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SAMENVATTING  
Longfibrose is een ernstige en progressieve longziekte die wordt gekenmerkt door 
littekenvorming in de longen en daaropvolgend verlies van longfunctie. De littekenvorming 
kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door medicatie, bestraling of irriterende stoffen in de 
omgeving zoals asbest, maar ook door onderliggende systemische ziekten. Meestal is de 
oorzaak echter onbekend en deze gevallen worden geclassificeerd als idiopathische 
longfibrose (IPF). Patiënten met IPF lijden aan toenemende kortademigheid, vermoeidheid en 
een droge hoest. De progressie van de ziekte kan variëren van zeer langzaam tot snel, met of 
zonder acute exacerbaties (longaanvallen) die resulteren in episodes van snel verlies van 
longfunctie. De gemiddelde levensverwachting na diagnose is slechts 2-3 jaar. Hoewel jaren 
onderzoek ons begrip van IPF hebben vergroot, heeft de verbeterde kennis van risicofactoren 
en mechanismen nog niet geresulteerd in effectieve behandelingen om deze onomkeerbare 
en progressieve ziekte onder controle te houden of te genezen.  

In de longen van patiënten met IPF resulteert een verstoorde wondgenezing in een 
extracellulaire matrix (ECM) met afwijkende biochemische en biofysische eigenschappen. 
Macrofagen zouden, als belangrijke regulatoren van de wondgenezing, fibrose moeten 
kunnen voorkomen of oplossen door de productie en afbraak van ECM-eiwitten te reguleren. 
In feite kunnen macrofagen worden vergeleken met de dirigent van een orkest, die de 
verschillende celtypen (de musici) begeleidt door de verschillende stadia van de 
wondgenezingsreactie (de partituur). Polarisatie van macrofagen naar verschillende 
fenotypes in reactie op signalen uit hun micro-omgeving (de muziek) zorgt voor de tijdige start 
en finish van de verschillende spelers, evenals de balans. Na verwonding van weefsel 
polariseren macrofagen in eerste instantie naar een pro-inflammatoir fenotype dat het 
beschadigde weefsel beschermt tegen infiltrerende micro-organismen. Vervolgens nemen 
macrofagen een pro-genezend fenotype aan om het herstel van de wond te stimuleren. Dit 
fenotype wordt geassocieerd met de productie van ECM-eiwitten door myofibroblasten. 
Uiteindelijk polariseren macrofagen naar een fenotype dat inflammatoire immuunreacties 
dempt en de normale weefselarchitectuur herstelt door overtollige ECM te verwijderen. 
Aangezien atypische macrofaagpolarisatie wordt waargenomen in fibrose en ook wordt 
verondersteld bij te dragen aan fibrose, is verder onderzoek naar de rol van macrofagen in de 
ontwikkeling en persistentie van fibrose gerechtvaardigd. Hoewel het effect van een breed 
scala aan factoren op de polarisatie van macrofagen al is onderzocht, is de impact van directe 
interacties tussen (fibrotische) matrix en macrofagen op het vermogen van de macrofagen om 
de wondgenezing te orkestreren nog onduidelijk en daarom de focus van dit proefschrift.  

Talrijke studies hebben het effect van (fibrose-gerelateerde) veranderingen in het 
micromilieu op de polarisatie en het gedrag van macrofagen onderzocht (besproken in 
Hoofdstuk 2). Biochemisch gezien beïnvloedt de overmatige afzetting van ECM-eiwitten zoals 
collagenen, fibronectine, periostin en glycosaminoglycanen de polarisatie van macrofagen, 
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meestal door integrine-gerelateerde signalering. De biochemische veranderingen van de ECM 
hebben bijgevolg invloed op de biofysische eigenschappen van het weefsel, zoals de stijfheid 
en microstructuur. Macrofagen kunnen deze biofysische veranderingen detecteren en 
transduceren via receptoren zoals Toll-like receptor 4 (TLR4), ionenkanalen zoals Transient 
receptor vanilloid-type 4 (TRPV4) en integrine-gerelateerde signalering. De daaropvolgende 
macrofaagrespons wordt echter vaak beoordeeld op basis van de expressie van enkele 
merkers, wat slechts beperkte informatie geeft over het functionele pro- of anti-fibrotische 
gedrag van de macrofagen. Daarnaast worden er in de literatuur veel tegenstrijdige resultaten 
beschreven, waardoor het moeilijk is om de huidige kennis te vertalen naar een beter begrip 
van macrofaag-matrixinteracties in de fibrotische respons. 

Een deel van het probleem is de uitdaging om fibrose-gerelateerde microstructurele en 
biofysische ECM-veranderingen in vitro na te bootsen om de reacties van cellen te kunnen 
bestuderen. In Hoofdstuk 3 werd een op collageen type I-gebaseerd in vitro model ontwikkeld 
om de respons van alveolaire macrofagen op collageenlagen met variërende morfologie en 
stijfheid te onderzoeken. Hoewel effecten van substraatstijfheid op het gedrag van 
macrofagen eerder zijn beschreven (besproken in Hoofdstuk 2), hebben we in het geteste 
bereik geen enkele invloed van substraatstijfheid op de polarisatie van macrofagen gevonden. 
De collageenmorfologie had echter wel invloed op de vorm, het gedrag en de merkerexpressie 
van macrofagen. Macrofagen gekweekt op fibreus collageen transmigreerden meer en 
vertoonden een hogere expressie en secretie van Ym1, een muriene merker van 
weefselherstellende macrofagen. Daarentegen hadden macrofagen die gekweekt werden op 
globulair (niet-fibreus) collageen een hogere expressie van CD206, de mannose receptor die 
betrokken is bij de afbraak van collageen en waarvan bekend is dat deze hoger tot expressie 
komt op alveolaire macrofagen van patiënten met IPF. De geobserveerde veranderingen in 
merkerexpressie, vorm en gedrag waren vrij subtiel en duidden niet op een volledige 
verandering in het macrofaagfenotype. Deze waarneming kan echter vertekend zijn, omdat 
het aantal onderzochte merkers beperkt was. Om een onbevooroordeeld beeld te krijgen van 
de signaleringsroutes die betrokken zijn bij de waargenomen macrofaagresponsen, pasten we 
een proteomica-benadering toe in Hoofdstuk 4. Interessant genoeg ontdekten we dat de 
aanwezigheid van collageen type I de proteomische signatuur van macrofagen al beïnvloedde 
in vergelijking met macrofagen gekweekt op ongecoate substraten, en dan met name de 
expressie van metabolisme-gerelateerde eiwitten. Daarnaast werden meerdere morfologie-
gerelateerde effecten gevonden die de eerder waargenomen veranderingen in de vorm, 
merkerexpressie en het gedrag van de macrofagen zouden kunnen verklaren. Hoewel de twee 
verschillende morfologieën van collageen in dit in vitro model niet direct representatief zijn 
voor de in vivo situatie, toonde dit onderzoek wel aan dat alveolaire macrofagen gevoelig zijn 
voor morfologische veranderingen van collageen type I en leverde het interessante nieuwe 
kandidaten op die mogelijk een onverwachte rol spelen in macrofaag-matrix interacties en 
macrofaagpolarisatie. Vervolgonderzoek zal de functie van deze kandidaten en hun mogelijke 
bijdrage in fibrotische responsen verifiëren. 
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Hoewel er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, is de kennis over de exacte 
microstructurele ECM-veranderingen in fibrose nog steeds beperkt. In Hoofdstuk 5 hebben 
we een collageen hybridiserend peptide gebruikt om de hoeveelheid collageen met een 
afwijkende structuur in longweefsel van patiënten met IPF en een controlegroep zichtbaar te 
maken. Dit collageen hybridiserende peptide kan alleen binden aan collageenmoleculen als 
de karakteristieke drievoudige helix niet langer intact is als gevolg van denaturatie. Eerder 
werden met behulp van dit peptide hogere niveaus van gedenatureerd collageen 
gevisualiseerd bij muizen met bleomycine-geïnduceerde longfibrose in vergelijking met 
controles. Wij hebben nu bevestigd dat longweefsel van patiënten met IPF ook meer 
gedenatureerd collageen bevat, wat suggereert dat er uitgebreide herstructurering van het 
collageen plaatsvindt. Deze bevinding roept de vraag op of macrofagen in vivo ook in staat zijn 
om dit gedenatureerde collageen te herkennen en erop te reageren. Daarom hebben we ook 
de niveaus van gedenatureerd collageen in gedecellulariseerd longweefsel onderzocht en de 
IPF-gerelateerde hogere niveaus van structureel afwijkend collageen bleken te zijn behouden 
na decellularisatie. Deze bevinding bevestigt dat dit gedecellulariseerde longweefsel gebruikt 
kan worden om de respons van longmacrofagen op IPF-gerelateerde collageendenaturatie in 
vitro te bestuderen. 

Een belangrijk probleem bij het bestuderen van interacties tussen macrofagen en de 
matrix is het onvolledige begrip van de polarisatie van macrofagen. Door de jaren heen 
groeide de algemene consensus van twee verschillende fenotypes (M1 vs. M2) naar een 
volledig spectrum van macrofaagactivering. Vooral de initiële mechanismen van 
macrofaagactivering, die uiterst relevant zijn bij interacties tussen macrofaag en matrix, zijn 
echter niet goed bestudeerd. Een ander probleem bij het onderzoeken van het effect van 
biochemische en biofysische ECM-eigenschappen op macrofaagpolarisatie is het ontbreken 
van in vitro systemen die de toepassing van en controle over biochemische en biofysische 
stimuli mogelijk maken. Het kweken van macrofagen op weefselkweekplastic levert 
bijvoorbeeld al een biofysische stimulus (een stijf oppervlak) op die de macrofaagrespons op 
een toegepaste biochemische stimulus kan beïnvloeden. In Hoofdstuk 6 hebben we laten zien 
dat een op een optische pincet-gebaseerd systeem kan worden gebruikt om de activering van 
een enkele macrofaag na een bepaalde stimulus te bestuderen met een zeer hoge 
spatiotemporele resolutie. Door een enkele macrofaag in de optische pincet te vangen, 
kunnen we biofysische stimuli verwijderen die afkomstig zijn van een oppervlak of van contact 
met andere cellen. Het microfluïdische systeem stelt ons in staat om de macrofaag te 
activeren met een biochemische stimulus, terwijl we de onmiddellijke reactie in beeld kunnen 
brengen met behulp van een confocale fluorescentiemicroscoop. Met deze aanpak hebben 
we kunnen aantonen dat macrofagen binnen enkele seconden reageren op PMA-stimulatie 
door de niveaus van reactieve zuurstofsoorten (ROS) te verhogen. Interessant genoeg was de 
kinetische respons van macrofagen in de optische pincet sneller dan de respons van 
macrofagen die werden geanalyseerd met behulp van gangbare technieken zoals flow 
cytometrie en fluorescentiemicroscopie. Aangezien de optische pincet zelf geen invloed had 
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op de hoeveelheid ROS, is het waarschijnlijk dat factoren zoals de aanwezigheid van een stijf 
celkweekoppervlak of cel-cel contacten verantwoordelijk zijn voor de vertraagde 
macrofaagrespons gemeten met behulp van de gevestigde technieken. Deze waarneming 
benadrukt nogmaals het belang van de micro-omgeving in macrofaagresponsen. In de 
toekomst zal dit op een optische pincet-gebaseerd systeem ons in staat stellen om de initiële 
reacties van macrofagen op losse (fibrose-gerelateerde) biochemische en biofysische stimuli 
te bestuderen en uiteindelijk de integratie van gelijktijdige stimuli te visualiseren.  

Op basis van de huidige literatuur en dit proefschrift staat het vast dat macrofagen 
veranderingen in hun micro-omgeving kunnen waarnemen en vervolgens hun fenotype 
kunnen veranderen. Toekomstig onderzoek moet zich echter richten op een beter begrip van 
fibrose-gerelateerde ECM-veranderingen en macrofaagpolarisatie om de ontwikkeling van 
relevante modellen en daarmee de vertaalbaarheid van in vitro bevindingen te verbeteren. 
Het gebruik van meer functionele uitlezingen van macrofaaggedrag, zoals hun matrix-
afbrekende capaciteit of hun vermogen om myofibroblasten te stimuleren, zal opheldering 
geven of geïnduceerde veranderingen in polarisatie gunstig of nadelig zijn voor de fibrotische 
respons. 

Terugkomend op de analogie van macrofagen als dirigenten van de 
wondgenezingsreactie zal een beter begrip van macrofaag-matrixinteracties en de 
daaropvolgende (anti-)fibrotische responsen ons helpen te bepalen of we de dirigent 
(macrofaag) van gehoorapparaten moeten voorzien (om de herkenning van en reactie op 
afwijkende ECM te verbeteren) of van oordopjes (om overmatige reacties te dempen of te 
voorkomen). Vanwege de universaliteit van de mechanismen waarvan tot nu toe is bewezen 
dat ze een rol spelen bij macrofaag-matrixinteracties zijn ongewenste systemische effecten te 
verwachten bij het moduleren van deze mechanismen. Het is daarom waarschijnlijk dat 
gelokaliseerde en macrofaag-specifieke behandelingsmethoden nodig zullen zijn om het 
gedrag van macrofagen in IPF en gerelateerde ziektebeelden succesvol te moduleren. 
Desalniettemin is eerst een beter begrip van fibrose-gerelateerde matrixveranderingen en 
functionele macrofaagpolarisatie vereist om de exacte rol van macrofaag-matrixinteracties in 
het orkestreren van de fibrotische respons te verduidelijken. 
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