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SAMENVATTING 

Dit proefschrift beschrijft de in vitro identificatie, de in vitro en ex vivo evaluatie 

en de in vivo toepassing van voedingscomponenten met een milde remmende 

activiteit van het enzym poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1). 

De hypothese van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is dat milde 

PARP-1 remmers afkomstig uit de voeding gunstige effecten kunnen hebben bij 

inflammatoire aandoeningen zoals chronisch obstructief longlijden (COPD). 

Het onderliggende mechanisme is gebaseerd op het remmen van genexpressie 

die gemedieerd wordt door de transcriptiefactor NF-κB. Hierbij speelt PARP-1 

een rol als co-activator. Door deze co-activatie te verminderen zou de 

inflammatoire respons geremd worden. Deze voedingscomponenten zouden 

mogelijk toegepast kunnen worden als ingrediënten van functional foods of 

nutraceuticals voor patiënten met inflammatoire aandoeningen. 

 

 
Alvorens de belangrijkste bevindingen te beschrijven dienen een aantal begrippen en processen 

nader uitgelegd te worden: 

- Genexpressie is het proces waarbij de erfelijke informatie van een gen dat in het DNA 

opgesloten is vertaald wordt in een genproduct. Dit product kan een eiwit zoals een 

cytokine (signaalstof) zijn. 

- Een transcriptiefactor is een eiwit dat bindt aan specifieke delen van het DNA en onderdeel 

uitmaakt van het genexpressie-syteem dat het aflezen van de erfelijke informatie van het 

DNA controleert. NF-κB is zo’n transcriptiefactor en medieert de expressie van vele genen 

zoals de cytokines TNF-α of IL-8. 

- Een co-activator is een eiwit dat de genexpressie verhoogd door interactie met een 

transcriptiefactor. 

- Chronisch obstructief longlijden of COPD (de verzamelnaam voor chronische bronchitis en 

longemfyseem) is een aandoening aan de luchtwegen en longen, die zich vaak pas op latere 

leeftijd openbaart. Hierbij worden de luchtwegen vernauwd door een langdurige ontsteking 

(longinflammatie) en de longen beschadigd waardoor een grotendeels onomkeerbare 

verslechtering van de longfunctie ontstaat. Roken wordt gezien als de belangrijkste 

risicofactor voor het ontstaan van COPD. Naast een steeds verdergaande verminderde 

longfunctie wordt deze aandoening ook gekenmerkt door extrapulmonale effecten, ook wel 

systemische effecten genoemd (effecten in de weefsels en organen buiten de longen). Deze 

systemische effecten dragen bij aan de ernst van het ziektebeeld en kunnen de kwaliteit van 

leven ernstig schaden. 

- Poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) is een enzym dat aanvankelijk bekend was 

vanwege de facilitaire rol in herstel van DNA schade. Momenteel wordt steeds duidelijker 

dat PARP-1 beschouwd kan worden als een belangrijke co-activator van de transcriptie 

factor NF-κB. Door te binden aan het NF-κB transcriptie complex, beïnvloedt PARP-1 de 

NF-κB gemedieerde genexpressie. Remming van PARP-1 zou mogelijk deze genexpressie 

kunnen verminderen waardoor inflammatieprocessen gereduceerd kunnen worden. Recent 

is bij COPD patiënten naast longinflammatie en systemische inflammatie, een verhoogde 

systemische PARP-1 activiteit aangetoond in witte bloedcellen. Mogelijk zou milde PARP-1 

remming middels voedingscomponenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het 

verminderen van de inflammatoire respons  bij COPD patiënten. 
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De in vitro studies (hoofdstukken 2, 3 en 4) laten zien dat diverse 

voedingscomponenten in staat zijn om het enzym PARP-1 te remmen. 

Cafeïnemetabolieten zoals 1,7-dimethylxanthine, en in mindere mate 

theofylline en theobromine (afbraakproducten van cafeïne die in het lichaam 

gevormd kunnen worden na consumptie van cafeïne of cafeïne bevattende 

producten zoals koffie en chocolade) zijn uitstekende kandidaten. Ook 

flavonoïden zoals fisetine, tricetine, quercetine en flavone, die vooral 

voorkomen in appels, druiven, uien, ginkgo biloba, haver en dille, zijn in staat 

om PARP-1 te remmen. Niet alleen remming van het zuivere geïsoleerde 

enzym, maar ook enzymremming in humane longepitheelcellen en vasculaire 

endotheelcellen zijn kenmerkend voor deze componenten. Daarnaast 

vermindert 1,7-dimethylxanthine in vitro de door oxidative stress geïnduceerde 

celnecrose in humane vasculaire endotheelcellen en verschuift het 

celdoodproces in pulmonaire epitheelcellen naar apoptose. Omdat celnecrose 

ook leidt tot inflammatie, wordt een verschuiving van het celdoodproces naar 

apoptose als gunstig gezien. De flavonoïden fisetine, tricetine, quercetine en 

flavone verminderen in vitro de LPS-geïnduceerde inflammatoire respons in 

longepitheelcellen. Tot slot verlaagt de flavonoïd flavone in vitro de LPS-

geïnduceerde NF-κB gemedieerde transcriptie en productie van IL-8 en 

verhoogt het de transcriptie van IκBα. Op basis van deze resultaten wordt een 

indirect effect, zoals een effect op de co-activator functie van PARP-1, het 

meest waarschijnlijk geacht. 

De geselecteerde componenten 1,7-dimethylxanthine, fisetine, tricetine en 

flavone laten niet alleen in vitro veelbelovende resultaten zien, maar ook uit de 

in vivo en ex vivo studies (hoofdstukken 5 en 6) blijkt dat deze componenten 

mogelijkheden bieden voor mogelijke toepassingen bij de mens. De 

muizenstudies beschreven in dit proefschrift laten zien dat zowel 1,7-

dimethylxanthine als fisetine de LPS-geïnduceeerde acute longinflammatie als 

ook de systemische inflammatie bij muizen kunnen verminderen. Op basis van 

de resultaten die beschreven zijn in dit proefschrift, kan geconcludeerd worden 

dat PARP-1 remmers afkomstig uit de voeding, zoals 1,7-dimethylxanthine en 

fisetine in staat zijn om de NF-κB gemedieerde genexpressie te verminderen. 

Op die manier laten ze anti-inflammatoire effecten zien, zowel in vitro, als ook 

in vivo in de muis. Wanneer in witte bloedcellen van COPD patiënten ex vivo 

met LPS een inflammatoire respons wordt opgewekt, blijkt deze ook geremd te 

kunnen worden door 1,7-dimethylxanthine (hoofdstuk 6). Aanvullend 

onderzoek heeft laten zien dat deze ex vivo respons ook geremd kan worden 

door fisetine, tricetine en flavone. Gebaseerd op deze bevindingen, zou 

suppletie met deze componenten in aanvulling op de reeds toegepaste 

behandeling van inflammatoire aandoeningen zoals COPD veelbelovende 

efecten kunnen hebben. Tot nu toe is er nog steeds geen succesvolle 

behandeling voor COPD ontwikkeld. Door het toepassen van PARP-1 remmers 
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afkomstig uit de voeding, zoals 1,7-dimethylxanthine of fisetine zou mogelijk 

zowel de inflammatie in de longen als de systemische inflammatie verminderd 

kunnen worden en de kwaliteit van leven van COPD patiënten verbeterd 

worden. 

 

 

 

 




