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Allergisch astma is een chronische luchtwegaandoening, die onder meer wordt 
gekarakteriseerd door overgevoeligheid van de luchtwegen voor obstructieve 
prikkels (luchtweg hyperreactiviteit). Dit houdt in, dat astmapatiënten sterk reageren 
op prikkels die in gezonde personen niet of nauwelijks luchtwegvernauwing 
veroorzaken. Deze overgevoeligheid is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan 
processen die, direct of indirect, de contractiele functie van de luchtweg gladde 
spieren bevorderen. Deze spierlaag regelt de interne diameter van de luchtweg en 
daarmee de hoeveelheid ingeademde lucht.  
 
Ontstekingsprocessen spelen een belangrijke rol bij luchtweghyperreactiviteit. 
Ontstekingscellen die bij allergisch astma betrokken zijn, zoals mestcellen en 
eosinofielen, zijn in staat mediatoren uit te scheiden die zelf contractie induceren en 
bovendien de contractiele effecten van andere verbindingen (bijvoorbeeld 
neurotransmitters) versterken. Bovendien leidt het ontstekingsproces tot schade aan 
het luchtwegepitheel, dat normaliter zowel passief (barrièrefunctie) als actief 
(bijvoorbeeld door productie van het relaxerende stikstofmonoxide) bescherming 
biedt tegen luchtwegvernauwing. Bovendien legt epitheelschade sensibele 
zenuwuiteinden bloot, die bij prikkeling door bijvoorbeeld koude lucht, mist, 
(roet)deeltjes of allergische mediatoren, via een reflexreactie de afgifte van 
contractiele neurotransmitters kunnen bevorderen.  
 
Op de langere termijn gaan ook andere processen een rol spelen. Chronische 
luchtwegontsteking bij allergisch astma leidt tot structurele veranderingen van de 
luchtwegen, waarvan wordt aangenomen dat ze bijdragen aan 
luchtweghyperreactiviteit. Zo is de luchtwegwand bij astma sterk verdikt, onder meer 
door toename van de gladde spiermassa en door afzetting van matrixeiwitten onder 
de epitheellaag. Ook is het basaalmembraan, waaraan epitheelcellen gehecht zijn, 
verdikt, is er een overmatige slijmproductie en is de doorbloeding van de luchtweg 
toegenomen. De gebruikelijke term die al deze structurele veranderingen samen 
weergeeft, is ‘luchtwegremodelling’.  
 
De studies die in dit proefschrift zijn beschreven, richten zich op de processen die 
betrokken zijn bij remodelling van de gladde spierlaag. Centraal staat de gedachte 
dat de individuele gladde spiercel actief kan bijdragen aan luchtwegremodelling door 
zijn fenotype aan te passen. Door zijn fenotype te veranderen kan de gladde 
spiercel zijn functie overschakelen van contractiel (nadruk op luchtwegvernauwing) 
naar overwegend proliferatief (nadruk op toename in massa door celdeling) en 
synthetisch (nadruk op uitscheiden van mediatoren). Deze verandering gaat 
gepaard met veranderingen in eiwitexpressie die de functieverschuiving 
ondersteunen. Zo brengt het contractiele fenotype meer contractiele eiwitten zoals 
actine en myosine tot expressie, terwijl het proliferatieve en synthetische fenotype 
meer protein kinase C (PKC; o.a. betrokken bij proliferatie) en Golgi eiwitten (o.a. 
betrokken bij eiwitsynthese) tot expressie brengt.  
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Enkele jaren geleden is de hypothese geformuleerd dat groeifactoren het fenotype 
van de gladde spiercel dusdanig kunnen veranderen dat de proliferatieve en 
synthetische functies bevorderd worden. Omgekeerd zou de afwezigheid van 
groeifactoren een contractiel of zelfs hypercontractiel fenotype kunnen induceren, 
waarbij de proliferatieve en synthetische functies juist afnemen. Aangezien 
wisselende episodes van allergeenblootstelling bij astma de concentratie 
groeifactoren in de luchtwegen afwisselend doen toe- en afnemen, hebben wij 
gepostuleerd dat bij astma de gladde spiercel herhaaldelijk van fenotype verandert. 
Dit herhaaldelijk wisselen van contractiel naar proliferatief / synthetisch en vice versa 
zou zo kunnen bijdragen aan een pulsatief toenemende massa en contractiliteit. De 
gevolgen voor luchtwegremodelling gaan zelfs verder. Door het fenotype te 
veranderen naar synthetisch kunnen gladde spiercellen mogelijk bijdragen aan 
afzetting van bindweefsel onder de epitheellaag door actief matrixeiwitten te gaan 
uitscheiden. Bovendien dragen ze mogelijk bij aan de vorming van nieuwe 
bloedvaten door de productie van angiogene groeifactoren, en aan chronische 
luchtwegontsteking door het uitscheiden van moleculen die ontstekingscellen 
aantrekken.  
 
Proliferatie van luchtweg gladde spiercellen wordt in belangrijke mate gereguleerd 
door intracellulaire signaaltransductieroutes waarbij MAP kinases en PI 3-kinase 
betrokken zijn. Deze kinases worden normaliter geactiveerd door 
groeifactorreceptoren en zijn betrokken bij een reeks effecten, die door groeifactoren 
worden gereguleerd, waaronder celdeling en differentiatie. Dezelfde 
signaaltransductie-routes worden ook aangestuurd door agonisten, die hun effect 
vooral uitoefenen via G-eiwit gekoppelde receptoren. Voorbeelden van dergelijke 
agonisten zijn de neurotransmitters acetylcholine, neurokinine A en substance P, 
alsmede ontstekingsmediatoren zoals histamine en bradykinine. Van deze agonisten 
is beschreven dat ze zelf ook proliferatie van de luchtweg gladde spiercel kunnen 
induceren en/of het proliferatieve effect van groeifactoren kunnen versterken.  
 
Gebaseerd op het bovenstaande hebben wij tevens gepostuleerd dat 
fenotypeveranderingen en proliferatie van de luchtweg gladde spier gereguleerd 
kunnen worden door groeifactoren en G-eiwit gekoppelde receptoragonisten en dat 
interacties tussen deze twee betrokken zijn bij luchtwegremodelling. Om dit te 
bestuderen is gebruik gemaakt van celkweken, orgaankweken en een diermodel. 
Deze methodologisch brede aanpak maakt het mogelijk om het belang van 
bevindingen op cellulair en moleculair niveau te vertalen naar intacte biologische 
systemen. Dit laatste is belangrijk, omdat in het intacte orgaan cel-celcontacten en 
cel-matrixcontacten behouden blijven. Cel-matrixcontacten in het bijzonder hebben 
een duidelijke regulerende invloed op gladde spierfenotype en -proliferatie.  
 
Desalniettemin zijn er tot dusverre geen studies uitgevoerd op intacte 
orgaansystemen, die fenotypeveranderingen beschrijven. Dit onderstreept het 
belang van de studie beschreven in Hoofdstuk 2. Hierin hebben we gebruik gemaakt 
van gladde spierpreparaten van de rundertrachea, die tot 8 dagen in kweek zijn 
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bleek namelijk de maximale methacholine-geïnduceerde contractie van 
spierpreparaten te verminderen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat na 
behandeling met groeifactoren. Rho-kinase is daarmee mogelijk een interessant 
target voor de behandeling van obstructieve luchtwegziekten, aangezien wel de 
gunstige hypocontractiele toestand wordt bereikt zonder dat proliferatieve 
eigenschappen worden geïnduceerd.  
 
Hoofdstuk 5 laat zien dat de acute groeifactor-geïnduceerde contractie van humaan 
bronchiaal glad spierweefsel afhankelijk is van Rho-kinase wat suggereert dat 
groeifactoren Rho-kinase wel degelijk kunnen activeren. Mogelijk is activering van 
Rho-kinase door groeifactoren dus maar van korte duur.  
 
Contractiele agonisten die aangrijpen op bepaalde G-eiwit gekoppelde receptoren 
worden geacht in staat te zijn om ook Rho-kinase te activeren. Desondanks was de 
door histamine geïnduceerde contractie van humaan bronchiaal glad spierweefsel 
niet afhankelijk van Rho-kinase (Hoofdstuk 5). Bovendien induceerde lange termijn 
behandeling met methacholine, dat zowel Gi-gekoppelde M2 receptoren als Gq-
gekoppelde M3 receptoren activeert, geen toename in contractiliteit. Contractiliteit en 
contractiele eiwitexpressie waren na behandeling met methacholine zelfs sterk 
afgenomen, zoals beschreven staat in Hoofdstuk 6. Deze vermindering van 
contractiliteit ging echter niet gepaard met een toename in proliferatie; er was ook 
geen interactie met de groeifactor-geïnduceerde afname in contractiliteit. Dit geeft 
aan dat de afname niet het gevolg is geweest van een fenotypeverschuiving, zoals 
die optreedt na behandeling met een groeifactor. Bovendien was de afname in 
contractiliteit niet of slechts gedeeltelijk afhankelijk van de mechanismen die wel 
verantwoordelijk zijn voor de effecten van groeifactoren; PKC bleek in het geheel 
niet betrokken; p42/p44 MAP kinase en PI 3-kinase slechts in beperkte mate. 
Selectieve blokkade van M3 receptoren remde het effect echter volledig; bovendien 
kon ook langdurige behandeling met KCl, dat verhoogde intracellulaire Ca2+ spiegels 
veroorzaakt, de effecten van methacholine nabootsen. Hoofdstuk 6 laat daarom zien, 
dat langdurige stimulatie van contractie een negatieve feedback aanstuurt op het 
niveau van contractiele eiwitexpressie en dat contractiele (Gq en Gi gekoppelde) 
receptoragonisten waarschijnlijk geen hypercontractiliteit induceren. 
 
Het bovenstaande betekent echter niet dat contractiele agonisten geen effect 
zouden kunnen hebben op proliferatie van luchtweg glad spierweefsel. Het is 
meerdere keren beschreven dat contractiele G-eiwit gekoppelde receptoragonisten 
zelf proliferatie kunnen veroorzaken en/of het effect van groeifactoren kunnen 
versterken. Ook onze resultaten, zoals beschreven in de hoofdstukken 7 en 8, 
ondersteunen deze stelling. Hoofdstuk 7 laat zien, dat stimulatie van muscarine 
receptoren door methacholine ervoor zorgt dat de PDGF-geïnduceerde proliferatie 
van runder tracheale gladde spiercellen wordt bevorderd, zonder dat stimulatie van 
muscarine-receptoren zelf effect heeft. Dit synergistisch effect verloopt in het geheel 
via de Gq gekoppelde M3-receptor, daar de M3-selectieve antagonisten 4-DAMP en 
DAU5884 het synergistische effect volledig kunnen remmen, terwijl de M2-selectieve 
antagonist gallamine geen enkel effect heeft. Bovendien heeft methacholine alleen 
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een synergistisch effect in cellen, die ook de M3-receptor functioneel tot expressie 
brengen. Naast de prominente rol voor Gq-gekoppelde receptoren die uit deze 
resultaten spreekt, kan geconcludeerd worden dat Gi-gekoppelde receptoren minder 
of zelfs niet relevant zijn. 
 
In overeenstemming met deze resultaten wordt in Hoofdstuk 8 getoond dat de Gq 
gekoppelde receptoragonist bradykinine in staat is de EGF-geïnduceerde proliferatie 
van runder tracheale gladde spiercellen te bevorderen. Dit effect bleek volledig 
afhankelijk te zijn van door B2-receptoren geactiveerde conventionele PKC iso-
enzymen (i.e. PKCα en/of β) . p42/p44 MAP kinase bleek hierbij ook betrokken, ook 
al werd dit kinase niet synergistisch geactiveerd door EGF en bradykinine. Dit toont 
aan, dat parallelle en niet sequentiële activering van p42/p44 MAP kinase en PKC 
betrokken is bij de synergistische proliferatierespons.  
 
Activering van conventionele PKC’s alleen bleek echter niet voldoende voor een 
eigen proliferatieve respons. Dit leek opvallend, aangezien de PKC-activator PMA 
een potente mitogene verbinding is. Het kan echter verklaard worden door 
functionele verschillen tussen de verschillende klassen PKC iso-enzymen. In 
tegenstelling tot activering van conventionele PKC’s, leidt activering van zgn. novel 
PKC’s (i.e. PKC δ,ε en /of θ) wel tot een langdurige p42/p44 MAP kinase activering, 
wat een voorwaarde is voor een proliferatieve respons. De resultaten in dit 
hoofdstuk bieden daarom ook een mogelijke verklaring voor de verschillen in de 
mitogene capaciteit van verschillende contractiele G-eiwit gekoppelde 
receptoragonisten. 
 
Hoe verhouden deze in vitro bestudeerde effecten van groeifactoren en G-eiwit 
gekoppelde receptoragonisten zich nu tot allergisch astma? Om antwoord te geven 
op deze centrale vraag is in Hoofdstuk 9 het effect van herhaalde 
allergeenprovocaties op remodelling van de luchtweg gladde spier (contractiliteit, 
contractiele eiwitexpressie, massa) bestudeerd in een caviamodel van allergisch 
astma. Tevens is het effect bestudeerd van behandeling met tiotropiumbromide. Dit 
is een langwerkend anticholinergicum dat gebruikt wordt bij de behandeling van 
obstructieve luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD. Tiotropiumbromide 
blokkeert de muscarine-receptoren en heeft mogelijk een selectiviteit voor de M3-
receptoren. Aangezien de endogene muscarine-receptoragonist, acetylcholine, 
verhoogd wordt afgegeven bij allergisch astma, werd het op basis van de resultaten 
in de hoofdstukken 6 en 7 mogelijk geacht dat tiotropiumbromide de allergeen-
geïnduceerde luchtwegremodelling zou kunnen remmen.  
 
Gevonden werd dat herhaalde allergeen provocaties (eenmaal per week gedurende 
12 weken) een toegenomen spiermassa, veroorzaakt door hyperplasie (toename in 
aantal gladde spiercellen; met name in de kleine luchtwegen) en hypercontractiliteit 
(met name in de grote luchtwegen) induceerde. Opvallend was de waarneming dat 
behandeling met tiotropiumbromide de hyperplasie met ca. 75 % kon remmen. 
Bovendien waren de andere kenmerken van luchtwegremodelling, namelijk de 
toename in contractiliteit (trachea gladde spier) en de toename in myosine-expressie 
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gehouden in af- en aanwezigheid van groeifactoren. Lange termijn behandeling met 
foetaal runderserum (FBS), dat veel groeifactoren bevat, was in staat de 
contractiliteit van deze gladde spierstrippen te verminderen, terwijl de afwezigheid 
van groeifactoren de contractiliteit juist deed toenemen. Dit proces was 
tijdsafhankelijk  
(t½ = 2.8 dagen) en kon ook worden geïnduceerd door de groeifactoren PDGF en 
IGF-1, terwijl EGF geen effect had. Bovendien was de mate waarin deze 
groeifactoren de contractiliteit onderdrukten sterk gecorreleerd (r = 0.97) met hun 
proliferatieve respons. Dit geeft aan dat de vermindering in contractiliteit veroorzaakt 
is doordat de individuele cellen in het gladde spierpreparaat een proliferatief 
fenotype hebben aangenomen.  
 
Tegenover het proliferatieve fenotype staat het (hyper)contractiele fenotype. 
Verhoging van contractiliteit en inductie van contractiele eiwitexpressie kan worden 
bewerkstelligd door luchtweg gladde spiercellen langdurig te depriveren van 
groeifactoren. Media die normaal gebruikt worden voor dergelijke experimenten 
bevatten doorgaans insuline. Hoofdstuk 3 laat zien, dat insuline acuut proliferatie 
van luchtweg gladde spiercellen induceert en zelfs de effecten van andere 
groeifactoren synergistisch kan versterken. Op lange termijn worden de 
proliferatieve eigenschappen echter onderdrukt en worden contractiele 
eigenschappen bevorderd. Dit toont aan dat insuline een hypercontractiel fenotype 
induceert. In vivo zou in feite zelfs dit mechanisme en niet deprivatie van 
groeifactoren verantwoordelijk kunnen zijn voor eerder genoemde hypercontractiliteit. 
Bovendien zouden deze bevindingen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 
toepassing van geïnhaleerd insuline. Deze toedieningsroute wordt door de 
farmaceutische industrie overwogen bij de behandeling van type I en II diabetes 
mellitus. 
 
Rho-kinase is betrokken bij de regulatie van contractiele eiwitexpressie in luchtweg 
gladde spiercellen en zou als zodanig dus betrokken kunnen zijn bij de regulatie van 
het fenotype. Aangezien Rho-kinase activiteit ook bijdraagt aan contractie, is in 
Hoofdstuk 4 de rol van Rho-kinase bij fenotypeveranderingen bestudeerd in intacte 
luchtweg gladde spier preparaten. Inhibitie van Rho-kinase had vergelijkbare 
effecten op contractie van controle weefsel als van het (in Hoofdstuk 2 beschreven) 
hypocontractiele fenotype en van het (in Hoofdstuk 3 beschreven) hypercontractiele 
fenotype. Ook bleek Rho-kinase niet betrokken te zijn bij het induceren van 
fenotype-veranderingen door groeifactoren. In overeenstemming hiermee had 
remming van Rho-kinase ook geen effect op groeifactor-geïnduceerde proliferatie 
van luchtweg gladde spiercellen. Kinases waarvan bekend is dat ze hier wel bij 
betrokken zijn, zoals p38 MAP kinase, p42/p44 MAP kinase en PI 3-kinase, bleken 
allen ook een rol te hebben in het reduceren van contractiliteit, wat in 
overeenstemming is met de theorie dat proliferatie en fenotypeverschuiving aan 
elkaar gekoppeld  
zijn.  
Niettemin is er wel een rol voor basale Rho-kinase activiteit in het onderhouden van 
contractiliteit. Lange termijn behandeling (8 dagen) met een Rho-kinase remmer 
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(longweefsel), sterk verminderd na behandeling met tiotropium. Deze resultaten 
laten voor het eerst zien dat endogeen acetylcholine betrokken is bij allergeen-
geïnduceerde luchtwegremodelling. Aangezien ontstekingsmediatoren zowel de 
neuronale als de niet-neuronale afgifte van acetylcholine kunnen potentiëren bij 
astma en COPD, zou het blokkeren van muscarine receptoren met langwerkende 
anticholinergica de progressie van deze chronische luchtwegaandoeningen mogelijk 
kunnen verminderen. Deze stelling wordt ook besproken in Hoofdstuk 10. 
 
De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn kort samengevat: 
• Onder invloed van groeifactoren (en deprivatie van groeifactoren) treden 

fenotypeveranderingen op in de intacte luchtweg gladde spier, in vitro en in vivo.  
• Insuline induceert een hypercontractiel luchtweg gladde spierfenotype. 
• Groeifactor-geïnduceerde fenotypeveranderingen zijn afhankelijk van p38 MAP 

kinase, p42/p44 MAP kinase en PI 3-kinase, maar niet van Rho-kinase. 
• Rho-kinase is betrokken bij de groeifactor-geïnduceerde contractie van de 

humane bronchus. 
• De G-eiwit gekoppelde receptoragonisten methacholine en bradykinine kunnen 

de proliferatieve effecten van groeifactoren zowel in vitro als in vivo potentiëren. 
Activering van Gq eiwitten is hierbij belangrijker dan van Gi eiwitten. Voor deze 
potentiëring is parallelle en niet sequentiële activering van PKC en p42/p44 MAP 
kinase verantwoordelijk.  

• Activering van ‘novel’ maar niet van conventionele PKC iso-enzymen in 
luchtweg glad spierweefsel leidt tot langdurige p42/p44 MAP kinase-activering 
en proliferatie. 

• Het langwerkende anticholinergicum tiotropiumbromide remt allergeen-
geïnduceerde remodelling van de luchtweg gladde spier (toegenomen 
contractiliteit, contractiele eiwitexpressie en spiermassa) in een diermodel voor 
chronisch astma. Dit suggereert een belangrijke rol voor endogeen acetylcholine 
in de ontwikkeling en/of progressie van chronisch astma. 




