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Inleiding 
Astma is een longziekte, gekenmerkt door een chronische ontsteking en een reversibele luchtwegobstructie, 
die zowel een atopische als een niet-atopische oorzaak kan hebben. In atopische astma zijn de 
pathologische veranderingen van de luchtweg, geïnduceerd door een ontstekingsproces, een resultaat van 
specifieke reacties tegen allergeen blootstelling (Barnes, 2008; Holgate, 2008). Na blootstelling aan het 
allergeen treedt er een acute ontstekingsreactie op die kenmerkend is voor een type 1 hyperreactiviteit 
reactie (Holgate, 2008). Door de allergenen worden mestellen, dendritische cellen en epitheelcellen 
geactiveerd die vervolgens verschillende mediatoren vrijlaten of activeren. Mestcellen laten mediatoren vrij 
die onder andere bronchoconstrictie induceren, epitheelcellen laten stem-cell factor (SCF) vrij die mestcellen 
activeren en dendritische cellen. De dendritische cel wordt gestimuleerd door thymic stromal lymphopoietin 
(TSLP), afkomstig van mest- en epitheelcellen, waardoor de dendritische cel allergenen gaat bewerken en 
chemokines vrijlaat. De chemokines grijpen aan op CC-chemokine receptor 4 (CCR4) die T-helper 2 (Th2) 
cellen activeert (Barnes, 2008; Holgate, 2008). De Th2 – cellen produceren verschillende interleukines (IL); 
IL-13, IL-4, IL-5, IL-9. Deze interleukines hebben verschillende effecten, onder andere stimulering van B-
cellen tot het synthetiseren van IgE, activering van eosinofiele inflammatie en stimulering van mestcel 
proliferatie. Gespeculeerd wordt dat de verergerde ontstekingsreactie in astmapatiënten het gevolg is van 
een defect aan hun regulatoire T-cellen, wat zorgt voor een disbalans tussen Th1 / Th2  in het voordeel van 
Th2. Zie figuur 1 voor een overzicht van het ontstekingsproces bij atopische astma (Barnes PJ,  2008). 
Eosinofielen worden gerekruteerd na CCL11, afkomstig van epitheelcellen, binding aan CCR3 op 
eosinofielen (Barnes, 2008).  

 

Astma wordt gekenmerkt door verschillende symptomen zoals: hoesten, kortademigheid, beklemmend 
gevoel op de borst, piepende ademhaling (wheezing) en afnemende longfunctie (Astmafonds). Deze 
symptomen worden veroorzaakt doordat allergenen een ontstekingsreactie induceren, wat leidt tot 
luchtwegobstructie, hyper bronchiale reactiviteit en remodelering van onder andere het epitheel 
(veranderingen in structuur van het weefsel) (Holgate et al., 1999).  
Naast astma heeft ook roken een negatieve invloed op de longen. In 2006 rookten in Nederland 28% van de 
volwassenen (RIVM). Door roken hebben mensen een verhoogde kans tot ontwikkeling van longkanker of 
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (Hecht et al., 1994). In sigarettenrook bevinden zich 
namelijk schadelijke stoffen die het epitheel beschadigen en verantwoordelijk zijn voor remodelering van het 
epitheel door middel van een ontstekingsproces (Gangl et al., 2004; Hecht et al., 1994). Uit het onderzoek 
van St-Laurent et al., 2008 en volgt dat het ziekteproces van astma verergerd wordt door sigarettenrook. 
Actief roken wordt geassocieerd met een toename van de ernstigheid van astma klachten ten op zichtte van 
niet rokende astmapatiënten, verslechtering van longfunctie, verminderde gevoeligheid voor corticosteroïden, 
kortademigheid en abnormaal ademhalingspatroon nemen toe en rokende astmapatiënten  hebben meer 
astma-aanvallen (Chaudhuri et al.,  2005; St-Laurent et al., 2008).  Ook neemt door roken het aantal 
dodelijke astma slachtoffers toe (Siroux et al. 2000). Uit het onderzoek van Eisner et al 2001, waarin ze 
keken naar de frequentie rokende astmapatiënten en gezonde rokers,  volgt dat de frequentie rokers onder 
astmapatiënten gelijk is aan het aantal gezonde rokers.  
 
Veel onderzoek is er al gedaan naar het ziekteproces van astma en naar de invloed van roken op het 
bronchiaal epitheel. Men heeft zich echter nog afzijdig gehouden van veelvuldig onderzoek naar de effecten 
van roken op het remodeleringsproces bij astmapatiënten. In deze scriptie wordt gekeken naar de effecten 
van sigarettenrook op het bronchiaal epitheel van astmapatiënten.  
Eerst wordt de morfologie van gezond bronchiaal-epitheel vergeleken met de morfologie van het bronchiaal-
epitheel van astmapatiënten en rokers, gekeken wordt hierbij naar veranderingen die optreden ten opzichtte 

van gezond bronchiaal-epitheel. Daarna wordt beschreven wat de mogelijke  invloed van het  Wnt/β-catenin 
pathway is op het ontstaan van de morfologische veranderingen. Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor 

een vervolgonderzoek, waarin wordt gekeken naar de invloed van sigarettenrook op het Wnt/β-catenin 
pathway in het bronchiaal-epitheel van astmapatiënten.  
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Figuur 1.  Ontstekingscel- en immuuncel betrokken bij astma. Ingehaleerde allergenen activeren mest cellen en 
laten verschillende bronchoconstrictor mediatoren vrij. Epitheelcellen laten stem-cell factor (SCF) vrij. Allergenen 
worden bewerkt door dendritische cellen, die onder invloed van thymic stromal lymphopoietin (TSLP)  staan, wat 
uitgescheiden wordt door epitheelcellen en mestcellen. TSLP zorgt ervoor dat dendritische cellen chemokines vrijlaten 
die aangrijpen op CC-chemokine receptor 4 (CCR4) wat T-helper 2 (Th2) cellen activeert. Th2  cellen hebben een 
belangrijke rol bij het aansturen van het ontstekingsproces. Deze cellen zijn betrokken bij het vrijlaten van Interleukine 4 
(IL-4) en IL-13 (stimuleert B-cellen tot het synthetiseren van IgE), IL-5 (noodzakelijk voor eosinofiel inflammatie) en IL-9 
(stimuleert mestcel proliferatie). Epitheelcellen latten CCL11 vrij die eosinofielen rekruteert via CCR3. Patiënten met 
astma hebben een defect in regulator T (Treg) cellen, wat ervoor zorgt dat de Th1/ Th2 – balans nog meer naar de Th2 

kant gaat (Barnes,  2008).   
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Morfologie van bronchiaal epitheel  
Epitheelcellen bedekken veel lichaamsholten waarbij ze betrokken zijn bij de regulatie van verschillende 
processen.  Zo fungeren epitheelcellen als barrière doordat ze een afscheiding vormen tussen het interne en 
het externe milieu, waardoor allergenen uit het externe milieu worden tegengehouden (Jong de et al., 1994). 
Ook kunnen epitheelcellen een rol spelen bij ontstekingsreacties. Zo kunnen epitheelcellen worden 
gestimuleerd door verschillende pro-inflammatoire mediatoren, die door specifieke en niet-specifieke stimuli 
zijn geactiveerd, wat leidt tot de uitscheiding van verschillende mediatoren (Jong de et al., 1994). Deze 
mediatoren zijn onder andere stikstofoxide (NO) en cytokines, die een tonus in de gladde spieren kunnen 
induceren, het transport van ionen reguleren, slijmproductie door slijmproducerende cellen (mucous cells) 
induceren en ze hebben een rol bij het reguleren van het ontstekingsproces (Jong de et al., 1994). Verlies 
van epitheelcellen heeft pathologische consequenties, zie bijvoorbeeld bronchiaal epitheel van 
astmapatiënten en rokers. Om deze  pathologische consequenties beter te begrijpen, zodat er beter 
ingegrepen kan worden bij beschadigingen, is kennis over de morfologie van het bronchiaal epitheel nodig. 
In de volgende deelhoofdstukken wordt beschreven hoe de morfologie is onder gezonde omstandigheden, 
bij astmapatiënten, bij rokers en bij rokende astmapatiënten.  
 
 
- Gezond bronchiaal epitheel  
Het epitheel is uit meerdere lagen opgebouwd, basale laag, columnar laag en basaal membraan. Tegen het 
basaal membraan aan ligt een basale laag, waarin de basale epitheelcellen vastgehecht zijn aan het basaal 
membraan, door middel van desmosoom en hemidesmosoom aanhechtingen (niet weergegeven) 
(Longziekten). Een belangrijke rol voor basale epitheelcellen is  zorgen voor oppervlakte vergroting van de 
epitheel laag zodat ‘columnar cells’ goed kunnen aanhechten (Longziekten).    
Boven de basale laag ligt de columnar cel  laag, één laag van grote verschillende cellen,  waarin de cellen 
grotendeels niet verbonden zijn met het basaal membraan, maar stevig vastgezet zijn door aanhechting aan 
de basale laag. In deze laag bevinden zich verschillende  soorten secretoire cellen: Goblet cellen en Clara 
cellen, zie figuur 2 voor een schematisch overzicht van de aanwezige cellen in de verschillende 
epitheellagen (Longziekten; Broekema et al., ongepubliceerd).   
Goblet cellen (slijmbeker cellen of mucus producerende cellen) zijn cellen die granules bevatten die slijm 
kunnen uitscheiden na activering door een prikkel, bijvoorbeeld stof of sigarettenrook, zie figuur 2 
(Longziekten). Clara cellen, géén slijmproducerende of trilhaar bevattende cellen, zijn epitheelcellen met 
microvilli die zich op het oppervlak van het lumen van de kleine luchtwegen bevinden (Atkinson et al., 2008). 
Clara cellen fungeren als beschermers van het bronchiaal epitheel; ze zijn de epitheel progenitor cellen in de 
kleine luchtwegen, na beschadiging aan het epitheel kunnen deze cellen proliferen en migreren na de plaats 
van beschadiging, waar ze de schade herstellen (Atkinson et al., 2008). Ook zijn Clara cellen 

verantwoordelijk voor de uitscheiding van 
componenten voor surfactant, wat belangrijk is 
voor de elasticiteit van de long (Lumsden et al., 
1984). 
 Columnar trilhaar cellen zijn de meest 
voorkomende cellen van het epitheel. Deze cel 
bedekt het grootste gedeelte van de binnenkant 
van het lumen van de kleine luchtwegen, zie 
figuur 2. De trilharen hebben een regulatoire 
functie, ze zorgen voor slijmtransport naar de 
larynx, ook zijn ze betrokken bij vloeistof en 
iontransport naar het lumen (Longziekten).  
 
Figuur 2. Schematisch overzicht van cellen in het 
bronchiaal epitheel (Broekema et al., 
ongepubliceerd). 
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In het columnar epitheel bevinden zich verschillende structuren die ervoor zorgen dat de cellen netjes tegen 
elkaar aan blijven zitten, zie figuur 3. Tight junctions  (TJ) zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de 
bovenste laag epitheelcellen (apical border). Tot de TJ transmembraan-eiwitten worden gerekend: occludin, 
claudin familie en Junctional Adhesion Molecule – 1 (JAM-1). De transmembraan-eiwitten zijn 
verantwoordelijk voor de aanhechting van cellen in de bovenste laag (Boer de, et al., 2008; Förster et al., 
2008). De  ruimte tussen cellen wordt dichtgemaakt waardoor er een barrière wordt gevormd en transport 
van ionen en vloeistof in de intracellulaire ruimte gemedieerd kan worden (Förster et al., 2008). Zonna 
occludens (ZO-1 en ZO-2) zijn eiwiten in het cytoplasma die betrokken zijn bij de aanhechting van de 
transmembraan-eiwitten aan het actine filament, wat zorgt voor stabiliteit van het epitheel  (Boer de, et al., 
2008; Förster et al., 2008).  
 

 
Figuur 3. Schematisch 
overzicht van tight junctions  en 
adhesion junctions. Via claudin, 
occludin en   
JAM-1 transmembraan-eiwitten 
worden cellen, aan de apicale 
kant, aan elkaar gehecht.  Zonna-
occludens eiwitten (ZO-1 en ZO-2) 
zorgen ervoor dat tight junctions 
aan het actine filament worden 
vastgemaakt. Bij adhesion 
junctions worden cellen aan 
elkaar vastgemaakt met behulp 
cadherins (E-cadherin). In het 

cytoplasma zorgen catenins (α- 

en β-catenin) er voor dat 
cadherins aan het actine 
cytoskelet worden gekoppelt. 
(Förster et al., 2008).  
   

 
 
 

 
 
 
Adhesion junctions (AJ) zijn gespecialiseerde structuren die functioneren als mediatoren van de cel-cel 
adhesie, zie figuur 3. De epitheelcellen, basaal gelegen, worden aan elkaar vastgemaakt met behulp van 
transmembraan-eiwitten,  cadherins (Förster et al., 2008). E-cadherin, hoofdzakelijk aanwezig in het epitheel, 
heeft een domein in de extracellulaire ruimte en een domein (de staart) in het cytoplasma (Kowalczyk et al., 

2004). Aan de staart van E-cadherin bindt β-catenin,  zie figuur 3 (Orford et al., 1999; Förster et al., 2008). 

Vervolgens bindt α-catenin aan β-catenin en koppelt zo het gevormde E-cadherin/β-catenin/α-catenin 
complex aan het actine cytoskelet, waardoor  stabiele cel-cel contacten gegenereerd worden (Kowalczyk et 
al., 2004; Orford et al., 1999; D’Souza-Schorey et al., 2005).  
Afname van AJ correleert met een afname in cel-cel contact. Verschillende eiwitten (o.a. IQGAP1) in de 
buurt van cel-cel contacten of activering van adenomatons polyposis coli  (APC)  kunnen E-cadherin 

gemedieerde cel-cel adhesie verminderen, door een binding aan te gaan met β-catenin Hierbij wordt α-

catenin afgesplitst van het  E-cadherin/β-catenin/α-catenin complex wat leidt tot de formatie van zwakke 
adhesie en dus leidt tot een afname in cel-cel contact (Orford et al., 1999; Boer de, et al., 2008).  
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- Bronchiaal epitheel van astmapatiënten 
Veranderingen in het bronchiale epitheel spelen mogelijk een rol bij het verdere verloop van het  
ziekteproces bij astma. Bij astmapatiënten zijn de cellen van de verschillende epitheel lagen ernstig 
beschadigd. In de bovenste laag, columnar laag, laten trilhaar dragende cellen gedeeltelijk of geheel los. 
Deze losgelaten epitheelcellen zijn in clusters gevonden in het sputum (Jeffery, 2001). Ook is er een 
verhoogd aantal epitheelcellen in het bronchoalveolar lavage vloeistof gevonden (Bergeron et al., 2009; 
Jeffery, 2001). Het verlies van de bovenste epitheel laag is ook goed in biopten te zien, zie figuur 4 
(Bergeron  et al., 2009;  Jeffery, 2001; Longziekten).  
Ook is er een verhoogd aantal Goblet cellen te zien in de columnar laag vergeleken met gezonde individuen 
(Holgate et al., 1999; Demedts et al., Longziekten). Het verlies van epitheel oppervlak blijkt overeen te 
komen met een verlies van luchtweg functie, de ernst hiervan varieert echter tussen astmapatiënten (Jeffery, 
2001). Er wordt ook squameuze metaplasie waargenomen, hierbij verandert de structuur van het weefsel in 
een plaveiselachtige structuur. De squameuze metaplasie berust waarschijnlijk op de natuurlijke 
herstelmechanismen van het epitheel (Bergeron, et al., 2009).  
Naast het verlies van epitheelcellen treedt er ook verdikking op van het basaal membraan, zie figuur 4. Deze 
verdikking wordt veroorzaakt door depositie van collageen, een verhoging in activiteit van fibroblasten en 
uitscheiding van groeifactoren (Bergeron, et al. 2009, Jeffery, 2001).  
De onderlinge hechting van epitheelcellen, gereguleerd door adhesie en tight juncties, blijkt bij 
astmapatiënten verstoord te zijn. Hierdoor hebben de juncties een verminderend functionerend vermogen, 
wat mogelijk een rol speelt bij de toename van de fragiliteit van het epitheel (Holgate et al., 2008). Het 
epitheel van astmapatiënten heeft, vergeleken met gezonde individuen, minder intercellulaire adhesie (Boer 
de, et al., 2008; Holgate et al., 1999, 2008). Zo blijven columnar cellen wel aan elkaar zitten, maar komen los 
van de basale cellen (Holgate et al., 1999, 2008; Longziekten). Bij astmapatiënten is bekend dat de 
expressie van IL-4 en IL-3 verhoogd is wat leidt tot stimulatie van cellen betrokken bij het ontstekingsproces 
in astma, zie figuur 1 (Adieh et al., 2001, Barnes et al., 2008). Deze cellen, onder andere eosinofielen en 
mestcellen laten verschillende mediatoren vrij. Zo laten eosinofielen onder andere proteases vrij, die zorgen 
voor afbraak van adhesie en tight junctions (Sauter et al., 2008; Adieh, et al., 2001). Door de vrijgekomen 

proteases neemt α- catenin af waardoor een goede adhesion junction afneemt, wat leidt morfologische 

veranderingen van epitheelcellen (Boer de, et al., 2008). Onder normale omstandigheden draagt α- catenin 

bij aan het E-cadherin/β-catenin/α-catenin complex, zie ook figuur 3  (Förster et al., 2008).  Ook de 
aanwezigheid van E-cadherin in het membraan daalt na blootstelling aan, door allergenen gestimuleerde 
uitscheiding van, proteases (Boer de et al., 2001). Een vermindering van E-cadherin leidt tot een verhoogde 
permeabiliteit van het epitheel en een toename in fragiliteit door afname van cel-cel contacten (Boer et al., 
2001; Holgate, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 Een bronchiaal biopt van een atopische 
astmapatiënt met behulp van licht microscopie. Duidelijk 
zichtbaar is een vermindering van oppervlakte epitheel en een 
verdikking van het basaal membraan (Jeffery et al., 2001).  
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-  Bronchiaal epitheel roker  
Naast een toename in astma klachten induceert ook sigarettenrook veranderingen in de morfologie van het 
bronchiaal epitheel. Door sigarettenrook neemt het aantal en het functioneren van trilhaar dragende cellen af 
(Thorley et al., 2007). Dit leidt tot een verminderde zuiverende werking van de luchtweg (Thorley et al., 2007). 
Bij chronische rokers wordt een toename van het aantal Goblet cellen (slijm producerende cellen) gezien 
(Lumsden et al., 1984; Saetta et al., 2000). Ook vertonen de Goblet cellen metaplasie, verandering in 
celstructuur (Lumsden et al., 1984).  
Daarnaast is er een verhoogd aantal ontstekingscellen, onder andere neutrofielen, aanwezig in het epitheel 
van rokers (Saetta et al., 1994, 2000). Ontstekingscellen scheiden granules uit met daarin proteases 
(neutrofiel elastase) die voor verdere beschadiging zorgen (Saetta et al., 1994, 2000). Een afname in het 
aantal Clara cellen wordt gezien in onderste luchtwegen (Lumsden et al., 1984). Dit kan leiden tot een 
afname in longfunctie doordat er een verminderde surfactant uitscheiding is (Lumsden et al., 1984; Tian et al., 
2009). Ook kunnen Clara cellen na blootstelling aan stikstofdioxide (NO2), een component van sigarettenrook  
die voor beschadiging zorgt aan het epitheel, fungeren als progenitor stamcellen die de beschadigde 
epitheelcellen vervangen (Lumsden et al., 1984).   
Door de schadelijke stoffen in sigarettenrook worden de tight junctions beschadigd (Gelbman et al., 2007; 
Thorley et al., 2007). Het eiwit occludin, betrokken bij vorming van tight junctions, wordt beïnvloed door 
sigarettenrook wat leidt tot veranderingen in aanhechting aan het cytoskelet (Thorley et al., 2007). Hierdoor 
wordt het epitheel permeabel voor indringers van buitenaf wat leidt tot activering van het immuunsysteem 
(Gangl et al., 2004; Hecht et al., 1994; Tian et al., 2009). Naast een afname in barrière functie wordt door 
sigarettenrook ook de migratie, proliferatie en differentiatie van epitheelcellen onderdrukt. Hierdoor kunnen 
epitheelcellen defecten, die zijn ontstaan aan het epitheel, niet goed repareren (Gangl et al., 2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5. Bronchiale biopten van rokende astmapatiënten. (A) Squameuze cel metaplasie. (B) Hyperplasie van Goblet cellen en 
een verdikking van basaalmembraan (blauw aangekleurd) (St-Laurent et al., 2008).  

 
 
- Bronchiaal epitheel van rokende astmapatiënten  
In de inleiding is al kort genoemd dat rokende astmapatiënten een verergering hebben van astmaklachten 
ten opzichtte van niet rokende astmapatiënten. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van roken op 
de morfologie van het bronchiaal epitheel bij astmapatiënten. Uit het onderzoek van Broekema et al., 
ongepubliceerd volgt dat er bij rokende astmapatiënten veranderingen te zien zijn in het ontstekingspatroon. 
Zo zijn er minder eosinofielen, maar meer mestcellen ten opzichtte van niet-rokende astmapatiënten. Dit leidt 
ook tot veranderingen in het bronchiaal epitheel. Bij rokende astmapatiënten is een toename van 
epitheeldikte te zien ten opzichtte van niet-rokende astmapatiënten. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 
een disbalans in het reparatieproces van het bronchiaal epitheel (Broekema et al., ongepubliceerd).  
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Er is bij rokende astmapatiënten namelijk een verhoogde proliferatie van epitheelcellen gevonden in intacte 
en basale bronchiale epitheelcellen (Broekema et al., ongepubliceerd).  Een verhoogde proliferatie wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door herhaaldelijke beschadiging van het bronchiaal epitheel door sigarettenrook 
wat leidt tot stimulering van een ontstekingsrespons. Hierdoor beginnen epitheelcellen te prolifereren en 
migreren naar plaats van beschadiging (St-Laurent et al., 2008). Ook vindt er door proliferatie van 
epitheelcellen een verhoogde squameuze cel metaplasie plaats ten opzichtte van niet-rokende 
astmapatiënten, zie figuur 5A (St-Laurent et al., 2008). Uit het onderzoek van Broekema et al., en van St-
Lauren et al., 2008 volgt dat er bij rokende astmapatiënten een toename is in het aantal Goblet-cellen, zie 
figuur 5B.  De toename van Goblet-cellen gaat ten kostte van het aantal trilaar dragende cellen (Saetta et al., 
1994). Een toename in het aantal Goblet-cellen leidt tot meer slijmproductie. Dit leidt tot meer sputum 
uitscheiding, wat een kenmerk van rokende astmapatiënten is (Broekema et al., ongepubliceerd).  
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De rol van Wnt/ββββ-catenin pathway in bronchiaal epitheel  
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de morfologie van het bronchiaal epitheel eruit ziet in normale 
omstandigheden en hoe de morfologie verandert in astmapatiënten, rokers en rokende astmapatiënten. Nu 

wordt er gekeken naar de mogelijke rol die het  Wnt/β-catenin pathway speelt bij de ontstane morfologische 

veranderingen in astmapatiënten en rokers. Eerst wordt echter gekeken naar de rol van het Wnt/β-catenin 
pathway in normale omstandigheden.  
 
- Gezond bronchiaal epitheel  
Tijdens de ontwikkeling van de long is epitheelcel differentiatie erg belangrijk voor een succesvol 
functionerende long (Pringle et al., 1986, Spooner et al., 1970). De ontwikkeling van de long, proliferatie, 
specialisatie, en cel-cel interacties, wordt gereguleerd door onder andere de Wingless signalering (Wnt) –
pathway. Wnt-eiwitten zijn uitgescheiden signaleringsmoleculen die als lokale mediatoren verschillende 
aspecten tijdens de ontwikkeling van de long reguleren (The Cell, 4th edition). Ook kunnen Wnt-eiwtten 
fungeren als morphogens; eiwitten fungeren dan als signaalmoleculen die verschillende ervoor zorgen dat 
cellen in een bepaald patroon komen te liggen (Pringle et al., 1986;  Spooner et al., 1970; The Cell, 4th 
edition).  De Wnt-eiwitten kunnen ten minste drie verschillende intracellulaire signalerings pathways 

activeren: de canonical Wnt/β-catenin pathway, de non-canonical pathway en de Wnt-Ca2+ pathway. Door de 

canonical Wnt/β-catenin pathway wordt β-catenin activiteit gereguleerd, zie Figuur 6 (Scoyk et al., 2008). 
De Wnt-signalering via de canonical en de non-canonical pathway wordt in gang gezet door binding van 
Wnt-eiwitten aan Frizzled (Fzd) transmembraan receptoren. Fzds binden verschillende Wnt-liganden, ook 
Wnt afhankelijke liganden kunnen aan Fzd binden en zo de Wnt-pathway beïnvloeden. De formatie van een 
Fzds/Wnt complex zorgt met behulp van G-eiwitten voor activering van de pathway (Scoyk et al., 2008).  

Een belangrijke component in de Wnt-signalerings pathway is β-catenin (Orford et al., 1999). β-Catenin 

behoort tot de adhesie junctie eiwitten die samen met E-cadherin en α-catenin een belangrijke rol speelt in 

cel-cel adhesie (Orford et al., 1999). β-Catenin kan na activering van het Wnt-signalering pathway zorgen 
voor stimulering van de transcriptie van Wnt-genen (Scoyk et al., 2008; Orford et al., 1999). Activering van 
Wnt-genen kan gebeuren na beschadiging van luchtwegepitheel. Zo zijn Wnt-genen betrokken bij reparatie 
processen na beschadiging van het luchtwegepitheel (Orford et al., 1999). Dus naast zijn rol bij cel-cel 

adhesie heeft β-catenin een regulerende functie en speelt het een rol bij het in stand houden van de 
integriteit van het epitheel (Orford et al., 1999).  
In afwezigheid van een Wnt-signaal, dus in de ongestimuleerde canonical pathway is het grootste deel van 

β-catenin gelokaliseerd bij cel-cel adhesie juncties, in het cytosol, waar het gekoppeld is aan E-cadherin. In 
de ongestimuleerde canonical pathway vindt er dus geen formatie van een Wnt/Fzd complex plaats en wordt 

β-catenin gefosforyleerd door glycogen synthase kinase- 3 (GSK-3) dat een complex vormt met 
adenomatons polyposis coli (APC) en axin. GSK-3 is een eiwit dat tot expressie wordt gebracht door het gen 

GSK-3β. Dit gen codeert voor een multifunctioneel eiwit kinase wat fungeert als een negatieve regulator van 

de Wnt/β-catenin signalering pathway wat dus verantwoordelijk is voor de fosforylatie van β-catenin, zie 

figuur 6A (Tian et al. 2009). De fosforylatie van β-catenin door GSK-3 zet aan tot degradatie, resulterend in 

een afname van β-catenin in het cytoplasma, zie figuur  6A. Doordat  β-catenin wordt afgebroken en dus niet 
naar de nucleus wordt getransporteerd blijven de Wnt-genen inactief (Hlsken et al., 2000).  
In het geval van de gestimuleerde canonical pathway bindt een Wnt-ligand aan Fzds. Door deze binding 
wordt Dishevelled, een eiwit in het Wnt-signalering pathway, geactiveerd resulterend in de inhibitie van het 

GSK-3/APC/axin-complex, zie Figuur 6B. Als gevolg hiervan wordt β-catenin niet gefosforyleerd en dus ook 

niet gedegradeerd wat leidt tot accumulatie van β-catenin in het cytoplasma. De geaccumuleerde β-catenin 
wordt naar de nucleus getransporteerd waar het aangrijpt op TCF en lymhoid enhancer factor (LEF) wat 
ervoor zorgt dat de corepressor Groucho loslaat waarna vervolgens de transcriptie van een aantal target 
Wnt-genen wordt aangezet (Scoyk et al., 2008; Hlsken et al., 2000).  
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Figuur 6. Schematische weergave 

van de Wnt/ββββ-catenin signaal 
transductie route.  
(A) In de afwezigheid van een Wnt-

signaal wordt een deel van β-catenin 
wat  gebonden is aan cadherin eiwitten 

en een deel van het  β-catenin uit het 
cytoplasma gebonden aan het GSK-
3/APC/Axin complex (niet zichtbaar in 

Figuur 6). In dit complex wordt β-catenin  
gefosforyleerd door GSK-3, wat 
resulteert in stimulering van ubiquitin-
gemediteerde degradatie in 
proteasomen. Wnt-genen blijven inactief 
door de binding van Groucho co-
repressor proteïne aan TCF/LEF gen 
regulator proteïne.  
(B) Wanneer een Wnt-eiwit bindt aan  
een Frizzled receptor wordt Dishevelled 
geactiveerd, waardoor GSK-3  in het 
GSK-3/APC/Axin complex wordt 
geïnhibeerd. Het gevolg hiervan is dat 

de fosforylatie en degradatie van β-
catenin wordt onderdrukt , wat leidt tot 
accumulatie in het cytoplasma en in de 
nucleus. In de nucleus bindt het aan 
TCF/LEF waardoor Groucho loslaat en 
fungeert als een co-activator van de 
stimulering van  de transcriptie van Wnt-
genen  (The Cell, 4th edition; Fig.15-72)  

 

 
 

Uit onderzoek is gebleken dat β-catenin mogelijk betrokken is bij het ontstaan van kanker (Pulling et al., 

2001). Aangetoond is dat overexpressie van β-catenin, veroorzaakt door bijvoorbeeld mutaties in: Wnt/Fzd-

signalering, APC of β-catenin genen, leidt tot nucleaire accumulatie van β-catenin en stimulering van 
transcriptie van Wnt-genen (Pulling et al., 2001; Orford et al., 1999). Dit kan leiden tot verhoogde proliferatie 
van epitheelcellen en inhibtie van apoptose (Pulling et al., 2001). Verhoogde proliferatie zorgt voor  
fenotypische veranderingen aan het epitheel, zo verandert de morfologie van de epitheelcellen waarbij ze 
een meer langgerekt en spindle shaped vorm krijgen.  
 
 

 - De invloed van Wnt/ββββ-catenin op het bronchiaal epitheel  van astmapatiënten 
Van astma is al kort beschreven, in de inleiding, hoe het ziekteproces tot stand komt en hoe het zich verder 
ontwikkelt.  Vervolgens is beschreven wat voor invloed dit heeft op de morfologie van het bronchiaal epitheel. 
De vraag is welk mechanisme een rol speelt bij deze morfologische veranderingen. In normale 

omstandigheden draagt  α- catenin bij aan de regulering van het adhesie junctie complex architectuur. Bij 

astmapatiënten neemt de werking van α- catenin af, waardoor de adhesie juncties verbroken worden (Sauter 
et al., 2008; Adieh et al., 2001; Boer de, et al., 2001). Ook de aanwezigheid van E-cadherin in het epitheel 
neemt ook af door gestimuleerde proteases (Boer de et al., 2001). Masuyama et al., 2003 lieten zien dat er 
een verhoogde concentratie oplosbare E-cadherin in het sputum van astmapatiënten aanwezig is. Dit 

impliceert dat een afname van α-catenin en E-cadherin leidt tot een afbraak in de verbinding tussen E-

cadherin/α-catenin met β-catenin. 
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 Een verminderde binding leidt tot een toename van β-catenin concentratie in het cytoplasma, dit leidt tot 

accumulatie van β-catenin in de nucleus waar het TCF en LEF activeert waardoor de transcriptie van Wnt-
genen wordt aangezet, hiermee de proliferatie van epitheelcellen inducerend (Scoyk et al., 2008; Boer de, et 
al., 2001). Naast een verandering in adhesie en tight juncties veroorzaakt door ontstekingscellen, waardoor 

de verbinding tussen E-cadherin/ /α-catenin/β-catenin verbroken wordt is er een andere theorie die de rol 

van Wnt//β-catenin bij astmapatiënten onderbouwt.  Deze theorie komt uit de studie van Syed et al., 2007.  In 
dit onderzoek hebben ze een significant up-regulatie van Wnt-5a in het bloed van astmapatiënten gevonden 
(Syed et al., 2007; Scoyk et al., 2008). Wnt-5a is één van de vele Wnt eiwitten/liganden die kan binden aan 
Fzd en een Wnt/Fzd complex vormt (Scoyk et al., 2008). Gedacht wordt dat Wnt-5a is up-gereguleerd in 
astmapatiënten waardoor het GSK-3/APC/axin- complex wordt geïnhibeerd (Scoyk et al., 2008; Syed et al., 

2007). Hierdoor kan β-catenin niet meer worden gefosforyleerd en dus ook niet worden gedegradeerd, wat 

tot accumulatie in de nucleus leidt (Scoyk et al., 2008). Zoals al eerder is beschreven heeft β-catenin in de 
nucleus een stimulerende functie op de activering van transcriptie van Wnt-genen (Orford et al., 1999; Scoyk 
et al., 2008). Dit leidt tot activering van Wnt-genen welke een belangrijke rol spelen in de groei, proliferatie en 
differentiatie van cellen. Mogelijk is de stimulering van proliferatie van epitheelcellen een verklaring voor de 
vorming van epitheelcel hyperplasie  in astmapatiënten (Bergeron et al., 2009).  
 

- De mogelijke rol van Wnt/ββββ-catenin in het bronchiaal epitheel van een roker  

Zoals al eerder genoemd is GSK-3β een multifunctioneel eiwit kinase wat fungeert als een negatieve 

regulator van de Wnt/beta-catenin signalering pathway  door de fosforylatie en daarmee afbraak van β-

catenin. In geval van activering van Wnt/β-catenin pathway bindt het Wnt-ligand aan Fzds dit resulteert in de 
inhibitie van het GSK-3/APC/axin- complex (Tian et al., 2009; Hlsken et al., 2000).  
Het is beschreven dat sigarettenrook de Wnt-pathway activeert. Dit leidt tot ligand binding aan Fzd, waarbij 
een Wnt/Fzd complex wordt gevormd, zie ook figuur 6B (Scoyk et al 2008). Door deze binding wordt 

Dishevelled geactiveerd die er vervolgens voor zorgt dat GSK-3β wordt geïnhibeerd, zie figuur 6B (Tian et a., 
2009; The Cell, 4th edition). Ook zorgt sigarettenrook voor een toename in fosforylatie van GSK-3, de 

inactieve vorm van GSK-3 (Tian et al., 2009). Als gevolg hiervan wordt de fosforylatie en degradatie van β-
catenin onderdrukt. Dit suggereert dat GSK-3 expressie een mogelijke rol speelt in alveolaire 

beschadigingen veroorzaakt door sigarettenrook, aangezien GSK-3β verhoogd tot expressie kwam in 
gekweekte alveolaire cellen van Tian et al., 2009.  

Chen et al., 2001 hebben gekeken naar de mogelijke rol die β-catenin speelt bij beschadiging en reparatie 

ten gevolge van roken. In dit onderzoek hebben ze de expressie van β-catenin bepaald met behulp van een 

immuncytochemische kleuring (Chen et al., 2001). Hieruit volgt dat de expressie van β-catenin in het 
membraan verminderd is bij rokers ten opzichtte van niet-rokers, maar in het cytoplasma leidt tot een 

verhoging van β-catenin expressie (Chen et al., 2001; Tian et al. 2009).  

Hieruit kan dus worden opgemerkt dat sigarettenrook leidt tot een toename van niet-gefosforyleerde β-
catenin, waardoor het accumuleert in de nucleus en de transcriptie van Wnt-genen stimuleert (Tian et al., 
2009; Scoyk et al., 2008).   
Ook kan sigarettenrook mutaties genereren, in onder andere APC-genen, die een rol spelen bij het ontstaan 
van kanker. Dit leidt tot een toename in Wnt-signalering wat gebeurt bij. Zo is een progressieve toename van 

β-catenin eiwit expressie gevonden in met tabaksgerelateerde alkaloïde (NNK) behandelde BEP2D cellen 

(epitheelcellijn) en in longtumor cellijnen (Zhou et al., 2003). Dit suggereert dat β-catenin een belangrijke rol 
speelt in de initiatie en progressie van NNK-geïnduceerde ‘malignant’ (ongecontroleerd groeiend) 
transformerende bronchiale epitheelcellen in mensen (Zhou et al., 2003). 
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-  Invloed van roken op het Wnt/ββββ-catenin pathway bij astmapatiënten 
In het hoofdstuk over de morfologie van bronchiaal epitheel is beschreven dat de morfologie van het 
bronchiaalepitheel bij astmapatiënten verandert wanneer deze patiënten gaan roken. Hierdoor verergerd het 
ziekteproces van rokende astmapatiënten, verergering van astmaklachten, ten opzichtte van niet-rokende 
astmapatiënten, zie ook de Inleiding (St-Laurent et al., 2008; Broekema et al., ongepubliceerd).  
Via welk mechanisme deze veranderingen in het epitheel bij rokende astmapatiënten worden geïnduceerd is 

nog niet bekend. Wel bekend is dat het Wnt/β-catenin signaleringspathway een belangrijke rol speelt in het 
epitheel (Scoyk et al., 2008). In het epitheel is het Wnt- signaleringspathway betrokken bij cel-cel adhesie en 
bij de regulering van Wnt-genen (Scoyk et al., 2008).  
Het  pathway wordt beïnvloed door het ziekteproces van astma en roken (zie het vorige hoofdstuk) (Scoyk et 
al., 2008; Tian et al., 2009; Steel et al., 2005). Hierdoor treedt er een verandering op in de expressie van 
Wnt-genen wat mogelijk een rol speelt bij het verloop van het ziekteproces.  

Men heeft zich echter nog afzijdig gehouden van onderzoek naar de invloed van roken op het Wnt/β-catenin 
pathway bij astmapatiënten. Het is interessant om te onderzoeken wat het effect zou zijn van roken op het 

Wnt/β-catenin pathway in astmapatiënten. Een nieuw onderzoek zou opgezet moeten worden waarbij 
gekeken zou worden naar de verschillen tussen gezonde individuen, astmapatiënten, gezonde rokers en 
rokende- astmapatiënten.  
Een mogelijk opzet zou zijn om biopten te nemen van individuen uit de verschillende groepen. Deze biopten 
zouden vervolgens met behulp van immunohistochemie aangekleurd kunnen worden. Gedacht zou kunnen 

worden aan een kleuring waarbij niet-gefosforyleerde β-catenin en gefosforyleerde β-catenin aangekleurd 

worden in het cytoplasma. Bij gezonde individuen zou gefosforyleerde β-catenin aangekleurd worden, echter 

deze wordt gedegradeerd in het cytoplasma. Er zal dus een relatief lage concentratie gefosforyleerde β-
catenin zichtbaar worden in het cytoplasma. Bij niet-rokende astmapatiënten  wordt een lagere concentratie 

gefosforyleerde β-catenin verwacht in het cytoplasma ten opzichtte van gezonde individuen. Echter, er zou  

een hoge concentratie niet-fosforyleerde β-catenin gezien kunnen worden in het cytoplasma, omdat β-
catenin niet wordt gefosforyleerd door GSK3/APC/axin complex, doordat er een up-regulatie van Wnt5a is 

die het complex inhibeert.  Ook bij  gezonde rokers wordt een hoge concentratie niet-gefosforyleerde β-
catenin in het cytoplasma verwacht. Sigarettenrook induceert activering van het Wnt/Fzd complex, wat 
vervolgens ook leidt tot inhibitie van het GSK3/APC/axin complex. Het is echter moeilijk om met behulp van 

immunohistochemie uitspraken te doen over de hoeveelheid van een bepaald eiwit, in dit geval β-catenin, in 
het cytoplasma. Ook is het de vraag of er een duidelijk onderscheid te zien is tussen gefosforyleerde en niet-

gefosforyleerde β-catenin.  

Een andere mogelijkheid is kijken naar de aanwezigheid van niet-gefosforyleerde β-catenin in de nucleus. 

Van niet-gefosforyleerde β-catenin is bekend dat het actief is in de nucleus, wanneer het Wnt/β-catenin 

geactiveerd is in bijvoorbeeld astmapatiënten en rokers. Dus kleuring van niet-gefosforyleerde β-catenin in 
de nucleus zal bij astmapatiënten en rokers verhoogd zijn ten opzichtte van gezonde individuen.  
 Wanneer de resultaten van astma studies en rokers studies gecombineerd worden dan zou verwacht  

kunnen worden dat het GSK/APC/axin nog sterker wordt geïnhibeerd, wat ervoor zou zorgen dat β-catenin 

niet wordt gefosforyleerd. In het cytoplasma zou dus géén gefosforyleerde β-catenin zichtbaar zijn, maar wel 

een relatief hoge concentratie niet-gefosforyleerde β-catenin. Dit zou dan kunnen leiden tot een accumulatie 

van β-catenin in de nucleus. Met behulp van een kleuring van niet-gefosforyleerde β-catenin in de nucleus 

zou bepaald kunnen worden of de concentratie niet-gefosforyleerde β-catenin  verschilt in astmapatiënten, 
rokers en niet-rokende astmapatiënten.  
Op deze manier zou er een verklaring kunnen worden gevonden in de ontstane veranderingen in morfologie 
tussen de groepen. Wanneer er géén veranderingen zijn tussen rokende astmapatiënten en de niet-rokende 
astmapatiënten zou er naar een ander mechanisme gekeken moeten worden.  
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- Conclusie 

Uit deze scriptie kan worden geconcludeerd dat Wnt/β-catenin een rol speelt bij de morfologische 
veranderingen in het bronchiaal epitheel bij astmapatiënten en rokers. Vermoed wordt dat het ook een rol 
speelt bij rokende astmapatiënten. Echter, er is nog veel onbekend er moet dus nog veel onderzoek gedaan 

worden naar de rol en invloed van het Wnt/β-catenin pathway op het bronchiaal epitheel.   
Kennis over de werking van dit mechanisme in verschillende aandoening kan leiden tot een mogelijke 
behandeling, het tegengaan van remodelering, bij astmapatiënten, rokers en rokende astmapatiënten.  
Zo zou een mogelijke behandeling bij astmapatiënten en rokers gericht kunnen zijn tegen de accumulatie 

van niet-gefosforyleerde β-catenin in de nucleus. Wanneer accumulatie in de nucleus wordt tegen gewerkt 
leidt dat  tot een verminderde transcriptie van Wnt-genen. Door een verminderde transcriptie is er een 
verminderde proliferatie en differentiatie van epitheelcellen. Hierdoor kunnen morfologische veranderingen in 
het bronchiaal epitheel worden voorkomen. Uiteindelijk zou dit dus kunnen leiden tot een vermindering van 
symptomen en klachten.  
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