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Nederlandse samenvatting 
De ziekte chronic obstructive pulmonary disease (chronische obstructieve longziekte) 

ofwel COPD wordt gekenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie door 

blootstelling aan onder andere sigarettenrook, waarbij ontstekingsprocessen in de long 

een belangrijke rol spelen. Belangrijke ontstekingscellen in de ontwikkeling van COPD 

zijn neutrofielen, macrofagen én lymfocyten die schade aanrichten in het longweefsel. 

Eén van de standaardbehandelingen voor benauwdheid bij COPD patiënten betreft het 

gebruik van luchtwegverwijdende bèta-agonisten, welke aangrijpen op de bètareceptor. 

Receptoren zijn eiwitten die na binding het signaal van boodschapperstoffen van buiten 

de cel kunnen doorgeven, zoals de bètareceptor die het signaal doorgeeft van bèta-

agonisten. Bij deze signaaloverdracht wordt onder andere het enzym protein kinase A, 

ofwel PKA geactiveerd, dat vervolgens in staat is om verschillende processen in de cel 

te stimuleren, bijvoorbeeld de ontspanning van gladde spiercellen (hoofdstuk 2). COPD 

patiënten worden vaak langdurig behandeld met deze bèta-agonisten, wat nadelige 

bijwerkingen kan opleveren, daarom zijn er alternatieve behandelingsstrategieën nodig. 
A-kinase anchoring proteins, ofwel AKAPs vormen een familie van eiwitten die 

allemaal de mogelijkheid hebben het enzym PKA te binden en zijn te vinden in 

verschillende gedeelten van de cel. Belangrijk is dat bepaalde AKAPs ook aan 

receptoren op de cel kunnen binden. Een goede organisatie van PKA door AKAPs is 

noodzakelijk om tal van cellulaire processen op een goede wijze te laten verlopen en 

verstoring van deze organisatie leidt mogelijk tot verschillende ziekten, zoals 

cardiovasculaire ziekten, kanker of neurodegeneratieve ziekten (hoofdstuk 2). In het 

bijzonder van de AKAP familieleden AKAP5 en AKAP12 wordt aangenomen dat ze 

belangrijk zijn voor het behouden van de werking van bèta-agonisten, die gebruikt 

worden bij de behandeling van benauwdheid bij COPD patiënten. Daarom verwachten 

wij dat AKAPs mogelijk een doelwit vormen voor alternatieve behandelingsstrategieën. 

Dit proefschrift heeft zich gericht op de rol van AKAPs, in de long, in het 

bijzonder op de rol van AKAPs in de luchtwegverwijdende effecten van bèta-agonisten 

en in luchtwegontsteking in relatie tot COPD.  

 
AKAP aanwezigheid in de luchtweg gladde spier 
Om een rol voor AKAPs in de ontspanning van de luchtweg gladde spiercel te kunnen 

identificeren hebben we eerst onderzocht welke AKAPs in deze cel aanwezig zijn. 

Vervolgens hebben we het effect van blootstelling aan sigarettenrook op de 

aanwezigheid van AKAPs in deze cellen bestudeerd, om na te gaan of sigarettenrook de 
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aanwezigheid van AKAPs kan beïnvloeden. In hoofdstuk 3 lieten we zien dat luchtweg 

gladde spiercellen de AKAPs AKAP5, AKAP8, AKAP9, AKAP12 en AKAP78, beter 

bekend als Ezrin, tot expressie brengen. We lieten zien dat sigarettenrookextract de 

aanwezigheid van AKAP5, AKAP12 en AKAP9 kan verlagen en die van Ezrin juist kan 

verhogen (hoofdstuk 3). Het was al eerder bekend dat AKAP5 en AKAP12 mogelijk een 

rol spelen in de werking van bèta-agonisten (hoofdstuk 2), daarom hebben wij ons 

verder op deze twee AKAPs gericht. Ook in muizen, blootgesteld aan sigarettenrook, 

werd een verlaging van AKAP5 en AKAP12 in de long waargenomen (hoofdstuk 4). We 

vonden ook dat AKAP5 en AKAP12 zijn verlaagd in longweefsel van COPD patiënten in 

vergelijking met gezond longweefsel (hoofdstuk 3). Dit betekent dat AKAP5 en AKAP12 

inderdaad van belang kunnen zijn voor COPD patiënten. Wij hebben geprobeerd te 

achterhalen wat dit belang zou kunnen zijn en hebben ons gericht op 

luchtwegontstekingen en de werking van bèta-agonisten.  

 

AKAPs en luchtwegontstekingen 
Omdat sigarettenrook een oorzaak is van luchtwegontsteking bij COPD gingen we 

verder met onderzoek naar wat het effect zou zijn als we de werking van AKAPs zouden 

remmen door middel van de stof st-Ht31, die voorkomt dat PKA aan AKAPs bindent. We 

richtten ons op daarbij de ontstekingsstof interleukine-8 (IL-8) die neutrofielen aantrekt 

en onder andere wordt geproduceerd door luchtweg gladde spiercellen. De door de 

sigarettenrook veroorzaakte vrijmaking van IL-8 door deze cellen werd sterk verhoogd 

wanneer de werking van AKAPs door st-Ht31 werd geremd (hoofdstuk 3). De 

vrijmaking van IL-8 door luchtweg gladde spiercellen kon onder normale 

omstandigheden worden tegengegaan met bèta-agonisten, maar dit effect werd 

eveneens sterk verminderd wanneer de werking van AKAPs werd geremd (hoofdstuk 
3), wat aangeeft dat AKAPs een rol spelen in het onderdrukken van 

ontstekingsprocessen door bèta-receptoractivatie. 

Bevindingen in een muizenmodel voor sigarettenrook-geïnduceerde ontsteking 

waren in overeenstemming met deze ontsteking regulerende rol van AKAPs. We 

maakten hierbij gebruik van muizen waar het DNA van AKAP5 of AKAP12 was 

verwijderd, waardoor ze deze eiwitten niet kunnen maken. In normale muizen vonden 

we dat sigarettenrook een luchtwegontsteking veroorzaakte. We vonden dat muizen 

zonder AKAP5 een versterkte luchtwegontsteking na blootstelling aan sigarettenrook 

hadden, voornamelijk gekenmerkt door infiltratie van neutrofiele cellen die vooral door 

IL-8 (KC genaamd in muizen) worden aangetrokken (hoofdstuk 4). Muizen zonder 

	

	

AKAP12 hadden echter al een verhoogde hoeveelheid ontstekingscellen, zoals 

neutrofielen, macrofagen én lymfocyten in de luchtwegen zonder blootstelling aan 

sigarettenrook, wat betekent dat AKAP12 onder gezonde omstandigheden een rem is op 

de ontwikkeling van ontstekingen in de long (hoofdstuk 4). 

 
AKAPs en bèta-agonisten 
Door ander onderzoek werd eerder gesuggereerd dat AKAP5 en AKAP12 een 

belangrijke rol kunnen spelen in de werking van bèta-agonisten door de hoeveelheid 

receptoren op de cel constant te houden (hoofdstuk 2). Wij verwachtten daarom dat het 

feit dat COPD patiënten een verlaagde hoeveelheid AKAP5 en AKAP12 hebben, 

mogelijk veroorzaakt door het roken, van klinisch belang kon zijn bij gebruik van bèta-

agonisten. Daarom gebruikten we muizen zonder AKAP5 of AKAP12 om de bronchus 

verwijdende werking van bèta-agonisten te bestuderen. We zagen in geisoleerde 

luchtwegpreparaten van deze muizen dat voornamelijk AKAP12 van belang is voor de 

bronchusverwijdende werking van bèta-agonisten (hoofdstuk 5). Dit werd ondersteund 

door waarnemingen in rokende astma patiënten, waarbij genvarianten van AKAP12 

geassocieerd konden worden met de mate van bronchusverwijding door bèta-agonisten 

(hoofdstuk 6). Dit impliceert dat AKAP5 en AKAP12 belangrijk zijn voor de werking van 

bèta-agonisten .  

 
Algemene conclusie 
COPD patiënten hebben een lagere hoeveelheid AKAP5 en AKAP12 in de luchtweg 

gladde spier wat kan leiden tot een versterkte luchtwegontsteking na blootstelling aan 

sigaretten. Bovendien leidt het verlies van AKAP12 tot een verminderde werking van 

bèta-agonisten, waardoor benauwdheid minder goed kan worden bestreden. Nieuwe 

therapeutische opties zouden zich dan ook moeten richten op het herstel van functionele 

AKAP5 en/of AKAP12 complexen om zo het verergeren van de ziekte tegen te gaan en 

bestaande therapieën te verbeteren. 
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