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Chapter 13

WAT IS COPD?
COPD is een verzamelnaam voor verschillende chronische obstructieve longziekten die gekenmerkt worden
door dezelfde symptomen. Het belangrijkste kenmerk is dat door een niet-reversibele en progressieve obstructie
in de luchtwegen het ademen bemoeilijkt wordt wat leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid, hoesten,
piepende ademhaling, vermoeidheid en druk op de borst. Deze symptomen worden voornamelijk veroorzaakt
door twee pathofysiologische aandoeningen, chronische bronchitis en emfyseem. Chronische bronchitis is een
ontsteking in de bronchiën, wat gepaard gaat met een verhoogde slijmproductie, verdikking van de wanden
van de kleine luchtwegen en infiltratie van immuuncellen naar de longen. De chronische longontsteking bij
COPD patiënten wordt voornamelijk gekenmerkt door een massale influx in de longen van neutrofielen, een
type witte bloedcel van het aangeboren immuunsysteem welke veel ontstekingsbevorderende stoffen zoals
cytokines en chemokines uitscheidt. Verder kan chronische longontsteking ook leiden tot beschadigingen aan
het longweefsel, emfyseem genaamd. Emfyseem wordt gekenmerkt door weefselafbraak van de longblaasjes,
wat leidt tot minder elasticiteit van de longen en minder oppervlakte wat beschikbaar is voor de gaswisseling.
Er zijn COPD patiënten die alleen chronische bronchitis of emfyseem hebben, maar het merendeel heeft last
van zowel chronische bronchitis als ook emfyseem. COPD is een ernstige en slopende ziekte die leidt tot vele
beperkingen in het leven, verlaging van de kwaliteit van leven en uiteindelijk leidt tot de dood. In Nederland
waren in 2015 meer dan 600.000 patiënten met COPD, waarbij er elk jaar meer dan 45.000 nieuwe gevallen
bijkomen en er jaarlijks bijna 7.000 mensen aan COPD overlijden. De maatschappelijke en financiële impact
van deze ziekte is dan ook groot. De kosten voor astma en COPD tezamen binnen de gezondheidzorg zijn meer
dan 1,5 miljard euro per jaar, wat neerkomt op 1.7% van de totale kosten van de gezondheidszorg. Deze kosten
worden voor een groot deel veroorzaakt door de ruim 22.000 ziekenhuisopnames van COPD patiënten per jaar.
Veel COPD patiënten krijgen te maken met exacerbaties, dit zijn periodes waarin de symptomen plotseling
verergeren, hierbij is een ziekenhuisopname vaak noodzakelijk.
COPD wordt veroorzaakt door het langdurig inademen van toxische stoffen en gassen. In de westerse wereld
is roken de belangrijkste risicofactor, maar ook andere factoren kunnen COPD veroorzaken. Een recente studie
heeft laten zien dat 30% van alle COPD patiënten wereldwijd nooit heeft gerookt. In deze gevallen leidt het
inademen van andere toxische stoffen en gassen tot COPD, voorbeelden zijn uitlaatgassen, luchtvervuiling, stof
uit de kolenmijnen en het binnenshuis koken op houtvuur. COPD is een complexe ziekte waarbij naast chronische
blootstelling aan toxische stoffen ook een genetische predispositie noodzakelijk is voor het ontwikkelen van de
ziekte. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat slechts 20% van alle rokers daadwerkelijk COPD ontwikkeld. Deze
mensen zijn dus genetisch gevoelig en ontwikkelen na chronische blootstelling COPD, terwijl de andere 80%
van de rokers genetisch minder gevoelig is waarbij de blootstelling niet genoeg is om COPD te ontwikkelen.
Maar doordat COPD een verzameling is van meerdere ziektes en het ziektebeeld en de oorzaak erg divers zijn
is het moeilijk gebleken aan te tonen welke genen verantwoordelijk zijn voor de gevoeligheid voor COPD.
Genoom brede associaties studies hebben meerdere genen ontdekt die betrokken zijn bij COPD, maar er is nog
geen duidelijk moleculair proces ontdekt die deze genen met elkaar verbindt. Ook blijkt het moeilijk te zijn de
resultaten te reproduceren in verschillende studies, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door variaties in de
studiepopulatie. Deze variatie zit bijvoorbeeld in de ernst van COPD, het type COPD, het geslacht, de levensstijl,
de genetische achtergrond, de leeftijd en de rook gewoontes van patiënten. Dit toont aan dat er een dringende
noodzaak is aan studies die de genetica van COPD onderzoeken waarbij er onderscheid wordt gemaakt
tussen verschillende groepen van COPD patiënten, ook wel endotypes genoemd. Dit zal hopelijk leiden tot
het identificeren van genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van COPD in specifieke groepen patiënten,
wat kan bijdragen aan meer ‘behandeling op maat’, waarbij patiënten een behandeling krijgen die veel meer
is toegespitst op het persoonlijke ziektebeeld. Binnen dit proefschrift hebben wij hier aan bijgedragen door
specifiek de genetica van neutrofiele luchtwegontsteking veroorzaakt door acute sigarettenrook blootstelling
te onderzoeken.
Tot op heden is er nog geen behandeling beschikbaar voor COPD patiënten welke leidt tot genezing.
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De huidige behandeling is dan ook gericht op het verminderen van de symptomen, het verbeteren van de
kwaliteit van leven en het verminderen van complicaties die samenhangen met COPD. Momenteel worden er
verschillende medicijnen voorgeschreven aan COPD patiënten, variërend van luchtwegverwijders en antibiotica
tot ontstekingsremmende inhalatie corticosteroïden. Ook komen combinaties van deze medicijnen vaak
voor. Helaas varieert de effectiviteit van de medicatie van patiënt tot patiënt en geen enkele behandeling is
in staat om de progressie van de ziekte helemaal te stoppen. Een grote groep COPD patiënten is ongevoelig
voor behandeling met corticosteroïden, deze ongevoeligheid komt veel voor in COPD patiënten met een
voornamelijk eosinofiele luchtwegontsteking en patiënten die veel exacerbaties hebben. Tevens is er geen
enkele behandeling die zorgt dat het beschadigde longweefsel weer volledig herstelt. Dit tezamen illustreert de
noodzaak tot het identificeren van nieuwe behandelmogelijkheden voor COPD patiënten. Voor het ontwikkelen
van nieuwe medicijnen is het noodzakelijk dat de volledige onderliggende moleculaire en celbiologische
processen bekend zijn, zodat de juiste moleculaire remmers gebruikt kunnen worden voor de behandeling van
COPD patiënten.
Hoe kunnen DAMPs bijdragen aan het ontwikkelen van COPD?
Tot op heden is er nog veel onbekend over de onderliggende pathofysiologie van COPD. Maar steeds meer
onderzoek laat zien dat bepaalde lichaamseigen signaalmoleculen, ofwel DAMPs, betrokken zijn bij COPD.
DAMPs zijn moleculen die vrijkomen wanneer een cel beschadigd raakt of wanneer een cel dood gaat op een
niet natuurlijke manier. Een vorm van niet natuurlijke celdood is necrose, een ongereguleerd proces waarbij
de cel kapot knapt. Dit gebeurt wanneer de cel zodanig beschadigd is dat het zichzelf niet meer kan repareren
of laten opruimen door het immuunsysteem. Het vrijkomen van DAMPs is een methode van het lichaam om
het immuunsysteem te waarschuwen dat er schade en celdood plaatsvindt en dat er dus snel actieve immuun
cellen naar die plaats moeten migreren. DAMPs zijn een groep sterk van elkaar verschillende moleculen. Op
het moment dat ze nog in de cel zitten vervullen deze moleculen allerlei normale fysiologische functies en
slechts wanneer ze buiten de cel komen krijgen alle DAMPs een vergelijkbare functie. Namelijk het activeren
van het immuunsysteem middels binding aan zogenaamde pattern recognition receptoren (PRRs). Deze
PRRs zitten op de buitenkant van immuun cellen en werken als sensoren om de cel te activeren wanneer er
gevaar is. Er zijn verschillende PRRs, zoals Toll-Like Receptoren (TLRs) en de Receptor for Advanced Glycation
End-products (RAGE), die allemaal geactiveerd worden door specifieke DAMPs. PRRs zitten op cellen van
het aangeboren immuunsysteem, zoals neutrofielen en macrofagen maar ook op epitheelcellen. PRRs zijn
ontdekt als receptoren voor moleculen afkomstig van lichaamsvreemde pathogenen, zoals ziekteverwekkende
bacteriën en virussen. Maar in de jaren ’90 is aangetoond dat deze receptoren ook geactiveerd kunnen worden
door lichaamseigen moleculen, de DAMPs. Wanneer DAMPs aan PRRs binden en deze activeren dan leidt dit
tot activatie van verschillende intracellulaire moleculen zoals NF-κB, wat uiteindelijk leidt tot de uitscheiding
van ontstekingsbevorderende signaalstoffen (cytokines). Deze cytokines trekken dan weer cellen van het
immuunsysteem aan, en activeren deze cellen zodat er een ontsteking ontstaat.
In dit proefschrift onderzoeken wij de hypothese dat het vrijkomen van DAMPs bijdraagt aan de neutrofiele
luchtwegontsteking in COPD. Onze hypothese is dat het inhaleren van toxische gassen en stoffen leidt tot schade
aan het luchtwegepitheel, de eerste fysieke barrière die bescherming biedt tegen schadelijke ingeademde
stoffen. Door de schade aan het epitheel gaan epitheelcellen op een niet-gereguleerde, necrotische manier
dood wat leidt tot de grootschalige vrijkomst van DAMPs. Deze DAMPs activeren naburige epitheelcellen via
de PRRs, en verspreiden zich via de bloedbaan door de rest van het lichaam waar ze ook direct immuuncellen
kunnen activeren. De geactiveerde epitheelcellen produceren dan pro-inflammatoire cytokines zoals TNF, IL-6
en IL-8 welke witte bloedcellen kunnen aantrekken en activeren (Figuur 1). In COPD leidt dit voornamelijk tot
een influx van neutrofielen in de longen. Wanneer deze neutrofielen niet netjes worden opgeruimd door het
immuunsysteem, gaan de neutrofielen dood via necrose wat weer leidt tot het vrijkomen van DAMPs. Op deze
manier ontstaat er een vicieuze cirkel waarbij het inhaleren van toxische stoffen en gassen leidt tot neutrofiele
luchtwegontsteking en waarbij deze ontsteking aanhoudt, zelfs na het stoppen met inhaleren van toxische
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Figuur 1: Sigarettenrook-geïnduceerde vrijkomst van DAMPs en luchtwegontsteking in COPD. Chronische inhalatie van
sigarettenrook leidt in genetisch gevoelige individuen tot immunogene celdood van luchtwegepitheelcellen en neutrofielen. Bij
dit proces komen DAMPs vrij welke ‘Pattern Recognition Receptoren (PRRs)’ op het epitheel kunnen activeren. De geactiveerde
epitheelcellen produceren vervolgens pro-inflammatoire cytokines zoals IL-6, IL-8 en TNF. Deze cytokines tezamen met de directe
effecten van DAMPs leiden tot het aantrekken en activeren van cellen van zowel het aangeboren als het verworven immuunsysteem,
wat uiteindelijk leidt tot de chronische luchtwegontsteking zoals aanwezig is in COPD patiënten. Tijdens COPD exacerbaties is dit
proces verergerd. In toekomstige studies wordt getracht dit proces te remmen door specifieke DAMPs te remmen, de DAMP receptoren
te remmen of het proces van immunogene celdood te remmen. (see color image on page 220)

stoffen. Verder veronderstellen wij dat dit alleen plaatsvindt in genetisch gevoelige individuen. In dit proefschrift
wordt ook onderzocht welke genen betrokken zijn bij de gevoeligheid voor het vrijkomen van DAMPs na
rookblootstelling. Samenvattend is het doel van dit proefschrift om bewijs te verzamelen wat de hypothese
ondersteunt dat het vrijkomen van DAMPs in de luchtwegen na blootstelling aan geïnhaleerde toxische stoffen
leidt tot chronische neutrofiele luchtwegontsteking in genetische gevoelige individuen.
Wat maakt RAGE zo bijzonder?
Hoewel er steeds meer bewijs verzameld wordt dat het collectief van DAMPs en hun receptoren tezamen
betrokken is bij COPD is er één receptor die een speciale rol in de pathofysiologie van COPD lijkt te spelen. De
laatste jaren is uit steeds meer studies gebleken dat de RAGE receptor op meerdere fronten betrokken is bij
COPD. De RAGE receptor behoort tot de immunoglobuline superfamilie en komt in het hele lichaam in lage
concentraties tot expressie. De hoogste expressie van RAGE komt voor in de longen, vooral op epitheelcellen van
de longblaasjes is de expressie van RAGE hoog. RAGE heeft de bijzondere eigenschap dat het vele liganden kan
binden, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het sterk positief geladen extracellulaire domein, wat fungeert
als elektrostatische val voor negatief geladen moleculen. Oorspronkelijk werd RAGE beschreven als receptor
voor advanced glycation end-products (AGEs), wat moleculen zijn waarbij de suiker-groepen irreversibel zijn
gemodificeerd en welke ophopen in het lichaam tijdens het ouder worden en welke door voedselopname
(voornamelijk zwart gebraden vlees) in het lichaam kunnen worden opgenomen. Maar later is gebleken dat
ook vele andere eiwitten RAGE kunnen activeren, zoals de DAMPs HMGB1, S100 eiwitten en LL-37. Activatie van
de RAGE receptor zorgt ervoor dat de cel nog meer RAGE tot expressie brengt, zodat er een nog efficiëntere
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immuun respons geïnduceerd kan worden. Te veel activatie van de RAGE receptor kan schadelijke effecten
hebben. Het lichaam wapent zich hiertegen door de productie van soluble RAGE (sRAGE) te verhogen, een vorm
van RAGE die vrij in het bloed voorkomt en de activiteit van RAGE verminderd door liganden weg te vangen
zodat ze niet meer het membraangebonden RAGE kunnen activeren en door aan RAGE zelf te binden zodat het
geen dimeer kan vormen wat noodzakelijk is voor de activatie.
In COPD patiënten is gevonden dat de expressie van RAGE significant verhoogd is op meerdere celtypes in
de longen, o.a. alveolaire en bronchiale epitheelcellen en gladde spiercellen, in vergelijking met rokende en nietrokende gezonde vrijwilligers. Tevens hebben wij en anderen gevonden dat de endogene remmer van RAGE,
sRAGE, verlaagd is in het bloed van COPD patiënten (Hoofdstuk 11) en dat dit nog verder daalt tijdens een
acute escalatie van de symptomen (een COPD exacerbatie) (Hoofdstuk 8, 9). Ook zijn de liganden die leiden tot
RAGE activatie verhoogd in COPD patiënten (Hoofdstuk 2, 11), en verder verhoogd tijdens COPD exacerbaties
(Hoofdstuk 8). Tezamen leidt dit ertoe dat de activatie van RAGE is verhoogd in de longen van COPD patiënten,
wat kan bijdragen aan chronische ontsteking van de luchtwegen. Recentelijk onderzoek heeft laten zien dat
RAGE niet alleen kan bijdragen aan ontsteking in de longen maar ook kan bijdragen aan de weefselschade van
de longblaasjes. Muizenstudies hebben laten zien dat wanneer de expressie van RAGE verhoogd wordt in de
longen dat de muizen dan spontaan emfyseem ontwikkelen. Wanneer de expressie van RAGE niet verhoogd
maar juist verlaagd wordt in de longen, zijn de muizen juist beter beschermd tegen emfyseem.
Verder hebben genoom brede associatie studies laten zien dat het gen dat codeert voor RAGE geassocieerd
is met afname in longfunctie en COPD. Deze associatie lijkt grotendeels gestuurd te zijn door één variabele positie
in het gen. Zo’n variabele positie in het genoom wordt een SNP genoemd. Deze specifieke SNP (rs2070600)
bevindt zich precies in één van de twee locaties van RAGE die suikergroepen kunnen binden. In ongeveer 6%
van de bevolking zorgt deze SNP ervoor dat het 82ste animozuur van RAGE verandert van een Glycine in een
Serine, wat er weer toe leidt dat deze positie veel beter suikergroepen kan binden en daardoor beter liganden
kan binden. Meerdere studies hebben een sterke associatie gevonden tussen deze SNP en COPD maar hoe deze
aminozuurverandering precies bijdraagt aan COPD is nog onderwerp van lopende onderzoeken.
Concluderend, het bewijs dat RAGE betrokken is bij de pathofysiologie van COPD groeit gestaag. De
laatste jaren is aangetoond dat de expressie van RAGE en de concentraties van RAGE liganden verhoogd zijn
in COPD patiënten terwijl de hoeveelheden sRAGE juist verlaagd zijn. Verder is het gen dat codeert voor RAGE
in meerdere studies geïdentificeerd als gevoeligheids-gen voor COPD. In dit proefschrift hebben wij uitgezocht
welke RAGE liganden het meest verhoogd zijn in COPD patiënten en tijdens exacerbaties en onderzochten wij
hoe dit associeert met de afname in sRAGE. Toekomstig onderzoek is nodig om de exacte rol van RAGE in COPD
te ontrafelen.
SAMENVATTING PER HOOFDSTUK
Hoofdstuk 1 geeft een introductie over COPD, neutrofiele luchtwegontsteking en DAMPs en geeft een
overzicht van de belangrijkste veronderstellingen per hoofdstuk. Terwijl in Hoofdstuk 2 een literatuurstudie
wordt gepresenteerd van de beschikbare data over de rol van DAMPs in COPD. Dit hoofdstuk laat zien dat
er vele DAMPs zijn die een mogelijke rol spelen in de pathofysiologie van COPD. Hier wordt een overzicht
gepresenteerd van welke DAMPs verhoogd of verlaagd aanwezig zijn in longvloeistof, serum of sputum van
COPD patiënten in vergelijking met al dan niet rokende gezonde vrijwilligers. Tevens wordt een classificatie van
DAMPs voorgesteld gebaseerd op de fysiologische intracellulaire locatie, zoals het cytoplasma, sub-cellulaire
organellen, mitochondriën en de extracellulaire matrix.
In Hoofdstuk 3 onderzochten wij hoe het blootstellen van longepitheelcellen aan sigarettenrook
kan bijdragen aan luchtwegontsteking. Hier hebben wij laten zien dat het bloostellen van gekweekte
longepitheelcellen aan sigarettenrook leidt tot necrotische celdood en het vrijkomen van DAMPs. Verder
laten wij zien dat deze vrijgekomen DAMPs weer andere epitheelcellen kunnen activeren wat leidt tot de
uitscheiding van ontstekingsbevorderende cytokines. Met behulp van een muizenstudie hebben wij laten
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zien dat dit mechanisme niet alleen in het lab werkt maar ook in levende organismen. Hier hebben wij muizen
blootgesteld aan sigarettenrook en laten zien dat dit leidt tot het vrijkomen van DAMPs en longontsteking.
Een andere belangrijke vinding in dit hoofdstuk is dat wanneer necroptose, een gereguleerde vorm van
necrose, farmacologisch geremd wordt, er dan veel minder DAMPs vrijkomen en longontsteking ontstaat
zowel in muizen als in epitheelcellen op het laboratorium. Dit betekent dat sigarettenrook-geïnduceerde
longontsteking in personen gevoelig voor het ontwikkelen van COPD mogelijkerwijs geremd kan worden door
het vrijkomen van DAMPs of necroptotische celdood te remmen. Samenvattend laat dit hoofdstuk voor het eerst
zien dat sigarettenrook leidt tot het vrijkomen van DAMPs uit longepitheelcellen welke kunnen bijdragen aan
longontsteking in COPD patiënten.
Dit concept hebben wij verder uitgediept in Hoofdstuk 4, waar wij hebben onderzocht of het sigarettenrookgeïnduceerde vrijkomen van DAMPs bijdraagt aan de gevoeligheid voor het ontwikkelen van COPD. Hiertoe
hebben wij longepitheelcellen van COPD patiënten en gezonde vrijwilligers blootgesteld aan sigarettenrook
extract en een selectie van DAMPs gemeten. De epitheelcellen van COPD patiënten scheiden minder S100A8
en meer Galectin-3 uit na rook bloostelling. Ook scheiden de epitheelcellen van COPD patiënten meer van de
ontstekingsbevorderende cytokine IL-8 uit na stimulatie met recombinant Galectin-3. Het lijkt er dus op dat
de respons van specifieke DAMPs anders is in COPD patiënten in vergelijking met gezonde vrijwilligers. In
dit hoofdstuk hebben wij ook laten zien dat wanneer muizen via de neus behandeld worden met specifieke
DAMPs (LL-37 of mitochondriale DAMPs) er een heftige inflammatoire reactie in de longen optreedt, maar dat
dit alleen gebeurt in muizen die genetisch gevoelig zijn voor het ontwikkelen van sigarettenrook-geïnduceerde
neutrofiele luchtwegontsteking. Dit laat dus zien dat de gevoeligheid voor het ontwikkelen van neutrofiele
luchtwegontsteking door sigarettenrook sterk geassocieerd is met het vrijkomen van DAMPs. Ten slotte
hebben wij in dit hoofdstuk laten zien dat de genexpressie van DAMPs sterker stijgt na rookblootstelling in het
luchtwegepitheel van COPD patiënten in vergelijking met gezonde vrijwilligers en dat dit verschil al aanwezig is
in jonge gezonde personen die een genetische aanleg hebben voor het ontwikkelen van COPD.
In voorgaande hoofdstukken hebben wij laten zien dat er een sterke associatie bestaat tussen de
gevoeligheid voor sigarettenrook-geïnduceerde neutrofiele luchtwegontsteking en het vrijkomen van DAMPs.
Maar tot op heden is het onbekend welke genen verantwoordelijk zijn voor sigarettenrook-geïnduceerde
luchtwegontsteking. In hoofdstuk 5 zochten wij dat uit middels een muizenstudie. Hier werden 30
verschillende inteelt muizenstammen blootgesteld aan sigarettenrook en werd een genoom brede associatiestudie uitgevoerd om de genen te identificeren die geassocieerd zijn met sigarettenrook-geïnduceerde
neutrofiele luchtwegontsteking. In deze studie hebben wij 4 genen geïdentificeerd die geassocieerd zijn met
basale neutrofiele ontstekingslevels en 5 genen die specifiek betrokken zijn bij sigarettenrook-geïnduceerde
neutrofiele luchtwegontsteking. Voor 3 van deze genen hebben wij aangetoond dat de genexpressie levels in
longweefsel correleert met de gevoeligheid voor sigarettenrook-geïnduceerde neutrofiele luchtwegontsteking.
Voortbordurend op het vorige hoofdstuk hebben wij in Hoofdstuk 6 een selectie gemaakt van 4
muizenstammen die tezamen het hele spectrum van gevoelig tot ongevoelig voor sigarettenrook-geïnduceerde
luchtwegontsteking beslaat. In deze 4 muizenstammen hebben wij een groep van 6 DAMPs gemeten en
laten zien dat verschillende DAMPs een andere associatie met sigarettenrook-geïnduceerde neutrofiele
luchtwegontsteking hebben. Op deze manier hebben wij een DAMP-vrijkomst profiel opgesteld die correleert
met sigarettenrook-geïnduceerde neutrofiele luchtwegontsteking.
In Hoofdstuk 7 hebben wij een vergelijkbare studie uitgevoerd als in Hoofdstuk 5 waarbij wij in dit geval
28 verschillende inteelt muizenstammen hebben blootgesteld aan sigarettenrook. Het doel van deze studie
was om uit te zoeken welke genen verantwoordelijk zijn voor de genetische gevoeligheid voor sigarettenrookgeïnduceerde vrijkomst van DAMPs. Hiertoe hebben wij 4 DAMPs gemeten in longvloeistof van al deze muizen.
De DAMP dsDNA laat de sterkste associatie zien met neutrofiele luchtwegontsteking en na een genoom brede
associatie studie hebben wij 11 genen geïdentificeerd die geassocieerd zijn met basale of rook-geïnduceerde
dsDNA concentraties in longvloeistof. Twee genen, Elac2 en Ppt1, laten een veranderde genexpressie zien in
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longweefsel van muizen gevoelig en ongevoelig zijn voor sigarettenrook-geïnduceerde dsDNA vrijkomst. Via
functionele laboratorium studies hebben wij laten zien dat deze genen ook in humane longepitheelcellen
betrokken zijn bij sigarettenrook-geïnduceerde celdood en het vrijkomen van dsDNA. Ten slotte hebben
wij laten zien dat twee andere, door ons geïdentificeerde genen een verschillende genexpressie hebben na
rookblootstelling in jonge gezonde vrijwilligers die al dan niet genetisch gevoelig zijn voor het ontwikkelen
van COPD. Dit hoofdstuk laat dus zien dat er een genetische basis ten grondslag ligt aan sigarettenrookgeïnduceerde vrijkomst van DAMPs.
In Hoofdstuk 8 onderzochten wij de rol van DAMPs tijdens COPD exacerbaties. Tijdens deze periodes van
heftige symptomen zijn vele ontstekingsparameters verhoogd. Hier bestudeerden wij of de concentraties van
9 DAMPs verhoogd waren in serum en sputum van COPD patiënten wanneer deze een exacerbatie hadden in
vergelijking met wanneer deze mensen in de stabiele fase van de ziekte zaten. Wij vonden dat 3 van de 9 DAMPs
verhoogde concentraties in serum lieten zien tijdens een exacerbatie terwijl geen enkele DAMP in sputum
verhoogd was. Deze drie DAMPs zijn allemaal agonisten van de RAGE receptor, wat impliceert dat vooral RAGE
activatie belangrijk is voor de luchtwegontsteking tijdens COPD exacerbaties. Daarom hebben wij ook nog de
natuurlijke remmer van RAGE, sRAGE, gemeten in deze patiënten en laten zien dat sRAGE verlaagd is in serum
van COPD patiënten tijdens een exacerbatie in vergelijking met stabiele ziekte.
Om de rol van DAMP receptoren tijdens COPD exacerbaties verder te onderzoeken hebben wij in Hoofdstuk
9 de genexpressie van 5 DAMP receptoren gemeten in neutrofielen van COPD patiënten tijdens een exacerbatie
en tijdens stabiele ziekte. Hier vonden wij dat de genexpressie van TLR2, TLR4 en NLRP3 verhoogd is tijdens COPD
exacerbaties. Vreemd genoeg is de expressie van RAGE niet verhoogd in neutrofielen tijdens COPD exacerbaties,
dus die reactie lijkt voornamelijk gedreven te zijn door meer RAGE liganden en minder sRAGE. Wel vonden wij
in overeenstemming met hoofdstuk 8 dat de concentratie van sRAGE in serum van COPD patiënten tijdens een
exacerbatie verlaagd is in vergelijking met wanneer deze patiënten in de stabiele fase van de ziekte zitten.
In Hoofdstuk 10 onderzochten wij de rol van neutrofielen in sigarettenrook-geïnduceerde vrijkomst
van DAMPs en luchtwegontsteking. Met een humane en een muizen studie hebben wij laten zien dat de
hoeveelheid neutrofielen in de longvloeistof meteen na het roken sterk daalt en daarna weer toeneemt. Dit
wijst erop dat de neutrofielen door de blootstelling aan rook massaal via necrose doodgaan. Met laboratorium
studies hebben wij aangetoond dat bloostelling van neutrofielen aan sigarettenrook de mitochondriale functie
verminderd, de gereguleerde apoptotische celdood remt en ongereguleerde necrotische celdood stimuleert en
op grote schaal het vrijkomen van DAMPs induceert. Verder zijn DAMPs afkomstig van neutrofielen in staat om
longepitheelcellen te activeren. Dit hoofdstuk toont dus aan dat het proces van sigarettenrook-geïnduceerde
vrijkomst van DAMPs en luchtwegontsteking niet alleen afhankelijk is van necrotische epitheelcellen maar dat
ook necrotische neutrofielen hieraan bijdragen.
In Hoofdstuk 11 onderzochten wij de rol van RAGE in COPD in meer detail. Hier hebben wij laten zien dat de
ophoping van advanced glycation end-products (AGEs), liganden van de RAGE receptor, verhoogd is in de huid
COPD patiënten en dat de concentratie van sRAGE verlaagd is in plasma van COPD patiënten. Beide waardes
vertonen een associatie met afname in longfunctie. Ook hebben wij twee variabele posities in het DNA (SNPs)
gevonden, in de buurt van het gen coderend voor RAGE, waarvan de ene geassocieerd is met de gen- en eiwitexpressie van RAGE in COPD patiënten en de andere geassocieerd is met hoeveelheid ophoping van AGEs in de
huid. Dit hoofdstuk beschrijft dat AGEs zich ophopen in de huid maar niet in het plasma, sputum of in biopten
van COPD patiënten. Verder laat dit hoofdstuk zien dat RAGE activatie waarschijnlijk erg belangrijk is in COPD
alwaar er een sterkte correlatie is van de ernst van COPD met de concentraties van sRAGE en AGEs.
Ten slotte geeft Hoofdstuk 12 een samenvatting van dit proefschrift. Tevens wordt de rol van DAMPs in
COPD bediscussieerd en wordt beschreven dat ook andere nog niet onderzochte celtypes zoals macrofagen
betrokken kunnen zijn bij dit proces. Ook het belang van genetische aanleg bij het proces van sigarettenrookgeïnduceerde vrijkomst van DAMPs en luchtwegontsteking wordt hier beschreven. Evenals de functie van DAMPs
tijdens COPD exacerbaties, welke nog grotendeels onbekend is. Het zou kunnen zijn dat de verhoogde DAMP
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concentraties de oorzaak zijn van een exacerbatie maar het zou ook kunnen zijn dat de exacerbatie als gevolg
heeft dat de hoeveelheid vrijgekomen DAMPs stijgt. Vervolgens beschrijft dit hoofdstuk nog de intrigerende rol
van RAGE in COPD en de kansen en beperkingen van de beschikbare laboratorium technieken voor het COPD
onderzoek. Als laatste wordt een visie gegeven op de toekomst van het DAMP onderzoek in COPD.
CONCLUSIE
In dit proefschrift werd onderzocht wat de rol van DAMPs is in de pathofysiologie van COPD. De algemene
hypothese van dit proefschrift is dat blootstelling van de longen van genetisch gevoelige individuen aan
toxische gassen leidt tot immunogene celdood gevolgd door het vrijkomen van DAMPs wat significant bijdraagt
aan de neutrofiele luchtwegontsteking in COPD. Dit proefschrift levert meerdere lijnen van bewijs aan die deze
hypothese ondersteunen. Ten eerste laten wij zien met behulp van zowel laboratorium als muismodellen dat
blootstelling van luchtwegepitheelcellen aan sigarettenrook leidt tot immunogene celdood en de vrijkomst
van DAMPs en dat deze DAMPs in staat zijn om neutrofiele luchtwegontsteking te veroorzaken (Figuur 1). Dit
proces van sigarettenrook-geïnduceerde DAMP vrijkomst en luchtwegontsteking kan farmacologisch geremd
worden doormiddel van een necroptose remmer, wat de therapeutische potentie van deze remmers illustreert.
Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of ook remmers voor specifieke DAMPs of DAMP receptoren in
staat zijn om dit proces efficiënt te stoppen, zonder te veel bijwerkingen. Ten tweede hebben wij laten zien dat
de gevoeligheid voor sigarettenrook-geïnduceerde luchtwegontsteking geassocieerd is met de gevoeligheid
voor sigarettenrook-geïnduceerde vrijkomst van DAMPs in een muismodel (Figuur 2) en in humane studies.

Figuur 2: Genetische gevoeligheid bepaald of muizen luchtwegontsteking ontwikkelen na rook of DAMP blootstelling.
Er zit verschil in gevoeligheid voor het ontwikkelen van neutrofiele luchtwegontsteking tussen de verschillende muizenstammen.
Na blootstelling aan sigarettenrook of na behandeling met de DAMPs LL-37 of mitochondriale DAMPs (mtDAMPS) via de neus
ontwikkelen sommige muizenstammen neutrofiele luchtwegontsteking en andere muizenstammen niet. Specifieke genen betrokken
bij het reguleren van celdood, zoals Elac2, Ppt1 en Cflar, zijn verantwoordelijk voor de genetische gevoeligheid voor het ontwikkelen
van sigarettenrook-gemedieerde DAMP vrijkomst en luchtwegontsteking. (see color image on page 221)

196

| Nederlandse samenvatting / Dutch summary

Dit is in overeenstemming met onze vinding dat een toediening van specifieke DAMPs in de neus van muizen
alleen luchtwegontsteking veroorzaakt in muizenstammen die genetisch gevoelig zijn voor het ontwikkelen
van sigarettenrook-geïnduceerde neutrofiele luchtwegontsteking. Dit laat zien dat DAMPs een belangrijke
factor zijn in de gevoeligheid voor sigarettenrook-geïnduceerde luchtwegontsteking. Verder hebben wij
gevoeligheidsgenen voor het sigarettenrook-geïnduceerde vrijkomen van DAMPs geïdentificeerd waarvan er
meerdere, zoals Ppt1, Elac2 en Cflar, betrokken zijn bij de regulatie van celdood. Deze genen zijn waarschijnlijk
betrokken bij de vroege immunologische reacties in COPD patiënten, alhoewel toekomstige studies de relevantie
van deze genen in COPD nog moeten bevestigen. Als laatste hebben wij laten zien dat de RAGE receptor een
speciale plek heeft binnen het proces van sigarettenrook-geïnduceerde luchtwegontsteking in COPD. Dit is
vooral duidelijk tijdens COPD exacerbaties, wanneer specifiek de concentraties van RAGE-activerende DAMPs
verhoogd zijn in serum, de concentratie van sRAGE verlaagd is en de expressie van specifieke DAMP receptoren
op neutrofielen verhoogd is (Figuur 3).
In conclusie, onze studies onderschrijven het belang van sigarettenrook-geïnduceerde vrijkomst
van DAMPs in de inductie van luchtwegontsteking gedurende de vroege fases van COPD en gedurende COPD
exacerbaties. Het biologische proces van DAMPs die DAMP receptoren activeren is waarschijnlijk een belangrijke
stap in het induceren van neutrofiele luchtwegontsteking en zal uiteindelijk leiden tot COPD in genetisch
gevoelige personen. Wij stellen voor om DAMP vrijkomst profielen verder te ontrafelen en deze te gebruiken als
biomarkers voor de gevoeligheid voor het ontwikkelen van COPD. Verder zal toekomstig onderzoek gericht zijn
op het remmen van specifieke DAMPs en DAMP receptoren, met als doel deze remmers te gebruiken als nieuwe
therapie voor COPD patiënten.

Figuur 3: Veranderingen in het aangeboren immuunsysteem tijdens COPD exacerbaties. Verschillende moleculen van het
aangeboren immuunsysteem komen in verhoogde concentraties voor tijdens COPD exacerbaties in vergelijking met de stabiele fase
van COPD. In serum zijn de RAGE-activerende DAMPs S100A9, HMGB1 en LL-37 verhoogd tijdens een exacerbatie. Tevens is de expressie
van de DAMP receptoren TLR2, TLR4 en NLRP3 verhoogd in circulerende neutrofielen. Terwijl de concentratie van sRAGE juist verlaagd
is in de circulatie. (see color image on page 222)
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