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Chronische Obstructieve Long Ziekte (COPD) en longkanker vormen samen een 
enorme ziektelast in ontwikkelde landen. COPD veroorzaakt jaarlijks meer dan drie 
miljoen doden wereldwijd. De overleving met longkanker is de meest ongunstige van 
alle tumorsoorten, met een vijfjaarsoverleving van 10-20%. Het in kaart brengen van 
de effecten van verschillende eiwitten die betrokken zijn bij deze ziektes zal helpen 
bij het verkrijgen van een beter begrip van de pathogenese en de ontwikkeling van 
nieuwe behandelstrategieën.

Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is een veel voorkomend cytokine met 
verschillende eigenschappen, zoals enzym-, cytokine- en chaperonne-eiwitachtige 
activiteiten. Aanvankelijk was gevonden dat MIF geassocieerd is met ontsteking, en het 
werd daarom beschouwd als een pro-inflammatoir cytokine. Echter, een toenemende 
hoeveelheid bewijs heeft laten zien dat MIF diverse intra- en extracellulaire processen 
beïnvloedt die belangrijk zijn voor het in stand houden van cellulaire homeostase, 
zoals het stimuleren van cellulaire overleving, antioxidant signalering, en wondheling. 
D-dopachrome tautomerase (D-DT, ook bekend als MIF-2) is een structurele en 
functionele homoloog van MIF, maar er is weinig informatie beschikbaar over de 
exacte biologische functie van D-DT.

Het onderzoek wat in dit proefschrift wordt gepresenteerd richt zich op de rol van 
eiwitten van de MIF-familie in longziekten, voornamelijk COPD en longkanker, in de 
context van herstel van longepitheel. We hebben onderzocht of en hoe D-DT bijdraagt 
aan herstel van het longepitheel in COPD en hoe MIF en D-DT voorlopercellen van het 
longepitheel beinvloeden in gezond longweefsel en in longweefsel van patiënten met 
COPD. We hebben ook een MIF-directed proteolysis targeting chimera (PROTAC) 
ontwikkeld om MIF te verwijderen uit cellen om de biologische functies van MIF 
verder te kunnen bestuderen.

In hoofdstuk 1 beschouwen we kritisch de literatuur omtrent membraanreceptoren en 
intracellulaire partners van MIF en D-DT en hun extra- en intracellulaire activiteiten. 
Daarnaast beschrijven we dat MIF een veelzijdig eiwit is met schadelijke of gunstige 
effecten, afhankelijk van de cellulaire context en verscheidene fysiologische condities, 
en dat het een rol speelt in meerdere fases van lever-, nier-, long- en hersenschade. 
Dit hoofdstuk is de basis voor verdere studies naar het ophelderen van de effecten van 
MIF en gerelateerde eiwitten in verschillende fases van weefselschade. Daarnaast is 
de cellulaire bron van MIF en D-DT in veel ziekten nog steeds niet duidelijk. Er zijn 
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dus nieuwe studies nodig die weefsel-of celspecifieke knock-outs gebruiken om ons 
begrip over het gebruik van de MIF-superfamilie als therapeutisch target in vivo te 
vergroten. We sluiten hoofdstuk 1 af met het beschrijven van nieuwe therapeutische 
concepten die geïntroduceerd zijn voor MIF/D-DT-gemedieerde ziekten.

In hoofdstuk 2 beschrijven we verschillende fases van weefselherstel en beschouwen 
we de kinetiek van myeloïde immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem, zoals 
monocyten, macrofagen, dendritische cellen, fibrocyten, neutrofielen, eosinofielen, 
mestcellen en basofielen in longweefselherstel. De data die in dit hoofdstuk 
besproken worden illustreren dat myeloïde cellen niet alleen toonaangevende spelers 
zijn in weefselherstel, maar ook essentieel zijn in de ontwikkeling van longfibrose. 
Neutrofielen, monocyten, macrofagen en fibrocyten in het bijzonder dragen bij 
aan de ontwikkeling van fibrose en kunnen interessant zijn als targets voor nieuwe 
therapeutische interventies.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of en hoe D-DT bijdraagt aan herstel van het 
epitheel in de context van COPD. We hebben de effecten van D-DT op epitheelcelgroei 
en overleving bestudeerd en vonden dat D-DT groei van A549 longepitheelcellen 
stimuleerde en ook staurosporine-geïnduceerde apoptose van A549 cellen blokkeerde. 
Daarnaast vonden we dat D-DT geen anti-apoptotische effecten had als de receptor 
ACKR3 werd geblokkeerd door neutraliserende antilichamen. Met behulp van 
muizen en humane longorganoïden vonden we dat D-DT-behandeling leidde tot een 
significante stijging van het aantal alveolaire organoïden vergeleken met onbehandelde 
controles en dit effect was ook nog zichtbaar in organoïden die voortkwamen uit 
longweefsel van COPD-patiënten. Deze data samen tonen aan dat D-DT zijn effecten 
medieert via ACKR3 en bijdraagt aan het herstel van het alveolaire epitheel en dus 
kan leiden tot een verbeterd herstel van het longepitheel in COPD.

In hoofdstuk 4 hebben we de effecten van MIF en D-DT op het herstel van het 
longepitheel vergeleken. We hebben eerst de effecten van MIF en D-DT op de groei 
van A549 en H441 alveolaire cellen vergeleken en vonden dat D-DT de groei van 
A549 en H441 cellen stimuleerde, maar dat MIF dit niet deed. Bovendien vonden we 
dat D-DT-behandeling resulteerde in significant meer en grotere muizen alveolaire 
organoïden vergeleken met onbehandelde controles, terwijl MIF-behandeling leidde 
tot een significante vermindering. Een vergelijkbaar resultaat werd gezien in humane 
organoïden die voortkwamen uit longweefsel van controle patiënten en patiënten 
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met milde COPD. In organoïden die voortkwamen uit longweefsel van patiënten 
met ernstige COPD daarentegen resulteerde zowel D-DT als MIF-behandeling in 
meer alveolaire organoïden. We hebben toen vastgesteld dat D-DT bijdraagt aan de 
groei en differentiatie van alveolaire cellen door epitheelcellen direct te beïnvloeden, 
terwijl MIF dit proces verhindert door de organoïden-ondersteunende capaciteit van 
fibroblasten te beschadigen. Dit hoofdstuk illustreert dat MIF en D-DT uiteenlopende 
effecten hebben op het herstel van het longepitheel, maar alleen op cellen van controle 
longweefsel en niet van longweefsel van patiënten met ernstig COPD.

In hoofdstuk 5 hebben we een PROTAC-strategie ingezet als nieuwe methode om 
intracellulair MIF af te breken. Hier rapporteren we het ontwerp en de karakterisering 
van het eerste potente MIF-afbrekende molecuul, MD13, wat meer dan 90% afbraak 
van MIF induceerde in A549 longcarcinoom cellen. MD13 onderdrukte de groei 
van A549 cellen door de celcyclus stop te zetten in de G2/M fase. MD13 kan dus 
een potentieel nieuw middel zijn in kankertherapie en een waardevol middel voor 
het in kaart brengen van de intracellulaire functies van MIF in fysiologische en 
pathologische condities.

In hoofdstuk 6 hebben we overexpressie van ACKR3 geïdentificeerd als een back-
up mechanisme in EGFR-knock-out cellen. EGFR is belangrijk voor celdeling van 
longkankercellen en een gebrek aan EGFR leidt tot verhoging van de expressie 
van ACKR3 om te compenseren voor het functieverlies van EGFR. Het behoud 
van EGFR leidt weer tot de verlaging van de expressie van ACKR3. De dubbele 
inhibitie van EGFR en ACKR3 toonde synergistische suppressie van de groei van 
longkankercellen. We toonden ook aan dat ACKR3 in hoge mate tot expressie wordt 
gebracht in het longweefsel van patiënten met longkanker. Dubbele inhibitie van 
EGFR en ACKR3 kan daarom een effectieve behandelstrategie zijn voor patiënten 
met longkanker.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 7 toont het werk in dit proefschrift aan dat MIF en 
homoloog D-DT geassocieerd zijn met COPD en longkanker. D-DT is niet alleen 
een back-up eiwit voor MIF, maar heeft duidelijk zijn eigen functies, geïllustreerd 
door het verschillende expressiepatroon in de longen. Het is dus essentieel om ook 
deze complexe relatie in overweging te nemen voor het toekomstige therapeutische, 
diagnostische en prognostische gebruik van MIF en D-DT. Daarnaast toont ons werk 
aan dat MIF en D-DT verschillende effecten hebben op alveolair herstel in COPD. 
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