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Abstract Dutch 
 

 
 

Om een theoretisch raamwerk te fourneren rondom het richten van geneesmiddelen op aan ziekte 

geassocieerde mestcellen, worden in hoofdstuk 1 de basismechanismen van zowel 

aangeboren als verworven immuniteit beschreven. Infecties door bacteriën en virussen 

worden door het immuunsysteem herkend en bestreden.  Hoewel de klinische relevantie van 

immuuntherapie voor infectieziektes daarmee helder is, behoeft hij toch verfijning. De 

dubbelzinnige rol die mestcellen spelen, wordt daarom beschreven, alsook strategieën voor 

het moduleren van die rol. Systeembiologie ontrafelt complexiteit van intra- and 

paracellulaire systemen. Kanker-gerelateerde ontstekingen en geneesmiddelstrategieën 

worden dan ook in dit kader geschetst.  De inzichten die in dit hoofdstuk naar voren gehaald 

worden, illustreren dat kanker een systeem-biologische ziekte is waarbij immuun-cellen een 

bi-functionele rol zouden kunnen spelen in de directe omgeving van de tumor. Hoewel het 

vrij algemeen aanvaard is dat het immuunsysteem schadelijk is voor kanker, lichten we toe 

hoe negatieve effecten van immuuncellen op het weefsel rond tumorcellen de tumorgroei 

juist zouden kunnen bevorderen. 

 

In hoofdstuk 2 vatten we eerst de onderliggende mechanismen samen waarmee antigenen 

ontstekkingseffecten ontlokken aan het lichaam en geven we vervolgens een overzicht over 

toepassingen van zowel therapeutische peptides als combinaties van cellulaire modulatie met 

fibroblastimplantatie. We tekenen een geformaliseerd netwerk van veel van de processen die 

betrokken zijn bij de aangeboren immuunreactie. Hierin voorziet bacterieel antigeen het 

inflammatoire netwerk van het kruisreagerende antigeen (CRA) dat B-cellen activeert. Eens 

geactiveerd scheiden B-cellen een antilichaam uit dat bestaat uit twee ‘zware’ 

immunoglobuline (Ig) ketens en twee lichte, allen aan elkaar verbonden door cystinebruggen. 

Geactiveerde B-cellen scheiden ook grote hoeveelheden uit van zogenaamde ‘vrije lichte 

ketens’ (FLCs). De meeste FLCs zijn antigeenspecifiek.  Zij  worden benut als diagnosticum 

van auto-immuunziekten zoals astma en reumatoïde artritis. De FLCs binden aan mestcellen 

en het FLC-mestcel complex wordt weer geactiveerd door het met het FLC corresponderende 

antigeen. Geactiveerde mestcellen vallen niet alleen de binnendringende bacteriën aan, maar 

ook gezonde weefselcellen zoals fibroblasten door het afscheiden van TNF-α. In de 

aangeboren immuniteit brengt het door bacterieel antigeen geactiveerde inflammatoire 

netwerk een onmiddellijke reactie teweeg in de vorm van een acute ontsteking die dodelijk is 

voor de bacteriële pathogenen.  Hetzelfde netwerk kan echter ook een chronische ontsteking 

opwekken en dan ontaardt het process in een pathologische  aandoening. Vanwege de 

complexiteit van het netwerk met zijn overvloed aan positieve en negatieve 

terugkoppelingen, is het een lastige taak te begrijpen (i) wat het overschakelen van acute naar 

chronische ontsteking veroorzaakt, en (ii) of en (iii) hoe kan worden teruggeschakeld. 

We stellen dat in silico simulatie van dit inflammatoire netwerk zou kunnen helpen om 

het systeemgedrag van de ontsteking te begrijpen en om te komen tot een aantal antwoorden 

op bovenstaande vragen. We versterken daartoe het netwerkschema dat we reeds hadden 

gemaakt met snelheid- en balansvergelijkingen en integreren deze als functie van de tijd en 

van parameterwaardes. De in silico simulaties lieten zien dat (i) overvloedige 

antigeeninstroom een acute ontsteking om kan zetten in een chronische, (ii) het mechanisme 

afhankelijk is van de verhouding van gezonde tot stervende fibroblasten, en (iii) de 

fibroblasten cruciaal zijn voor definitieve genezing van de chronische ontsteking. Ons  
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wiskundige model verschaft ons een krachtige representatie van dit immunologische 

systeem, en biedt daarmee de mogelijkheid om netwerkaspecten van cellulaire immuniteit te 

ontdekken. Bij de modellen die we hier verder nog presenteren gaat het niet alleen om 

illustratie van bekende biologische effecten, maar ook om extrapolatie van het 

systeemgedrag tot therapeutisch gerichte situaties zoals een met anti-TNF-α behandelde 

chronische ontsteking. Het zou aantrekkelijk kunnen zijn voor de farmaceutische industrie om 

nieuwe generaties geneesmiddelen op basis van zulke meer integratieve benaderingen te 

ontwikkelen. Voorts wijst hoofdstuk 2 op de potentie van geïndividualiseerde therapie op 

basis van de hoeveelheid adaptieve immuuncellen zoals B-cellen: het aantal B-cellen in een 

individu zal de antigene drempelwaarde beinvloeden die het verschil tussen acute en 

chronische ontstekingen uitmaakt.  

 

In hoofdstuk 3 stellen we voor dat mestcellen een rol spelen in een kankerbevorderend 

mechanisme.   Verhoogde aantallen mestcellen (toluidine blauwkleuring) en tryptase 

activiteit (functionele kleuring) lijken te correleren met de progressie van huid-, long-, darm-, 

en pancreastumoren van mens en van melanoma van muis. Mestcelactivatie wordt 

aangetoond in biopten  van verschillende vormen van kanker in mens en muis; in 

muizenmonsters wordt mestceldegranulatie waargenomen. Om een mogelijk tumorigeen 

effect van mestceldegranulatie te apprecieren is het belangrijk te beseffen dat mestcellen 

korrels bevatten  met een hoog gehalte aan bioactieve stoffen als tryptase, TNF-α, VEGF en 

histamine, die een aanzienlijk bijdrage zouden kunnen leveren aan tumorgroei. Mestcellen 

zijn daarom niet alleen een diagnosticum voor kanker maar ook een therapeutisch doelwit bij 

kankertherapie. De door mastcellen in antwoord op tumorcelgroei geproduceerde mediatoren 

kunnen een “dubbel zwaard” vormen: enerzijds scheiden mestcellen cytokinen, zoals IL-4, uit 

die de tumorcellen schaden, anderzijds exporteren ze TNF-α, dat de ontsteking kan 

bevorderen; door dood van gezonde cellen en weefsels creeërt het dan ruimte voor 

tumorcellen. 

   Wederom lijkt een balans tussen positieve en negatieve terugkoppelingen te bepalen of 

mestcelactivatie het ontstaan en de proliferatie van tumoren bevordert of vertraagt.  Gezien 

deze betrokkenheid van regulatoire netwerken breiden we ons onderzoek vervolgens uit met 

de systeembiologische aanpak van aangeboren immuniteit die in hoofdstuk 2 werd 

beschreven, nu in de richting van de rol die aangeboren immuniteit zou kunnen spelen bij 

tumorgroei. Hoofdstuk 3 verbindt daarmee de aangeboren immuundetectie en verwijdering 

van tumorcellen met de activatie van mestcellen die tumorpathogenese juist zou kunnen 

bevorderen. Conventionele en cellulaire behandelingsstrategieën gericht op mestcellen 

worden aangeroerd. Om het model van aangeboren immuniteit en kanker meer voorspellend 

te maken, werd het effect van fibroblastimplantatie gesimuleerd door gebruik te maken van 

de Copasi-software. In dit kanker model  resulteerde anti-FLC peptide in tumor stabilisatie 

en in het hergroeien van fibroblasten. Aanvullende resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 7 

suggereren dat Ig vrije lichte ketens (FLCs) modulatoren zijn van kankergroei. Zowel 

humane als muisstudies suggereren dat remming door FLC potentie heeft  voor het 

afremmen van tumorgroei, door te intervenieren in de activering van mestcellen. Tezamen 

met experimentele modellering in silico en literatuur studies, suggereert dit een concept 

waarin mestcellen betrokken zijn bij tumor-geasocieerde ontstekingen en tumorprogressie.  
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In hoofdstuk 4 rollen we analytische methoden uit om ons model verder te karakteriseren in 

termen van zijn dynamische eigenschappen. Stabiliteits- en gevoeligheidsanalyse worden 

geïntegreerd met een meer empirische analyse in silico. Op basis van de eigenwaarden van 

de Jacobiaan wordt de stabiliteit van het model gespecificeerd middels lineaire 

stabiliteitsanalyse. Deze informatie is belang voor het begrijpen of een in de wiskundige zin 

tijdsonafhankelijke toestand ook in de werkelijkheid stabiel en constant is, nu ten aanzien 

van  intrinsieke verstoringen (‘ruis’) die voortkomen uit het netwerk zelf. Middels 

gevoeligheidsanalyse zochten we uit welke celtypes en parameters de grootste invloed op het 

resultaat van het model hebben.  Belangrijker nog, we bepaalden hoe sommige, daarmee 

cruciale, parameters in het model bij erg geringe verandering toch soms tot ernstige 

verstoring van het systeem kunnen leiden. Verder hebben we de parametergevoeligheid van 

de acute en de chronische ontsteking apart uitgerekend. Verder in hoofdstuk 4 wordt ook de 

robuustheid en tolerantie van ons model beschreven waar het gaat om aanzienlijke 

veranderingen in de concentraties van reactanten, waarbij het behoud van (bi-)stabiliteit in 

het gedrang kan komen. Een belangrijke resultaat van hoofdstuk 4 is verder dat in 

afwezigheid van fibroblastproliferatie het gemodelleerde systeem niet echt bistabiel is: het 

herbergt een onomkeerbare overgang waardoor zowel de aanvankelijk acute ontsteking en de 

eventueel daaropvolgende chronische ontsteking beide wel stabiel zijn, maar de eventueel 

daaropvolgende acute onsteking niet.  Het door middel van anti-FLC peptide terugbrengen 

van de chronische ontsteking naar een acute ontsteking  is dan slechts tijdelijk tenzij nieuwe 

en groeiende fibroblasten worden ingebracht. Verder bediscussiëren we de modelvalidatie op 

basis van experimenteel onderzoek (zie ook  het supplementaire hoofdstuk 7).  Het gaat hier 

mede om de bevestiging van voorspellingen van de ontwikkeling van de ziekte in silico. 

 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de verschillende functionele rollen die mestcellen in het 

immuunsysteem spelen en bespreken we de daaraan verbonden diagnostische mogelijkheden 

bij kanker. We bespreken ook de mogelijkheid om mestcellen als doelwit te gebruiken bij 

kankertherapie. We laten pathologiestudies zien waarin mestceldegranulatie alsmede effecten 

van anti-IgE-therapieen zichtbaar zijn gemaakt. We beschrijven de door stamcel factor (SCF)-

gemedieerde signaleringsroute die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van mestcellen, 

alsmede het tot doelwit maken van signaalmoleculen betrokken bij de ontwikkeling van de 

mestcel.  Dat kinaseremmers mestcelactivering blokkeren, duidt op therapeutisch potentieel. 

 

In hoofdstuk 6 bespreken we hoe systeembiologische benaderingen optimaal gebruikt 

zouden kunnen worden om het verband tussen chronische ontsteking en tumorgroei te 

analyseren. Gezien de enorme complexiteit van kanker zal dit geen sinecure zijn.  Is men wel 

bereid om de inflammatoire aard van kanker te bestuderen of vindt men dat dit afleidt van de 

veronderstelde hoofdzaak of gewoon te veel gedoe is? Zijn we voldoende voorbereid, zowel 

in termen van de juiste kwantitatieve experimenten als op het gebied van modelleren op 

verschillende tijd- en ruimteschalen, om ziektes zo ingewikkeld als kanker te gaan 

voorspellen, onder controle te houden, of zelfs robuust te genezen anders dan door chirurgie? 

Vóór 2000 zou het onbestaanbaar zijn geweest om een bevestigend antwoord te geven. Maar 

de systeemanalyse werd versneld door de voltooing van het menselijk genoom in 2001. 

Samen met de opkomst van eiwitinteractiekaarten en hun internettoepassing in en na 2003  
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hebben nieuwe technologieën, zoals massaspectrometrie, proteomics en metabolomics een 

volgende groeifase ervan gelanceerd ook voor organismen die zo ingewikkelde zijn als de 

mens. Aanvankelijk richtte de systeembiologie zich voornamelijk op intracellulaire 

netwerken en schuwde het multicellulaire netwerken zoals de immuun- en de tumormilieus. 

Ambitieus hebben we hier echter al vooruit gekeken naar multicellulaire immuniteit bij de 

ontwikkeling van een inflammatoir netwerk en naar een computersimulatie ervan. Er moet 

nog veel geleerd worden aangaande die heel complexe immunologie die zo van belang is 

voor de genezing van menselijke ziektes. En er valt nog veel meer te leren wanneer dit in een 

kwantitatief netwerkperspectief van een nieuwe systeemimmunologie wordt geplaatst.  Maar 

zulke lering zal leiden tot veel rationelere en wetenschappelijk onderbouwde therapien.  Het 

wordt tijd. 

 

 


