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GCs increase CCL20 in airway epithelium

In dit proefschrift zijn we de mechanisms gaan onderzoeken van moeilijk te controleren, 

glucocorticoïd (GC) ongevoelige obstructieve longziekten op zowel inflammatoir als 

moleculair niveau.

In hoofdstuk 2 was het doe om luchtwegonsteking te karakteriseren in relatie tot 

de reactiviteit op een kuur orale GCs en de karakteristieken die een verminderde 

gevoelighed op GCs in astma voorspellen vaststellen. We verwachten dat een 

verminderde gevoeligheid op GCs geassocieerd zou zijn met roken, minder eosinofiele 

ontsteking en meer neutrofiele ontsteking, omdat roken geassocieerd is met meer 

neutrofiele ontsteking en neutrofielen beschreven zijn als minder gevoelig voor GCs. 

We laten zien dat GC-ongevoeligheid op een 2-weekse kuur met orale GCs in mild-tot-

matig astma geassocieerd is met een lager hoeveelheid stikstofoxide in uitgeademde 

lucht, lagere aantallen eosinofielen in sputum, een hogere neutrofiel/eosinofiel ratio 

in bloed, ene hoger aantal lymfocyten in bloed en een hogere leeftijd. Tot onze 

verrassing, was roken niet onafhankelijk geassocieerd met GC-ongevoeligheid, 

maar onze data suggereren dat roken GC-ongevoeligheid induceert door het type 

ontsteking te veranderen naar een meer neutrofiel fenotype. 

In hoofdstuk 3, onderzochten we de expressie van het molecuul HDAC2 in 

bronchusbiopten van astmapatiënten, om vast te stellen of roken en het gebruik 

van geïnhaleerde GCs de expressie beinvloed van dit eiwit, dat een mediator van 

anti-inflammatoire effecten in astma is. Tegen onze verwachting in zagen we dat 

roken geassocieerd was met een hogere expressievan HDAC2 in bronchiaal epitheel. 

Gebruik van geïnhaleerde GCs was in niet-rokende astmatici geassocieerd met een 

hogere HDAC2 expressie in bronchiaal epitheel in vergelijking met astmatici die deze 

niet gebruikten. Dit laatste was in lijn met eerdere bevindingen, maar dit potentieel 

voordelige effect van het gebruik van geïnhaleerde GCs op HDAC2 expressie werd niet 

gezien in rokende astmatici. Mogelijk volgt hieruit dat roken de gevoeligheid voor GCs 

verminderd op het gebied van de inductie van HDAC2 expressie.

In hoofdstuk 4 bestudeerden we of de Th17 cytokine L-17A het vermogen van GCs om 

pro-inflammatoire transcriptie in bronchiaal epitheel te remmen kan verminderen. 

We laten zien dat IL-17A voorbehandeling GC-ongevoeligheid kan induceren doordat 

de productie van neutrofiel chemo-attractant minder geremd wordt in bronchiale 

epitheelcellen via de activatie van de PI3K intacellulaire route, waarbij waarschijnlijk 

een vermindering van HDAC2 activiteit betrokken is. We concludeerden dat de PI3K-

HDAC2 route een mogelijk mechanisme is waarlangs Th17 cellen GC-ongevoeligheid 

kunnen induceren.
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Daarom stellen we voor dat therapeutische strategieën om PI3K te remmen, naast 

therapieën gericht op het verminderen van Th7 activiteit en de secretie van IL-17A 

kunnen leiden tot nieuwe manieren om de doelmatigheid van GCs te verbeteren.  

Om veder inzicht te krijgen in de mechanismes van Th17 geassociëerde GC-

ongevoeligheid hebben we in hoofdstuk 5 vastgesteld of the productie van 

de neutrofiel en Th17 aantrekkende cytokine CCL20 werd beïnvloed door GCs. 

Vergelijkbaar met CXCL8 is CCL20 een chemoattractant voor neutrofielen. Daarnaast 

trekt het T-lymfocyten, met name Th17 cellen, aan, omdat receptor CCR6 als receptor 

voor CCL20 met name op Th17 cellen zit. We laten zien dat GCs de productie van CCL20 

versterken in bronchiaal epitheel, wat een nieuw mechanisme in Th17 gemedieerde 

GC-ongevoelige ontsteking in astma kan zijn. Daarbij werden er inderdaad verhoogde 

spiegels van CCL20 gevonden in het sputum van astmatici die geïnhaleerde GCs 

gebruikten.

Roken en neutrofiele onsteking van de luchtwegen zijn geassocieerd met GC-

ongevoeligheid in astma. In hoofdstuk 6 streefden we ernaar om vast te stellen 

of sigarettenrook neutrofiele inflammatie kan induceren door de inductie van 

immunogene celdood.

We laten zien dat sigarettenrookextract necroptotische dood van epitheelcellen 

induceert en daaruit volgende vrijkomen van “Damage-associated Molecular 

patterns” (DAMP) en de signaaltransductie door “Pattern recognition receptor” leidt 

tot pro-inflammatoire cytokineproductie. In muizen zagen we dat blootstelling aan 

sigarettenrook leidde tot vrijkomen van DAMPs en een neutrofiele inflammatie die 

gevoelig is voor de inhibitie van necroptose. Zo kan sigarettenrook geinduceerde 

dood van eptiheelcellen leiden tot neutrofiele ontsteking van de luchtwegen door het 

vrijkomen van DAMPs.
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