies, die de binnenkant van de neus bekleden, en 
als buitenste laag spelen zij een belangrijke rol als barriere, ervoor zorgend 
dat onderliggende weefsels en cellen afgeschermd worden van kwalijke 
invloeden van buitenaf. Ze zijn echter meer dan een fysieke barriere, ze 
kunnen namelijk zelf ook reageren op allergenen en ziekteverwekkers. In 
reactie hierop produceren ze bijvoorbeeld chemokines en cytokines, dit 
zijn stoffen waar cellen mee met elkaar kunnen communiceren. De vraag 
in ons onderzoek was of deze cellen betrokken zijn bij allergische reacties, 
en als ze dat zijn wat dan hun rol hierin is. Verschillen tussen epitheelcellen 
van gezonde en allergische mensen kunnen ons hierover veel leren. Als de 
functie van het epitheel het imuunsysteem beinvloed is dit een aangewezen 
plek om in te grijpen, bijvoorbeeld door middel van een neusspray.

In hoofdstuk 1 beschrijven we drie families van receptoren die op 



172

Appendices

epitheelcellen aanwezig zijn en die een rol spelen in de reactie tegen 
allergenen en pathogenen. Deze drie groepen zijn Toll Like Receptoren, NOD 
Like Receptoren en Protease Geactiveerde Receptoren, ook beschrijven we 
hoe deze receptoren in de cel signaleren als de receptor wordt geprikkeld.

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de reactie van luchtweg epitheel 
cellen op blootstelling aan huisstofmijt allergeen. In deze cellijn zagen we dat 
veel genen hun expressie verhogen na allergeen blootstelling. Veel van deze 
genen spelen een rol in communicatie tussen verschillende cellen, hiertoe 
behoren ook de chemokines en cytokines. We hebben ook genen gevonden 
die betrokken zijn bij andere processen zoals immuniteit en verdediging, 
receptor activiteit, en enzym remmer activiteit. Als we een netwerk analyse 
doen kunnen we de beschreven interacties tussen alle genen zien waar de 
expressie van verhoogd is. Hier vonden we een centrale rol voor TNF-α, een 
cytokine dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van witte bloedcellen.

In hoofdstuk 2 hebben we laten zien hoe luchtwegepitheel cellen reageren 
op allergeen blootstelling, in hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar neus 
epitheelcellen die direct afkomstig zijn van patienten of gezonde vrijwilligers. 
Ook hier zagen we een verhoging van expressie van genen, echter 
hoofdzakelijk in de gezonde controles. Als we naar de expressieniveaus van 
die genen kijken in allergische patienten zien we dat deze al een hoog niveau 
hebben en mogelijk daardoor hun expressie niet verder kunnen verhogen, 
dit noemen we de geactiveerde staat. Van de genen die hier veranderd 
zijn is bekend dat ze een rol spelen in communicatie tussen cellen, signaal 
transductie en transcriptie factor activiteit. Ook hier hebben we netwerk 
analyse gedaan waaruit bleek dat de geactiveerde staat van de signaal 
moleculen ook terug te zien was in transcriptiefactoren, de regulatoren van 
genexpressie.

 Nadat we hebben laten zien dat zowel een luchtweg epitheelcellijn als 
primaire neusepitheelcellen reageren op allergeen, zijn we gaan kijken naar de 
overeenkomsten tussen de luchtweg epitheelcellijn beschreven in hoofdstuk 
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2 en primaire neusepitheelcellen beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 
4 hebben we gekeken of een cellijn gebruikt kan worden als model om de 
epitheliale respons op allergenen te bestuderen. Uit onze vergelijking bleek 
dat de cellijn meer overeenkomsten had met het gezonde primaire epitheel 
dan met dat van allergische individuen. Daarnaast is het aantal genen dat 
in de cellijn veranderd vele malen groter dan dat in primaire cellen. Voor 
het bestuderen van de respons na blootstelling aan allergeen kun je dus 
een cellijn gebruiken, echter zullen de verschillen die door allergie worden 
veroorzaakt hierin niet terug te vinden zijn.

Het allergeen wat we hebben gebruikt in de experimenten in hoofdstukken 
2, 3 en 4 bevat proteolytische enzymen die door het knippen van de receptor 
deze kunnen activeren. In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de respons 
van epitheelcellen op een enkel proteolytisch enzym, wat ertoe leidt dat cellen 
uit de epitheellaag loslaten. Hier zagen we dat als het loslaten gebeurd in 
aanwezigheid van een proteolytisch enzym dit tot een veel sterkere respons 
leidt dan wanneer je dit op een niet enzymatische manier doet.

Een rode draad in de respons van epitheelcellen is dat ze cytokines 
en chemokines produceren als reactie op blootstelling aan proteolytische 
allergenen. Van deze stoffen is bekend dat ze niet alleen een effect hebben 
op cellen van het immuunsysteem maar dat ze ook weer de epitheelcellen 
kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de respons 
van epitheelcellen op de proinflammatoire cytokines TNF-α and IL-17. We 
zagen dat deze twee cytokines een samenwerkend effect kunnen hebben 
op de productie van sommige andere cytokines. Erg opvallend was dat het 
synergistisch effect op IFN-γ alleen te zien was in epitheel van gezonde 
individuen.

Tot slot bespreken we in hoofdstuk 7 hoe we met dit onderzoek beter 
inzicht in het proces van allergie hebben gekregen, met name de bijdrage die 
epitheelcellen daarin hebben. Ook zijn nu de verschillen tussen epitheel van 
allergische en gezonde allergenen blootgelegd. Deze verschillen wijzen naar 
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verschillende mechanismen van regulatie die invloed kunnen hebben op de 
allergische respons. De verschillen in respons en regulatie daarvan openen 
nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van medicatie die een effect 
heeft op de epitheelcellen en die via de neusslijmvlieslaag de allergische 
ontsteking kan onderdrukken. Ook kunnen deze verschillen gebruikt worden 
voor het ontwikkelen van diagnostische methoden om allergie bij jonge 
kinderen vast te stellen, aangezien de huidige methoden niet altijd even 
betrouwbaar zijn. 

Met dit onderzoek zijn we een stap dichterbij gekomen bij het begrijpen 
van allergie, en in het bijzonder de rol die epitheelcellen spelen hierin, dit 
begrip kan van belang zijn bij het ontwikkelen van nieuwe medicatie voor de 
behandeling van allergie.


