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Samenvatting
De binding van glutathion aan cysteines in eiwitten wordt ook eiwit Sglutathionylatie genoemd en is omkeerbaar met behulp van antioxidant enzymen
glutaredoxines. Eiwit S-glutathionylatie wordt gevormd wanneer er een lichte vorm
van oxidatieve stress gedetecteerd wordt in de cel en doet dienst als bescherming
tegen verdere, onomkeerbare oxidatieve stress schade. Vermits het roken van
sigaretten een zware oxidatieve stress veroorzaakt in de longen en dit tot
onomkeerbare schade en aandoeningen zoals COPD (chronisch longlijden) kan
leiden, hebben we in dit proefschrift uitgezocht wat voor impact roken en COPD
hebben op eiwit S-glutathionylatie en glutaredoxines. Hierdoor kan men beter
begrijpen wat de oorzaak van onomkeerbare schade is en uiteindelijk proberen
deze schade te verhinderen. De veranderingen in eiwit S-glutathionylatie en
glutaredoxines na rookblootstellingen werden onderzocht in vitro, met behulp van
cellijnen en rookextracten, alsook cellen geïsoleerd uit longen van aan rook
blootgestelde muizen. In vivo werden de longen en broncho-alveolaire vloeistof
van muizen blootgesteld aan rook onderzocht evenals sputum, plasma en
longweefsel samples van patienten met COPD en astma. De resultaten waren niet
altijd extrapoleerbaar van celkweek schaaltje naar organisme en ook niet van muis
naar mens. We zijn er niet in geslaagd om een definitief antwoord te geven op de
vraag of glutaredoxines en eiwit S-glutathionylatie een beschermende rol hebben
voor de pathofysiologie van COPD. We kunnen echter wel concluderen op basis
van data voorgelegd in dit proefschrift, dat glutaredoxine 1 een beschermende
werking heeft tegen sigarettenrook extract geïnduceerde celdood en het ook de
regulatie van NF-κB en rook-geinduceerde inflammatie kan mediëren en tenslotte
ook positief correleerd met longfunctie. Hoewel de volledige rol van glutaredoxine 1
en eiwit S-glutathionylatie in the pathogenese van COPD nog niet is beschreven
en verder onderzoek nodig is, zijn wij er toch van overtuigd dat therapeutische
interventie van de glutaredoxine 1- eiwit S-glutathionylatie as een positieve
weerslag kan hebben voor COPD patiënten.
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