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Samenvatting 
 

Onder normale omstandigheden inhaleert een volwassen menselijke long zo’n 

11.000 liter lucht per dag. Naast deze normale lucht worden er ook potentieel 

toxische stoffen en micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels of 

parasieten, ingeademd. In het merendeel van de gevallen is het immuunsysteem 

van de longen in staat om deze ingeademde stoffen en micro-organismen op te 

ruimen en daarmee de longen te beschermen tegen infecties en hun normale 

functie te handhaven. Echter, wanneer deze beschermende werking vermindert, 

kunnen uiteindelijk longziekten ontstaan. Deze kunnen variëren van acuut (vaak 

hevig maar kortdurend) tot langdurig en onomkeerbaar. 

Hoewel de prevalentie van luchtweginfecties als gevolg van hygiëne 

maatregelen en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins drastisch 

verminderd is, zijn dergelijke infecties nog steeds een grote belasting voor de 

gemeenschap in termen van ziekte, overlijden en gezondheidskosten. Veelal 

worden deze infecties veroorzaakt door virussen. De infecties zijn vaak onschuldig 

– denk hierbij aan een normale verkoudheid – en duren vaak niet langer dan een 

aantal dagen. Echter, in patiënten met chronische longziekten zoals astma en 

COPD, waarbij de werking van het immuunsysteem vaak verminderd is, kunnen 

dergelijke infecties leiden tot een ernstige verslechtering van de conditie van de 

patiënt (een zogenaamde “acute exacerbatie”) en zelfs levensbedreigend zijn. 

Helaas blijken de momenteel beschikbare antivirale middelen 

onvoldoende geschikt om deze door virale infecties veroorzaakte acute 

exacerbaties te voorkomen of te behandelen. Daarom is het van groot belang dat 

er op korte termijn nieuwe en betere antivirale therapieën ontwikkeld worden. Een 

mogelijke strategie hierbij zou kunnen zijn het bestuderen van afwijkingen in de 

afweerreactie tegen virussen en het mogelijk herstellen van deze afwijkingen. Ook 

kan het nuttig zijn om te bestuderen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de 

verhoogde gevoeligheid van patiënten met chronische luchtwegklachten voor 

infecties van de luchtwegen. Met deze kennis zal het eventueel mogelijk zijn om tot 

nieuwe efficiënte therapieën te komen zodat patiënten met chronische luchtweg 

klachten beter beschermd zijn tegen respiratoire infecties en de eventueel daaruit 

voortvloeiende acute exacerbaties.  

 

Wanneer cellen geïnfecteerd raken zullen ze reageren via het produceren 

van diverse stoffen om de infectie te bestrijden. Tot deze stoffen behoren de 
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zogenaamde interferonen, welke een sterk antivirale werking hebben. Wanneer 

deze interferonen geproduceerd worden, zullen ze de cellen waardoor ze 

geproduceerd worden stimuleren maar ook cellen in de directe nabijheid. Op deze 

wijze worden gestimuleerde cellen in een antivirale staat gebracht, waardoor ze 

beschermd zijn tegen mogelijke infecties. Echter, in patiënten met astma en COPD 

lijkt dit systeem verstoord en worden er tijdens infecties beduidend minder 

interferonen geproduceerd door de cellen in de luchtwegen. Daarnaast hebben 

virussen bepaalde strategieën ontwikkeld om aan het afweersysteem te 

ontsnappen; deze strategieën zijn meestal gebaseerd op het onderdrukken van de 

werking van deze interferonen. Ondanks het feit dat cellen minder interferonen 

produceren en/of dat de productie van interferonen door virussen onderdrukt 

wordt, blijken de cellen wel nog in staat te zijn op interferonen te reageren. Op 

basis van deze bevindingen hebben we in dit proefschrift onderzocht in hoeverre 

het mogelijk is om cellen middels van buitenaf toegevoegde (“exogeen”) 

interferonen te beschermen tegen toekomstige virale infecties en mogelijk tegen 

de vaak daarmee gepaarde acute exacerbaties. Ook hebben we onderzocht in 

hoeverre bacteriële infecties het effect van virale infecties kunnen versterken.  

 

De verschillende typen interferonen (IFN) kunnen worden onderverdeeld in 3 

groepen: 

i) Type I interferonen, waartoe IFN-α en IFN-β behoren 

ii) Type II interferon, welke groep uitsluitend uit INF-γ bestaat 

iii) Type II interferonen. Deze groep is het meest recent ontdekt en 

bestaat uit IFN-λ1 λ-2 en λ-3 

Van deze 3 groepen zijn de typen I en III de meest belangrijke wanneer het 

gaat om de antivirale afweer. Beide typen zijn instaat om de cellulaire productie 

van een groot aantal stoffen met antivirale werking (de zgn. “interferon-stimulated 

genes”(ISG)) aan te zetten. Echter, ze doen dit via stimulatie van verschillende 

receptoren op de cel. Hierbij is het van belang dat de receptoren voor type I IFN op 

vrijwel alle cellen voorkomen, terwijl de receptoren voor type III IFN vrijwel 

uitsluitend op epitheel cellen voorkomen. Aangezien deze epitheel cellen in de 

luchtwegen de eerste cellen zijn die door virussen worden geïnfecteerd, is het 

waarschijnlijk dat de type III IFN in de luchtwegen belangrijker zijn voor de 

antivirale afweer dan de type I IFNs. In eerdere experimenten in ons lab hebben we 

reeds aangetoond dat epitheel cellen na blootstelling aan IFN-β langdurig 

beschermend waren tegen daaropvolgende virale infecties. In dit proefschrift 
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hebben we onderzocht in hoeverre IFN-λ1 ook in staat is om diverse cellen te 

beschermen tegen virale infecties. De resultaten van deze studie zoals beschreven 

in hoofdstuk 2 toonden aan dat een eenmalige voorbehandeling met IFN-λ1 zorgde 

voor een langdurige bescherming welke minimaal gelijkwaardig was aan het effect 

van IFN-β. Ook bleek dat de expressie van diverse ISGs na stimulatie met IFN-λ1 

langdurig verhoogd bleef, terwijl de door IFN-β geïnduceerde expressie sterk afnam 

na verloop van tijd. Dit suggereert dat de door IFN-λ1 veroorzaakte antivirale 

conditie mogelijk langer zal aanhouden dan de door IFN-β geïnduceerde staat. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat IFN-λ1, net als IFN-β, profylactische en 

beschermende werking heeft in het voorkomen van virale infecties en dat het 

effect van IFN-λ1 mogelijk langduriger is dan het effect van IFN-β. 

 

Hoewel acute exacerbaties veroorzaakt worden door diverse prikkels zoals 

allergenen, sigarettenrook of luchtweginfecties, blijken ontstekingsreacties in 

vrijwel alle gevallen een rol te spelen. Nu hebben we eerder laten zien dat IFNs 

beschermend werken tegen virale infecties, maar het was onduidelijk of IFNs zelf 

ook tot een ontstekingsreactie zouden kunnen leiden. Ook zou de interactie tussen 

cellen van belang kunnen zijn omdat de afweer in de longen het gevolg is van een 

direct samenspel tussen diverse celtypen. Als gevolg hiervan zou het uiteindelijke 

therapeutische effect van bijvoorbeeld IFNs in de menselijke long anders kunnen 

zijn dan zoals eerder bestudeerd in een celkweek met één enkel celtype (bv 

epitheel cellen). Om dit te bestuderen hebben we in hoofdstuk 3 gebruik gemaakt 

van een zogenaamde co-cultuur, waarbij 2 celtypen, die beiden betrokken zijn bij 

de afweer in de luchtwegen (macrofagen en epitheel cellen), gezamenlijk werden 

gekweekt en vervolgens werden blootgesteld aan zowel IFN-λ1 als IFN-β. De 

resultaten toonden aan dat blootstelling aan zowel IFN-λ1 als IFN-β zorgde voor 

een lichte ontstekingsreactie. Echter, wanneer de blootstelde cellen vervolgens ook 

geïnfecteerd werden, bleek dat niet alleen de infectie voorkomen kon worden 

maar dat de ontstekingsreactie ook sterk verminderd was in vergelijking met de 

ontstekingsreactie die veroorzaakt werd door het virus in onbehandelde cellen. Dit 

leidde tot de conclusie dat blootstelling aan IFN weliswaar zorgde voor een geringe 

ontstekingsreactie, maar dat deze ontstekingsreactie mogelijk noodzakelijk is om 

een daaropvolgende virale infectie beter te bestrijden en de door het virus 

veroorzaakte ontsteking binnen de perken te houden. 
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Helaas blijkt een deel van alle patiënten met astma en COPD niet in staat 

te zijn om te stoppen met roken. Nu blijkt roken de gevoeligheid voor virale 

infecties van de luchtwegen sterk te verhogen, waarschijnlijk via het aantasten van 

het afweer systeem in de longen. Vooral de productie van IFN lijkt aangetast te 

worden door de toxische bestanddelen in sigarettenrook. Of sigarettenrook ook de 

reactie op exogeen IFN kan beïnvloeden was echter onbekend. Dit is bestudeerd in 

hoofdstuk 4. In de in dit hoofdstuk beschreven experimenten werden epitheel 

cellen blootgesteld aan een extract van sigarettenrook en werd vervolgens gekeken 

of de antivirale werking van exogeen IFN-β hierdoor werd aangetast. Uit de 

resultaten bleek dat de blootstelling aan dit extract de antivirale werking van IFN-β 

inderdaad enigszins verminderde. Gelukkig bleek het overgebleven effect nog ruim 

voldoende om epitheel cellen te beschermen tegen een daaropvolgende virale 

infectie. Deze resultaten geven aan dat ook in rokers het beschermende effect van 

IFN-β gehandhaafd blijft. 

 

Nadat we in de hoofdstukken 2-4 de mogelijke toepasbaarheid van 

exogene IFNs als beschermende therapie tegen virale infecties hebben onderzocht, 

is in hoofdstuk 5 getracht een beter inzicht te krijgen in de rol die bacteriële 

infecties kunnen spelen bij een verhoogde gevoeligheid voor virale infecties en/of 

acute exacerbaties. In het bijzonder is gekeken naar de rol van Haemophilus 

influenzae (HI), een bacterie die vaak aangetroffen wordt in de lagere luchtwegen 

zowel tijdens een exacerbatie als tijdens de stabiele fase bij COPD patiënten, en 

diverse virussen die vaker in COPD patiënten gevonden worden tijdens acute 

exacerbaties. Onze data toonden aan dat aan HI blootgestelde epitheel cellen 

vooral gevoeliger waren voor infecties met een bepaald type rhinovirus (HRV16), 

een typisch verkoudsheidsvirus, en minder voor infecties met ander type rhinovirus 

(HRV1B) of met RSV. Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door de bevinding dat 

blootstelling aan HI zorgde voor een versterkte expressie van een receptor die 

specifiek door HRV16, maar niet door HRV1B of RSV gebruikt wordt om een cel 

binnen te dringen. Daarnaast bleek de ontstekingsreactie versterkt in HI 

blootgestelde cellen na virale infecties. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

(chronische) infecties met Haemophilus influenzae in combinatie met een virale 

infectie zorgen voor een verhevigde ontstekingsreactie en mogelijk voor een 

verhoogd risico op acute exacerbaties. 
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Samenvattend kunnen we zeggen dat de resultaten zoals beschreven in dit 

proefschrift sterke aanwijzingen bieden voor: 

- een rol voor zowel type I als type II interferonen in het voorkomen van 

zowel de virale infectie sec als de daarmee gepaard gaande 

ontstekingsreactie 

- een rol voor antibiotica in COPD patiënten met chronische bacteriële 

infecties (in het bijzonder met Haemophilus influenzae) van de luchtwegen 

ter voorkoming van excessieve virale infecties en ontstekingsreacties en 

de daarmee vaak gepaard gaande acute exacerbaties. 

Wel dient opgemerkt te worden dat de in dit proefschrift beschreven 

experimenten uitgevoerd zijn in modellen gebaseerd op geïsoleerde cellen. In 

hoeverre de voorgestelde concepten daadwerkelijk toepasbaar zullen zijn in de 

kliniek zullen toekomstige experimenten en mogelijke klinische studies moete.  

 

 


