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Een duidelijk geval 
van serendipiteit

Research

Dirk Roos

Soms ben je op zoek naar iets en vind je iets 
heel anders. Maar alleen als je je ogen goed 
open houdt herken je daarvan de waarde. 
Dat overkwam Katka Szilagyi, promovenda 
op de afdeling Bloedcel Research. Zij was 
bezig met onderzoek naar de betrokken-
heid van macrofagen bij de vorming van 
zogenaamde ‘foam’cellen (schuimcellen) als 
voorstadium van atherosclerose, maar in de 
loop van haar onderzoek kwam ze op neutro-
fiele granulocyten terecht en deed toen een 
verrassende ontdekking.

Er waren aanwijzingen dat een bepaald 
kinase, een enzym dat een fosfaatgroep 
aan eiwitten zet, betrokken zou zijn bij de 
vorming van foamcellen, maar dat viel lastig 
te bewijzen. Er zijn namelijk geen specifieke 
remmers beschikbaar voor dit protein kinase 
C-delta, en het verlagen van de expressie van 
PKC in macrofagen lukte niet goed. Toen 
viel Szilagyi’s oog op een recente publicatie 
van een groep onderzoekers uit Wenen die 
een patiënt beschreven met een genetisch 
defect in PKC. Deze patiënt leed aan een 
systemische autoimmuunziekte en ook aan 
veelvuldige infecties met bacteriën en schim-
mels. De onderzoekers hadden alleen de 
B-lymfocyten van deze patiënt onderzocht. 
Handelend vanuit het adagium van haar 
afdeling dat er geen beter onderzoeksmodel 
is dan cellen met een genetisch defect nam 
Szilagyi contact op met de Oostenrijkse 
collega’s en regelde het toezenden van een 
bloedmonster van de patiënt. Uit dat bloed 
zuiverde zij monocyten en liet die uitrijpen 
tot macrofagen. Helaas bleek toen dat ook 
deze macrofagen gewoon foamcellen vorm-
den, dus kon de hypothese dat PKC met dit 
proces iets te maken had worden verworpen.

Microbe-doding door neutrofielen
Maar Szilagyi deed meer met dit bloed. Zij sprak 
af met Roel Gazendam, ook promovendus op 
haar afdeling, dat hij uit hetzelfde monster 
neutrofiele granulocyten zou isoleren om 
daarmee te onderzoeken of deze cellen op 
normale wijze bacteriën en schimmels doden. 
Het is namelijk bekend dat bepaalde proteïne 
kinases belangrijke functies vervullen in 
neutrofielen. Toen bleek dat de neutrofielen 

van de patiënt een duidelijk defect vertoonden 
in het doden van micro-organismen, dus er 
was bij de patiënt niet alleen een defect in de 
functie van de B-cellen, maar ook een defect 
in de functie van de neutrofielen. Dat was 
heel onverwacht. Kennelijk had PKC dus iets 
te maken met het proces van microbe-doding 
door neutrofielen. Maar wat dan? Bekend is 
dat dit proces berust op enerzijds vorming van 
reactieve zuurstofproducten en anderzijds op 
het loslaten van eiwitafbrekende enzymen 
door de neutrofielen. Szilagyi en Gazendam 
hebben dat gemeten in de patiëntecellen, 
maar vonden daarin geen defect. Ook de 
aanhechting aan en opname van microben 
door de patiëntecellen was normaal. De 
proeven zijn herhaald met PKC deficiënte 
neutrofielen van twee andere patiënten met 
deze afwijking, met hetzelfde resultaat. 
Tot zover de stand van zaken. Weliswaar 
verklaren deze gegevens waarom dit soort 
patiënten ook lijdt aan frequent voorkomende 
infecties, maar wat precies de rol van PKC 
in het microbe-dodend proces van neutrofiele 
granulocyten is, blijft voorlopig een mysterie. 
Er is wel een vermoeden dat ‘neutrophil 
extracellular trap’ (NET) vorming hiermee 
te maken heeft, want dat proces was ook 
gestoord in de patiëntecellen, maar dit 
controversiële idee moet nog verder uitgezocht 
worden. NETs bestaan uit DNA-slierten die 
door neutrofielen worden losgelaten met daar-
aan gehecht histoneiwitten en eiwitafbrekende 
enzymen. Microben kunnen hieraan binden, 
maar of dit relevant is voor het microbe-
dodend proces is nog geen uitgemaakte zaak. 
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