
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

On Toll-like receptors and the innate immune response in sepsis caused by
Burkholderia pseudomallei (melioidosis)

Wiersinga, W.J.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wiersinga, W. J. (2008). On Toll-like receptors and the innate immune response in sepsis
caused by Burkholderia pseudomallei (melioidosis). [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/on-tolllike-receptors-and-the-innate-immune-response-in-sepsis-caused-by-burkholderia-pseudomallei-melioidosis(6faf0b78-49bb-4890-974d-917e8500b3f3).html


Samenvatting voor niet-ingewijden

291

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN

Dit proefschrift richt zich op de rol van de Toll-like receptoren (TLR) bij de afweer tegen bin-

nendringende micro-organismen, in het bijzonder de Gram-negatieve bacterie Burkholderia 

pseudomallei, de verwekker van melioidosis. De TLR zijn een recent ontdekte klasse van receptoren 

(“voelsprieten”) op (maar ook in) allerlei cellen van het menselijk lichaam die onder andere 

betrokken zijn bij het herkennen bacteriën, schimmels en virussen. Melioidosis is een belangrijke 

oorzaak van sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd, in zuidoost Azië en noord Australië. De 

hoge mortaliteit, de makkelijke toegankelijkheid, de intrinsieke resistentie tegen veel antibiotica 

en de mogelijkheid om het via aerosolen te kunnen verspreiden, hebben B. pseudomallei tot 

een potentieel bioterroristische wapen gemaakt. Het doel van de in dit proefschrift beschreven 

onderzoekslijn is om meer inzicht te verkrijgen in de pathogenese van melioidosis. De volgende 

samenvatting beschrijft kort wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn zoals beschreven 

in dit boek en geeft tevens een overzicht van de mogelijke implicaties hiervan voor zowel het 

onderzoeksveld als de klinische praktijk.

Deel 1

In het eerste deel van dit proefschrift wordt de aangeboren afweer tijdens sepsis veroorzaakt door 

B. pseudomallei nader bestudeerd en bestaat onder meer uit een samenvattend overzichtsartikel 

van de bestaande wetenschappelijke literatuur over de bacterie B. pseudomallei en de ziekte 

melioidosis die het kan veroorzaken (hoofdstuk 2). Factoren die bijdragen aan het krijgen van 

de ziekte in endemische gebieden zijn o.a. de weersomstandigheden (bv. overstromingen) en de 

integriteit van het immuun systeem van de gastheer. Melioidosis kan zich uiten als een fulminant 

verlopend septisch ziektebeeld, maar ook al een meer op tuberculose lijkende chronische ziekte. 

Mogelijke virulentie factoren van B. pseudomallei zijn het type III secretie systeem, capsulaire 

polysacchariden, lipopolysaccharide (LPS) en flagella. B. pseudomallei is een intracellulair 

pathogeen dat zichzelf kan vermeerden in macrofagen. Daarnaast weten we dat de cytokines 

IFN-  en TNF-  belangrijk zijn voor een effectieve afweer tegen B. pseudomallei. Er is echter 

nog maar weinig bekend over de precieze interacties tussen gastheer en pathogeen. Hoofdstuk 

3 beschrijft het door ons opgezette muizen model voor melioidosis. C57BL/6 muizen worden 

hierbij via de luchtwegen geïnfecteerd met verschillende doseringen B. pseudomallei waarna de 

immuunrespons in kaart wordt gebracht door onder meer te kijken naar de bacteriële uitgroei, 

de cytokine response en de ontstane schade in verschillende organen. Meer specifiek wordt de 

immuun response beschreven die uitgelokt wordt door infectie met zowel virulente als avirulente 

Burkholderia species. Muizen die geïnfecteerd worden met de als niet-pathogeen beschouwde B.

thailandensis laten inderdaad minder bacteriële uitgroei en een verminderde cytokine response 

dan muizen geïnfecteerd met B. pseudomallei of B. pseudomallei-AJ1D8, een invasie deficiënte 

mutant. Histologische evaluatie laat echter zien dan de met B. thailandensis geïnfecteerde 

muizen wel degelijk ernstige longschade hebben, corresponderend met een forse toestroom 

en activatie van granulocyten. Overlevingsstudies laten zien dat inoculatie met 1 x 106 CFU B.

thailandensis even lethaal is als inoculatie met 1 x 103 CFU B. pseudomallei of B. pseudomallei-
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AJ1D8. Deze data laten zien dat B. thailandensis waarschijnlijk meer virulent is dan vaak wordt 

aangenomen. Zoals gezegd kan een B. pseudomallei infectie tot een fulminante septische ziekte 

leiden. Sepsis wordt gekarakteriseerd door een ongecontroleerde inflammatoire respons op 

binnendringende micro-organismen. In hoofdstuk 4 wordt het inflammatoire mRNA-profiel 

beschreven van circulerende leukocyten (witte bloedlichaampjes), monocyten en granulocyten 

met behulp van een multigene-system multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 

assay in een case-control studie met 34 patiënten met sepsis veroorzaakt door B. pseudomallei en 

32 gezonde vrijwilligers. Vergeleken met controles, laten de leukocyten van septische patiënten 

een opregulatie zien van een heel scala aan proinflammatoire genen. Hierbij worden specifieke 

mRNA-profielen voor de monocyten en granulocyten geïdentificeerd. Deze mRNA profielen 

blijken gecorreleerd te zijn aan ziekte mortaliteit. Verder laten deze data zien dat circulerende 

leukocyten een belangrijke bron voor inflammatoire mediatoren zijn in patiënten met sepsis. 

Aangezien melioidosis vaak begint met een longontsteking wordt in hoofdstuk 5 ons muizen 

model voor melioidosis gebruikt om met behulp van MLPA ook naar het inflammatoire gen 

expressie profiel te kijken in de longen en longlavaten. Vergeleken met naïeve muizen, laten 

muizen die geïnfecteerd waren met B. pseudomallei een opregulatie zien van genen die betrokken 

zijn bij inflammatie, de TLR, stolling, fibrinolysis en celadhesie. Deze data geven ons nieuwe 

inzichten in de gecompartimentaliseerde inflammatoire gen expressie tijdens melioidosis. 

Een van deze mediatoren is IL-18, waarvan we weten dat het gedeeltelijk de productie van 

IFN-  controleert. Daarom wordt in hoofdstuk 6 specifiek de rol van IL-18 tijdens melioidosis 

onderzocht. Vergeleken met gezonde controles zijn de plasma IL-18 en bloed monocyte IL-18 

mRNA waarden opgereguleerd bij patiënten met melioidosis. IL-18 deficiënte muizen laten een 

verhoogde mortaliteit zien ten opzichte van wildtype muizen na infectie met B. pseudomallei.

Dit komt overeen met meer bacteriële uitgroei in hun longen, lever, milt, nieren en bloed. IL-18 

knock-out (KO) muizen hebben ernstiger nier- en leverfalen dan de controle muizen. Bij elkaar 

genomen laat dit zien dat een toegenomen productie van IL-18 een essentieel onderdeel is van 

een beschermende immuun response tijdens melioidosis 

Deel II

In het tweede deel wordt de rol van de TLR tijdens de immuun respons nader onderzocht. TLR zijn 

essentieel in de defensie tegen bacteriën omdat zij als eerste bacteriën herkennen en de immuun 

respons in gang zetten (hoofdstuk 7). TLR2 wordt gezien als de belangrijkste TLR voor Gram-

positieve bacteriën en TLR4 voor Gram-negatieve bacteriën. In hoofdstuk 8 laten we zien dat een 

heel scala aan TLR opgereguleerd worden bij patiënten met melioidosis. Zeer verrassend echter 

blijkt de virulentie factor LPS van deze Gram-negatieve bacterie niet via TLR4 te signaleren - wat 

men zo verwachten -, maar via TLR2. Muizen die het gen missen dat voor TLR2 codeert hebben 

een opvallend groot overlevingsvoordeel wanneer ze geïnfecteerd worden met B. pseudomallei

ten opzichte van normale wildtype muizen. Dit haalt het paradigma onderuit dat TLR4 de 

belangrijkste TLR voor Gram-negatieve bacteriën is en identificeert TLR2 ook als aantrekkelijks 

aangrijpingspunt voor toekomstige therapieën tegen melioidosis. De andere hoofdstukken in dit 

deel (hoofdstuk 9 t/m 13) onderzoeken de rol van de aan de TLR gelieerde eiwitten MyD88, 

TRIF, CD14, IRAK-4, TREM-1 en MIF. Hierin worden ook CD14 en TREM-1 geïdentificeerd als 

mogelijk nieuwe therapeutische targets. Opvallende genoeg is een negatieve regulator van de 
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TLR, IRAK-M, opgereguleerd in patiënten met septische melioidosis en geassocieerd suppressie 

van het immuunsysteem en een hogere mortaliteit (hoofdstuk 11).

Deel III

Het laatste deel, deel drie, van dit proefschrift gaat over de relatie tussen inflammatie en stolling 

tijdens sepsis. Na een inleiding (hoofdstuk 14), wordt de precieze activatie van het stollingsysteem 

tijdens melioidosis voor het eerst gekarakteriseerd (hoofdstuk 15). Patiënten met melioidosis 

laten een sterke activatie van het stollingssysteem zien (hoge plasma waarden van tissue factor, 

de prothrombine fragmenten F1+2 en TATc) en verbruik van stollingsfactoren resulterend in 

verlengde stollingstijden. Tegelijkertijd worden lagere waarden van de anticoagulante eiwitten 

proteïne C, proteïne S en antithrombine gezien in vergelijking met gezonde controle personen. 

Daarnaast wordt zowel activatie als remming van de fibrinolyse gezien: de waarden voor tPA, 

PAI-1, PAPc en D-dimer zijn verhoogd. De mate van stollingsactivatie blijkt te correleren met de 

klinische uitkomst: patiënten die overleden aan melioidosis hadden bij opname hogere waarden 

van TATc, F1+2, tPA en PAPc en lagere waarden van proteïne C en antithrombine. Er bestaan 

meerdere eiwitten die een te sterke activatie van de stolling kunnen verhinderen. uPAR zou een 

van deze eiwitten zijn en haar rol tijdens infectie met B. pseudomallei wordt nader onderzocht in 

hoofdstuk 16. Het blijkt echter dat uPAR niet zozeer voor de stolling en antistolling van belang 

is tijdens melioidosis, maar juist een belangrijke rol speelt bij het opruimen (phagocyteren) van 

binnendringende koloniën van B. pseudomallei.

Tot slot

Sepsis is altijd beschouwd als het resultaat van een te hevige, ontspoorde en dus schadelijke 

reactie van het immuunapparaat op een infectie. Nieuwe inzichten zoals ook beschreven in dit 

proefschrift dwingen ons dit beeld bij te stellen. Weliswaar kunnen patiënten met sepsis komen 

te overlijden tijdens de eerste fase van hyperinflammatie, maar de hoogste mortaliteit komt 

voor tijdens de hier op volgende periode waarin het immuunsysteem juist minder reactief is, 

de zogenaamde immunodepressieve fase. Een goede balans tussen pro- en anti-inflammatoire 

response blijkt essentieel om een potentieel dodelijke invasie van B. pseudomallei te overleven. 

Sepsis en ook melioidosis kunnen waarschijnlijk gezien worden als een door TLR gemedieerde 

dysregulatie van de immuun response op binnendringende bacteriën. Ondanks een paar decaden 

van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte melioidosis blijft de sterfte aan deze aandoening 

echter onacceptabel hoog (20 tot 50% afhankelijk van de regio). In de Algemene Discussie wordt 

een blik geworpen op de therapeutische mogelijkheden die op basis van de hier beschreven nieuwe 

(biochemische) inzichten ontwikkeld kunnen worden in de strijd tegen melioidosis en ernstige 

sepsis (hoofdstuk 17). Dit proefschrift identificeert TLR2, CD14 en TREM-1 als potentiële nieuwe 

therapeutische aangrijpingspunten voor de behandeling van melioidosis. Er blijven echter nog 

veel vragen onbeantwoord. Essentiële vragen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van melioidosis zijn onder te verdelen in de epidemiologie, pathogenese en behandeling 

van deze ziekte. De geografische distributie van B. pseudomallei in de wereld is nog onvoldoende 

onderzocht. Komt B. pseudomallei ook voor in tropisch Afrika? Waarom is de incidentie van 

melioidosis juist zo hoog in noordoost Thailand? De virulentie factoren van B. pseudomallei zijn 

ook nog niet goed gekarakteriseerd. In hoeverre is het LPS van B. pseudomallei belangrijk voor 
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zijn virulentie? Waarom zie je bijna geen mens-op-mens transmissie van melioidosis? Hoe komt 

het precies dat B. pseudomallei zich tientallen jaren schuil kan houden in het menselijk lichaam 

alvorens toe te slaan? En het belangrijkste, hoe kan deze ziekte effectiever behandeld worden? 

Welke combinatie van al bestaande antibiotica, nieuwe anti-sepsis medicijnen en maatregelen die 

de bestaande klinische zorg verbeteren zal het beste zijn om de sterftecijfers omlaag te brengen? 

Inmiddels is ook de zoektocht naar een vaccin voor melioidosis in volle gang. 
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