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Nederlandse samenvatting 

Introductie 

Chronisch  obstructief  longlijden  (COPD)  en  astma  zijn  veel  voorkomende  longziekten, 

waarvan de  incidentie de afgelopen decennia sterk  is  toegenomen. Het  is voorspeld dat 

COPD wereldwijd de derde doodsoorzaak zal zijn  in 2020. Astma heeft veel minder vaak 

een dodelijke afloop, maar kan een grote impact hebben op iemands leven en is één van 

de meest  voorkomende  chronische  ziekten  in  kinderen.  COPD  en  astma worden  beide 

gekenmerkt door toegenomen vernauwing van de luchtwegen, wat leidt tot ademhalings‐ 

problemen.  

Er  zijn  een  aantal  factoren  die  kunnen  leiden  tot  een  vernauwing  van  de  luchtwegen: 

voorbeelden  daarvan  zijn  belemmering  van  de  luchtstroom  door  aanwezig  sputum, 

verdikking van de luchtwegwand, verlies van elastische kracht om de luchtweg van buiten 

opengetrokken  te houden en  tenslotte  samentrekking van  spieren  in de  luchtwegwand. 

Deze  samentrekking van de  spieren  rondom de  luchtwegen kan het gevolg  zijn van het 

rechtstreekse  aangrijpen  van  een  stof uit de  zenuwuiteinden op het  spierweefsel.  Zo’n 

stof  heet  een  neurotransmitter.  Acetylcholine  is  de  primaire  neurotransmitter  in  de 

luchtwegen  die  zorgt  voor  vernauwing  van  de  luchtwegen  door  te  binden  aan  haar 

aangrijpingspunten;  de  zogenaamde  muscarinereceptoren.  Veranderingen  in  het 

neuronale  systeem, met  verhoogde  acetylcholine  afgifte  als  gevolg,  dragen  bij  aan  de 

toegenomen vernauwing van de  luchtwegen. Patiënten met COPD, en  in mindere mate 

ook die met  astma, worden daarom behandeld met  anticholinergica, welke de werking 

van acetylcholine tegengaan door middel van het blokkeren van de muscarinereceptoren.  

Tot  voor  kort  werd  aangenomen  dat  acetylcholine  uitsluitend  luchtwegvernauwing  en 

slijmsecretie veroorzaakt. Er zijn echter aanwijzingen dat acetylcholine ook bijdraagt aan 

chronische luchtwegontsteking en structurele veranderingen in de luchtwegen. Dit laatste 

wordt  ook wel  ‘luchtwegremodeling’  genoemd.  Luchtwegontsteking  en  remodeling  zijn 

twee belangrijke pathologische processen die zowel bij COPD als astma een rol spelen en 

bijdragen  aan  de  afname  van  de  longfunctie  en  aan  de  ernst  van  de  ziekte.  In 

diermodellen voor zowel COPD als astma is aangetoond dat anticholinergica ontsteking en 

remodeling van de  luchtwegen kunnen  remmen. De  rol van acetylcholine  in  longziekten 

zou  daarom  veel  breder  kunnen  zijn  dan  aanvankelijk werd  gedacht.  Het  doel  van  dit 

proefschrift was om dat te onderzoeken. 
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Muscarine receptor subtypes 

In  de  luchtwegen  worden  verschillende  muscarinereceptorsubtypes  tot  expressie 

gebracht, te weten muscarine M1, M2 en M3 receptoren. Luchtweg‐gladde spiercontractie 

en  slijmsecretie  worden  voornamelijk  gemedieerd  via M3  receptoren.  Dit  is  de  reden 

waarom  men  anticholinergica  het  liefst  zo  selectief  mogelijk  voor  M3  receptoren 

ontwerpt. Het  is  echter  niet  bekend  of de  effecten  van  acetylcholine op  ontsteking  en 

remodeling  ook  gemedieerd  worden  via  M3  receptoren.  Daarom  hebben  we  in  dit 

proefschrift onderzocht wat de bijdrage is van individuele muscarinereceptorsubtypes aan 

luchtwegontsteking  en  luchtwegremodeling.  Dit  hebben  we  gedaan  met  behulp  van 

muizen welke één van de muscarinereceptoren niet  tot expressie brengen, zogenaamde 

muscarinereceptor knock‐out muizen.  In hoofdstuk 3 hebben we de  rol van  individuele 

muscarinereceptorsubtypes onderzocht  in een muismodel voor COPD, en  in hoofdstuk 6 

hebben we dit gedaan in een muismodel voor astma.  

COPD 

In  hoofdstuk  3  hebben  we  controle  muizen,  zogenaamde  wild‐type  muizen,  en 

muscarinereceptor  knock‐out  muizen  blootgesteld  aan  sigarettenrook,  omdat  dit  de 

belangrijkste  oorzaak  is  voor  het  ontwikkelen  van  COPD.  Net  als  in  COPD  patiënten 

ontstaat  er  ontsteking  in  de  longen  van  wild‐type  muizen  na  blootstelling  aan 

sigarettenrook.  Deze  ontsteking  wordt  gekenmerkt  door  een  toename  in  neutrofiele 

granulocyten (een type witte bloedcellen) en ontstekingsbevorderende stoffen, zoals het 

cytokine interleukine (IL)‐8 dat neutrofielen aantrekt in de long. Eerder was al aangetoond 

dat  voorbehandeling  met  anticholinergica  neutrofiele  ontsteking  kan  remmen  in 

diermodellen  van  COPD.  In  hoofdstuk  3  laten  we  zien  dat  deze  effecten  gemedieerd 

worden  via  M3  receptoren.  Knock‐out  van  de  M3  receptor  kon  voorkomen  dat 

sigarettenrook neutrofiele ontsteking en cytokine afgifte veroorzaakte. Daarnaast hebben 

we  aangetoond  dat  vergelijkbare  effecten  verkregen worden wanneer  de M3  receptor 

geblokkeerd  wordt  met  een  selectieve  M3‐receptorblokker.  Dit  suggereert  dat 

acetylcholine  luchtwegontsteking  bevordert  via  de  M3  receptor.  Dit  wordt  verder 

ondersteund  door  het  feit  dat  de  ontsteking  was  verhoogd  na  knock‐out  van  de M2 

receptor. De M2 receptor functioneert als een receptor met een remmende werking op de 

afgifte van acetylcholine. Verlies van deze receptor resulteert dus in verhoogde afgifte van 

acetylcholine,  wat  leidt  tot  verhoogde  luchtwegontsteking.  Opvallend  was  dat  de 

ontsteking ook verhoogd was na knock‐out van de M1 receptor. Dit zou verklaard kunnen 

worden door de rol van de M1 receptor bij de productie van slijm. De M1 receptor draagt 

bij aan de afgifte van water en elektrolyten door slijmproducerende cellen, en kan zo de 

samenstelling van het slijm veranderen. Slijm  is belangrijk om deeltjes  in de  luchtwegen 

op  te  ruimen. Het  opruimen  van  de  schadelijke  rookdeeltjes  zou minder  goed  kunnen 
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verlopen  na  knock‐out  van  de  M1  receptor,  bijvoorbeeld  doordat  het  slijm  dikker  is. 

Samengevat  laat hoofdstuk 3  zien dat  acetylcholine de  luchtwegontsteking  veroorzaakt 

door roken bevordert via M3 receptoren, en niet via M1 en M2 receptoren. 

Studies die gebruik maken van  luchtwegcellen  in kweek ondersteunen onze bevindingen 

dat acetylcholine luchtwegontsteking bevordert via M3 receptoren. M3 receptoren worden 

op bijna alle cellen  in de  luchtwegen tot expressie gebracht  (zie tabel 1  in hoofdstuk 1). 

Dit  omvat  ontstekingscellen,  zoals  neutrofielen  en  macrofagen,  alsmede  structurele 

cellen,  zoals  luchtweg‐gladde  spiercellen  en  epitheelcellen  en  endotheelcellen  welke 

respectievelijk de luchtwegen en de bloedvaten bekleden. In kweekcondities kan activatie 

van  muscarinereceptoren  op  zowel  ontstekingscellen  als  structurele  cellen  de 

luchtwegontsteking  bevorderen  door  het  vrijzetten  van  ontstekingsbevorderende 

cytokines  uit  deze  cellen.  Het  is  echter  niet  bekend  wat  de  relatieve  bijdrage  is  van 

ontstekingscellen  ten  opzichte  van  structurele  cellen  aan  het  ontstekingsbevorderende 

effect van acetylcholine  in het  levende organisme. Dit hebben we daarom onderzocht  in 

hoofdstuk 4. Om onderscheid  te kunnen maken  tussen ontstekingscellen en  structurele 

cellen hebben we beenmergtransplantaties uitgevoerd in muizen. Door transplantatie van 

beenmergcellen van M3 receptor knock‐out dieren  in bestraalde wild‐type dieren kan de 

bijdrage  van  de  M3  receptor  op  ontstekingscellen,  die  ontstaan  in  het  beenmerg, 

onderzocht  worden.  Deze  dieren  hebben  namelijk  normale  structurele  cellen  en 

ontstekingscellen  zonder  M3  receptor.  Omgekeerd  kan  door  de  transplantatie  van 

beenmergcellen  van  wild‐type  dieren  in  bestraalde  M3  receptor  knock‐out  dieren  de 

bijdrage van de M3 receptor op structurele cellen onderzocht worden. Deze dieren hebben 

juist  structurele  cellen  zonder M3  receptor en normale ontstekingscellen. Bestraalde en 

niet bestraalde wild‐type dieren werden gebruikt als controle dieren. De muizen werden 

blootgesteld aan sigarettenrook, op dezelfde manier als in hoofdstuk 3. Dit leidde tot een 

toename  van  het  aantal  neutrofielen  in  controle  dieren.  Dieren met  ontstekingscellen 

zonder M3 receptor hadden een vergelijkbare toename in neutrofielen. Dit suggereert dat 

ontstekingscellen  geen  bijdrage  leveren  aan  het  ontstekingsbevorderende  effect  van 

acetylcholine.  In dieren met  structurele  cellen  zonder M3  receptor werd  geen  toename 

van neutrofielen waargenomen. Dit suggereert dat de M3  receptor op structurele cellen 

bijdraagt  aan  het  ontstekingsbevorderende  effect  van  acetylcholine. De  afgifte  van  het 

ontstekingsbevorderende  cytokine  IL‐8, dat  zorgt  voor  het  aantrekken  van  neutrofielen 

naar de plek van ontsteking, was vergelijkbaar in alle groepen. Dit suggereert dat hoewel 

neutrofielen wel aangetrokken konden worden door dit cytokine, de migratie vanuit de 

bloedbaan naar de luchtwegen verhinderd was na knock‐out van de M3 receptor. Hiervoor 

was  inderdaad bewijs.  Twee  genen die betrokken  zijn bij de migratie  van neutrofielen, 

fibrinogeen α en CD177, kwamen  lager  tot expressie  in M3 receptor knock‐out dieren  in 
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vergelijking  met  wild‐type  dieren.  Samengevat  laat  hoofdstuk  4  zien  dat  de 

ontstekingsbevorderende  effecten  van  acetylcholine  worden  gemedieerd  via  M3 

receptoren  op  structurele  cellen,  doordat  er  verminderde  migratie  van  neutrofielen 

optreedt. Dit wijst op een belangrijke rol voor structurele cellen in de pathofysiologie van 

COPD, en een bijdrage van acetylcholine aan dit proces. 

Astma 

Vervolgens hebben we  in hoofdstuk 6 de rol van  individuele muscarinereceptorsubtypes 

in  astma  onderzocht.  Hiervoor  zijn  wild‐type  en muscarinereceptor  knock‐out muizen 

blootgesteld aan een allergeen, om zo een allergische reactie  te  induceren vergelijkbaar 

met  die  bij  allergische  astmapatiënten.  Blootstelling  van  wild‐type  dieren  aan  het 

allergeen  resulteerde  in  luchtwegremodeling  in  de  vorm  van  een  toename  in 

slijmproducerende  cellen,  verdikking  van  de  spierlaag  rondom  de  luchtwegen  en  de 

bloedvaten  in  de  long  en  toegenomen  afzetting  van  bindweefseleiwitten  in  de 

luchtwegwand. Deze effecten werden niet of slechts  in beperkte mate waargenomen  in 

M3  receptor  knock‐out muizen. De  remodeling  in M1 en M2  receptor  knock‐out muizen 

was  vergelijkbaar met die  in wild‐type muizen. Dit  suggereert dat de  remodelingbevor‐

derende  eigenschappen  van  acetylcholine  na  blootstelling  aan  allergeen  gemedieerd 

worden via M3 receptoren, en niet via M1 en M2 receptoren. Dit  is dus vergelijkbaar met 

de  ontstekingsbevorderende  eigenschappen  van  acetylcholine  na  rookblootstelling 

beschreven  in  hoofdstuk  3,  welke  ook  via  de  M3  receptor  gemedieerd  werden.  In 

tegenstelling  tot  de  resultaten  in  hoofdstuk  3  hebben we  in  hoofdstuk  6  geen  effect 

gevonden van knock‐out van de M2 receptor. Het is bekend dat de M2 receptor niet meer 

functioneel  is  in  astma;  dit  is  zowel  voor  diermodellen  als  voor  patiënten met  astma 

gerapporteerd. Dit  zou kunnen verklaren waarom de  remodeling vergelijkbaar  is  in wild 

type en M2  receptor knock‐out dieren. Daarnaast hebben we ook geen effect gevonden 

van knock‐out van de M1 receptor. Terwijl  in hoofdstuk 3 schadelijke rookdeeltjes uit de 

longen verwijderd moesten worden, wordt zo’n effect niet verwacht na inhalatie van een 

allergeen. Dit zou kunnen verklaren waarom de remodeling vergelijkbaar is in wild type en 

M1  receptor  knock‐out  dieren.  Samengevat  laat  hoofdstuk  6  zien  dat  acetylcholine 

luchtwegremodeling bevordert via M3 receptoren, en niet via M1 en M2 receptoren. 

Naast het effect van allergeen op luchtwegremodeling, hebben we in hoofdstuk 6 ook het 

effect van allergeen op luchtwegontsteking onderzocht. Blootstelling van wild‐type dieren 

aan het  allergeen  resulteerde  in  luchtwegontsteking,  gekenmerkt door  een  toename  in 

eosinofielen (een type witte bloedcellen) en ontstekingsbevorderende cytokines zoals  IL‐

13. Eenzelfde mate van ontsteking werd waargenomen  in muscarinereceptor knock‐out 

dieren,  inclusief  M3  receptor  knock‐out  dieren.  Dit  is  opvallend,  omdat  deze  dieren 
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nauwelijks luchtwegremodeling vertonen. Er werd altijd gedacht dat luchtwegremodeling 

het gevolg is van luchtwegontsteking. Onze resultaten suggereren echter dat hier ook een 

ander mechanisme aan ten grondslag zou kunnen  liggen. Het  is bekend dat mechanische 

compressie, zoals veroorzaakt door gladde spiercontractie, kan leiden tot remodeling. Dit 

is  aangetoond  voor  luchtwegepitheelcellen  in  kweek,  maar  ook  in  astmapatiënten. 

Wanneer  in  deze  patiënten  gladde  spiercontractie  veroorzaakt  wordt  door  de  stof 

methacholine leidt dit tot remodeling zonder dat er effecten zijn op de ontsteking. Gladde 

spiercontractie wordt gemedieerd via M3 receptoren en  in M3 receptor knock‐out dieren 

treedt  er  minder  luchtwegvernauwing  op,  wat  we  ook  laten  zien  in  hoofdstuk  7. 

Samengevat suggereert dit dus dat  luchtwegvernauwing, door gladde spiercontractie via 

M3  receptoren,  een  belangrijke  oorzaak  zou  kunnen  zijn  van  het  ontstaan  van 

luchtwegremodeling bij allergisch astma. Dit impliceert dat het zinvol zou kunnen zijn om 

toegenomen  luchtwegvernauwing  in  patiënten met  astma  al  in  een  vroeg  stadium  te 

behandelen, om zo luchtwegremodeling gedeeltelijk te voorkomen. 

In  hoofdstuk  7  hebben  we  daarom  verder  onderzocht  of  luchtwegvernauwing  via M3 

receptoren kan  leiden tot  luchtwegremodeling. Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van 

longplakjes van muizen. Eerder was al aangetoond dat luchtwegvernauwing in longplakjes 

van cavia’s kan leiden tot luchtwegremodeling. In hoofdstuk 7 wilden we de bijdrage van 

de M3 receptor  in deze respons onderzoeken met behulp van de M3 receptor knock‐out 

muizen. Hoewel luchtwegremodeling veroorzaakt werd door de potente groeifactor TGF‐

β, vonden we geen effect van  luchtwegvernauwing op remodeling. Dit suggereert dat de 

cavia een beter model  is om het effect van  luchtwegvernauwing op  luchtwegremodeling 

te onderzoeken, en dat de muis hier niet geschikt voor is. 

 

Neuronaal en non‐neuronaal acetylcholine 

Acetylcholine functioneert als een neurotransmitter in de luchtwegen, maar kan daarnaast 

ook aangemaakt worden door verschillende cellen  in de  luchtwegen, zoals epitheelcellen 

en ontstekingscellen. Dit wordt non‐neuronaal acetylcholine genoemd.  In dit proefschrift 

hebben we onderzocht wat de bijdrage is van non‐neuronaal acetylcholine aan ontsteking 

en  remodeling.  In  hoofdstuk  5  hebben we  de  rol  van  neuronaal  versus  non‐neuronaal 

acetylcholine onderzocht in ontsteking bij COPD, en in hoofdstuk 8 hebben we de bijdrage 

van non‐neuronaal acetylcholine aan slijmbekerceldifferentiatie onderzocht.  
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COPD 

In  hoofdstuk  5  hebben  we  het  effect  onderzocht  van  denervatie  op  ontsteking  in 

patiënten met COPD. Denervatie  is een potentiële nieuwe  therapie  voor patiënten met 

COPD. Door het uitschakelen van de zenuwen komt er geen acetylcholine meer vrij uit de 

zenuwuiteinden,  waardoor  er  minder  luchtwegvernauwing  optreedt.  Wij  hebben 

onderzocht of dit ook effect heeft op de ontsteking in de luchtwegen. We zagen inderdaad 

een afname van de ontsteking na denervatie  in patiënten,  in de vorm van verminderde 

neutrofielen  en  ontstekingsbevorderende  cytokines  zoals  IL‐8.  Dit  is  slechts  in  zeven 

patiënten  uitgevoerd,  omdat  deze  therapie  voor  het  eerst werd  toegepast  in mensen, 

maar  toch  suggereert  dit  dat  acetylcholine  luchtwegontsteking  bevordert,  en  dat  dit 

geremd kan worden door het remmen van de afgifte van acetylcholine door denervatie. 

Daarnaast namen we ook een vermindering van TGF‐β waar, een remodelingbevorderen‐ 

de groeifactor. Dit suggereert dat denervatie op de  lange termijn ook effect zou kunnen 

hebben op remodeling. Uit dit hoofdstuk blijkt dat de effecten van acetylcholine in COPD 

in  ieder  geval  gedeeltelijk  gemedieerd  worden  via  neuronaal  acetylcholine.  Dit  wordt 

verder  ondersteund  door  de  resultaten  uit  hoofdstuk  3,  waar  we  een  toegenomen 

ontsteking waarnamen na knock‐out van de M2 receptor, welke neuronaal acetylcholine 

remt, terwijl een soortgelijk mechanisme voor non‐neuronaal acetylcholine niet bekend is.  

Astma 

In hoofdstuk 8 hebben we de rol van acetylcholine bij de vorming van slijmbekercellen in 

het  luchtwegepitheel onderzocht. Epitheelcellen maken  zelf acetylcholine aan,  zodat de 

bijdrage  van  non‐neuronaal  acetylcholine  hierbij  onderzocht  kan  worden. We  hebben 

hiertoe gebruik gemaakt van epitheelcellen uit luchtwegen van gezonde donorlongen, wat 

als  restmateriaal  overblijft  bij  een  longtransplantatie.  Door  het  blootstellen  van  deze 

cellen aan  IL‐13 ontstaat er een  toename  in het aantal  slijmbekercellen.  In hoofdstuk 8 

tonen we aan dat het blokkeren van muscarinereceptoren deze toename kan voorkomen. 

Hieruit  blijkt  dat  non‐neuronaal  acetylcholine  bijdraagt  aan  de  toename  in 

slijmbekercellen. De  resultaten uit hoofdstuk  6  suggereren dat neuronaal  acetylcholine 

een belangrijke  rol speelt bij  luchtwegremodeling  in astma, omdat er hier waarschijnlijk 

remodeling  optreedt  door  luchtwegconstrictie,  wat  gemedieerd  wordt  via  neuronaal 

acetylcholine. Samengevat  laat dit proefschrift dus zien dat er een belangrijke rol  is voor 

neuronaal  acetylcholine  in  luchtwegontsteking  en  remodeling,  maar  dat  ook  non‐

neuronaal  acetylcholine  hier  aan  bij  kan  dragen.  Denervatie  in  dieren  onder 

gecontroleerde omstandigheden  zou uitsluitsel kunnen geven over de  relatieve bijdrage 

van  non‐neuronaal  acetylcholine  in  het  levende  organisme.  In  het  kader  van  dit 

proefschrift  hebben  we  geprobeerd  dit  uit  te  voeren  in  muizen,  maar  dit  bleek  niet 

mogelijk. Uit de literatuur blijkt echter dat denervatie in grotere proefdieren wel mogelijk 
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is, zodat door deze dieren bloot te stellen aan bijvoorbeeld sigarettenrook of allergeen de 

bijdrage van neuronaal versus non‐neuronaal acetylcholine aan ontsteking en remodeling 

onderzocht kan worden. Daarnaast zouden studies waarin denervatie  in grotere groepen 

patiënten met COPD of astma wordt uitgevoerd ook meer informatie kunnen geven. 

 

Klinische implicaties 

COPD 

De resultaten  in dit proefschrift  tonen aan dat acetylcholine bijdraagt aan ontsteking en 

remodeling in modellen voor COPD en astma. Er is echter nog weinig bekend over de rol 

van acetylcholine bij ontsteking en remodeling  in patiënten.  In dit proefschrift tonen we 

voor de eerste keer aan dat het remmen van de afgifte van acetylcholine, door middel van 

denervatie, ontsteking remt bij COPD patiënten. Een geplande vervolgstudie, waarin meer 

patiënten geïncludeerd zullen worden, zal meer licht werpen op de vraag of acetylcholine 

in de  luchtwegen ontstekingsbevorderend werkt. Het  is wel bekend dat behandeling van 

COPD  patiënten  met  anticholinergica  het  optreden  van  exacerbaties  remt.  Een 

exacerbatie  is  een  toename  van  ziektesymptomen,  welke  gepaard  gaat  met  een 

toegenomen ontsteking. Dit suggereert dat anticholinergica de ontstekingsreactie zouden 

kunnen  remmen.  De  resultaten  uit  hoofdstuk  5  zijn  de  eerste  directe  aanwijzing  dat 

acetylcholine  effect heeft op de ontsteking bij deze patiënten.  Er  zijn  echter nog meer 

studies nodig om dit onomstotelijk aan te tonen. Daarnaast zijn er nog studies nodig die 

het effect van acetylcholine op remodeling bij COPD onderzoeken.  In hoofdstuk 5 zagen 

we  een  afname  van  TGF‐β  na  denervatie.  Ook  is  bekend  dat  behandeling  met 

anticholinergica  de  versnelde  afname  in  longfunctie  in  beperkte mate  kan  remmen  bij 

bepaalde patiëntengroepen met COPD. Studies waarin  remodeling op een meer directe 

manier gemeten wordt, bijvoorbeeld door remodeling  in biopten van COPD patiënten na 

langdurige  behandeling  met  anticholinergica  te  onderzoeken,  zouden  helpen  bij  het 

ophelderen van de rol van acetylcholine bij remodeling bij COPD. 

Astma 

Het anticholinergicum tiotropium is recent geregistreerd voor de chronische behandeling 

van  astmapatiënten.  Er  zijn  steeds meer  studies  die  aangeven  dat  anticholinergica wel 

degelijk een positief effect hebben op longfunctie in deze patiëntengroep. Uit deze studies 

blijkt ook dat, net als bij COPD, het aantal exacerbaties geremd wordt na behandeling met 

anticholinergica.  Dit  is  dus  opnieuw  indirect  bewijs  voor  een  rol  van  acetylcholine  bij 

astma, en mogelijk bij ontsteking. Daarnaast zijn er ook indicaties dat acetylcholine een rol 

zou  kunnen  spelen  bij  remodeling  in  patiënten  met  astma.  Een  studie  waarin 

muscarinereceptoren geactiveerd werden in astmapatiënten toonde aan dat dit leidde tot 
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meer remodeling. Ook hier geldt dat er in de toekomst meer studies nodig zullen zijn om 

definitief  te  bewijzen  wat  de  rol  is  van  acetylcholine  in  ontsteking  en  remodeling  in 

patiënten met astma. 

 

M3 selectieve anticholinergica 

Klinisch beschikbare anticholinergica binden aan zowel M1, M2 als M3 receptoren. Ze zijn 

selectief  doordat  ze  langer  binden  aan M3  receptoren  dan  aan M2  receptoren,  en  in 

mindere mate M1 receptoren. Uit de resultaten van dit proefschrift blijkt dat het gewenst 

is om een anticholinergicum te ontwikkelen dat nog selectiever is, en alleen bindt aan M3 

receptoren. Dit zou, afhankelijk van de aandoening, kunnen leiden tot verbeterde effecten 

op ontsteking en remodeling. 

 

Conclusies 

Samengevat  laat  dit  proefschrift  zien  dat  acetylcholine  bijdraagt  aan  ontsteking  en 

remodeling  bij  COPD  en  astma.  Dit  omvat  zowel  neuronaal  als  niet‐neuronaal 

acetylcholine.  De  effecten  van  acetylcholine  op  ontsteking  en  remodeling  worden 

gemedieerd via M3  receptoren. Samen suggereert dit dat patiënten met COPD of astma 

meer baat zouden kunnen hebben bij anticholinergica dan aanvankelijk gedacht.  
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Figuur 1. Acetylcholine wordt afgegeven uit zenuwuiteinden en uit luchtweg cellen. Dit draagt bij aan ontsteking 
en  remodeling van de  luchtwegen  via M3  receptoren. Omgevingsfactoren,  zoals  sigarettenrook, allergenen en 

luchtwegvernauwende  stoffen,  kunnen  zorgen  voor  verhoogde  afgifte  van  acetylcholine  en  op  deze manier 

bijdragen aan ontsteking en  remodeling  (hoofdstuk 2). Blootstelling aan  sigarettenrook  zorgt voor verhoogde 

afgifte  van  cytokines,  zoals  IL‐8,  IL‐6, MCP‐1  en  TGF‐β,  gemedieerd  via M3  receptoren  op  structurele  cellen 

(hoofdstuk  3  en  4).  Ontsteking  geïnduceerd  door  sigarettenrook  neemt  toe  na  knock‐out  van  M1  en  M2 

receptoren. M1 receptoren op het epitheel dragen bij aan slijm secretie, en knock‐out van deze receptor zou dus 

effect  kunnen  hebben  op  het  opruimen  van  schadelijke  rookdeeltjes  uit  de  luchtwegen. M2  receptoren  op 

zenuwuiteinden zijn auto‐inhibitoire  receptoren en knock‐out van deze  receptorzou de ontsteking dus kunnen 

bevorderen  via  verhoogde  acetylcholine  afgifte  (hoofdstuk  3).  Blootstelling  aan  allergenen  resulteert  in 

ontsteking en remodeling  in de luchtwegen. Remodeling, gemeten als een toename  in het aantal goblet cellen, 

verdikking  van  de  spier  (α‐actine  depositie)  en  depositie  van  extracellulaire matrix  eiwitten  (ECM  depositie), 

wordt  gemedieerd  via  M3  receptoren.  Er  is  geen  rol  waargenomen  voor  M1  en  M2  receptoren,  en 

laatstgenoemde zou dysfunctioneel kunnen zijn na allergeen blootstelling (hoofdstuk 6). Ontsteking geïndueerd 

door allergeen wordt niet beïnvloed door knock‐out van de M3 receptor. Dit suggereert dat luchtwegvernauwing 

en  de  daaropvolgende  toename  in  spanning  remodeling  kan  induceren,  onafhankelijk  van  de  ontsteking 

(hoofdstuk 6 en 7). Zowel neuronaal (hoofdstuk 5) als non‐neuronal acetylcholine (hoofdstuk 8) draagt bij aan 

ontstekings‐ en remodelingsprocessen in de luchtwegen.  
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De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn de volgende: 

 Acetylcholine  is  niet  alleen  betrokken  bij  luchtwegconstrictie  en  slijmsecretie, 

maar draagt ook bij aan luchtwegontsteking en remodeling (hoofdstuk 2). Net als 

de  effecten  op  luchtwegconstrictie  en  slijmsecretie  worden  de  effecten  op 

ontsteking  en  remodeling  voornamelijk  gemedieerd  via  M3  receptoren 

(hoofdstuk 3 en 6). 

 De  M3  receptor  speelt  een  ontstekingsbevorderende  rol  bij  ontsteking 

veroorzaakt  door  sigarettenrook,  terwijl  de  M1  en  M2  receptoren 

ontstekingsremmend  werken  (hoofdstuk  3).  Dit  suggereert  dat M3  selectieve 

anticholinergica de ontsteking bij COPD kunnen remmen. 

 Het ontstekingsbevorderende effect van acetylcholine bij ontsteking veroorzaakt 

door  sigarettenrook  wordt  voornamelijk  gemedieerd  door  M3  receptoren 

aanwezig op structurele cellen van de luchtwegen (hoofdstuk 4). 

 De M3 receptor draagt bij aan remodeling veroorzaakt door allergeen, terwijl de 

M3 receptor geen rol speelt bij ontsteking veroorzaakt door allergeen (hoofdstuk 

6).  Dit  suggereert  dat  luchtwegconstrictie  remodeling  kan  veroorzaken, 

onafhankelijk van de ontsteking (hoofdstuk 6 en 7). 

 M1  en  M2  receptoren  zijn  niet  betrokken  bij  ontsteking  en  remodeling 

veroorzaakt door allergeen (hoofdstuk 6). 

 Denervatie vermindert de  luchtwegontsteking  in patiënten met COPD. Dit  is de 

eerste directe aanwijzing dat acetylcholine bijdraagt aan ontsteking  in patiënten 

en impliceert een belangrijke rol voor neuronaal acetylcholine (hoofdstuk 5). 

 Anticholinergica  kunnen  de  differentiatie  naar  slijmbekercellen  in  het  epitheel 

voorkomen.  Dit  suggereert  dat  non‐neuronaal  acetylcholine  bijdraagt  aan 

remodeling bij astma (hoofdstuk 8). 

 Patiënten  met  COPD  of  astma  zouden  meer  baat  kunnen  hebben  bij 

anticholinerge therapie dan aanvankelijk gedacht, omdat anticholinerge therapie 

luchtwegontsteking  en  luchtwegremodeling  zou  kunnen  remmen.  Dit  kan 

bewerkstelligd  worden  via  denervatie  of  via  inhalatie  van  anticholinergica. 

Behandeling met  selectievere M3  receptor‐specifieke  anticholinergica  zou  nog 

meer voordeel op kunnen leveren (dit proefschrift).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


