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Nederlandse samenvatting

Respiratoir syncytieel virus (RSV) is één van de belangrijkste wereldwijde oorzaken van long-

ontsteking bij kleine kinderen. Het virus veroorzaakt milde tot zeer ernstige luchtweg klach-

ten in kinderen onder de leeftijd van 2 jaar. De ziekte gaat gepaard met uitgebreide neutrofiele 

ontsteking van de luchtwegen. Het is echter onbekend wat de rol van deze immuun cellen zijn 

tijdens de ziekte. Dit proefschrift beschrijft de rol die neutrofielen en neutrofiel effector func-

ties spelen tijdens ernstige RSV infectie in verschillende (dier) modellen.

Diermodellen voor respiratoir syncytieel virus

Één van de complicerende factoren in RSV onderzoek is de kwetsbare aard van de patiënten-

populatie. Hierdoor zijn klinische studies in ernstige zieke jonge kinderen strict gereguleerd 

en gelimiteerd in opzet. Om dit gat op te vullen zijn pre-klinische diermodellen essentieel om 

de brug te slaan tussen basaal laboratorium onderzoek en de kliniek. Ieder diermodel heeft 

echter zijn limitaties, waarvan de belangrijkste het gebrek aan een natuurlijke gastheer voor 

het virus is.

In deel I beschrijven we twee RSV diermodellen welke wel gebruik maken van een natuur-

lijke dier pathogeen. In hoofdstuk 2 beschrijven we dat het boviene kalveren model een ge-

schikt pre-klinisch kandidaatmodel is waarin zowel met humaan RSV als met boviene RSV 

gewerkt kan worden. We bepaalden de mate van virale infectie en de bijpassende klinische 

verschijnselen gedurende humaan en boviene RSV infectie in jonge kalveren. Hierin vonden 

we prominente bovenste en onderste luchtweg infectie in kalveren geïnfecteerd met boviene 

RSV, dit ging gepaard met virale replicatie in beide compartimenten en uitgebreide neutrofie-

le ontsteking. Kalveren geïnfecteerd met humaan RSV presenteerde zich met enkel bovenste 

luchtwegklachten, maar virus replicatie kon in bovenste en onderste luchtwegen worden aan-

getoond. We concluderen dat het kalver RSV model veel aspecten vertoond van RSV infectie 

in jonge kinderen en dat, afhankelijk van de onderzoeksvraag, gekozen moet worden voor het 

best passende model.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we een ander RSV diermodel; het pneumonia virus van mui-

zen (PVM) model, getest in muizen. In deze studie hebben we het effect van neutrofiel de-

pletie getest in C57BL6 en BALBc muizen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van een an-

tilichaam-gemedieerd depletie methode. Onze hypothese was dat depletie van neutrofielen 

zou leiden tot minder neutrofiel gerelateerde long schade en minder ziekte-ernst. Ondanks 

adequate neutrofiel depletie zagen we echter geen verschil in klinische of histopathologische 

uitkomst maten. Daarnaast was het niet mogelijk om de voor humaan en boviene RSV karak-

teristieke neutrofiel rijke luchtwegobstructie te visualiseren. Ondanks dat PVM infectie leidt 

tot een prominentie neutrofiele ontstekingsreactie, lijken deze neutrofielen geen “neutrophil 
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extracellular traps” (NETs) te maken, welke zorgen voor luchtwegobstructie. Hierdoor con-

cluderen wij dat het PVM muis model niet geschikt is voor neutrofiel gerelateerde onderzoeks-

vragen in de context van RSV onderzoek en beter gebruikt kan worden voor niet-neutrofiel 

gerelateerde onderzoeksvragen.

De rol van neutrofielen in de pathogenese van Respiratoir Syncytieel virus infectie

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of virale luchtweginfecties gepaard gaan met het ont-

wikkelen van verschillende neutrofiel ‘subsets’. Deze subsets kunnen een suppressieve (on-

derdrukkende) of geactiveerd fenotype hebben. Onze hypothese was dat suppressieve subsets 

wellicht afwezig zouden zijn tijdens virale luchtweginfecties en dat door hun afwezigheid 

de immune reactie minder onderdrukt zal zijn en gepaard zou gaan met toegenomen im-

muun-gemedieerde longschade. In tegenstelling tot patiënten met een virale luchtweginfectie 

en een bacteriële superinfectie, konden we inderdaad geen suppressieve neutrofielen vinden 

in het bloed van patiënten met enkel een virale luchtweginfectie. Wel vonden we een vierde 

neutrofiel subset in het bloed. Deze bestond uit zeer jonge voorloper cellen met een geacti-

veerd fenotype. We concluderen dat deze subsets mogelijk een bijdrage leveren gedurende 

virale luchtweginfecties. Verder is de afwezigheid van suppressieve neutrofielen in vivo een be-

langrijke bevinding  en kan dit een potentiele nieuwe marker zijn om te discrimineren tussen 

virale luchtweginfecties en virale luchtweginfecties met een bacteriële superinfectie. 

Verder onderzoeken we één van de effector functies van neutrofielen, namelijk: “neutrophil 

extracellular trap” formatie gedurende RSV infectie. In hoofdstuk 5 geven we in een overzichts 

artikel weer wat er op dit moment bekend is over NETs in (pediatrische) respiratoire ziekten. 

NETs worden geproduceerd tijdens veel verschillende ziekten, inclusief ziekten van infectieu-

ze aard. De gevormde NETs hebben zowel beschermende, als beschadigende effecten op de 

long. Welke functies de NETs vervullen hangt deels af van het onderliggende lijden. Omdat 

ernstige RSV infectie gepaard gaat met prominente neutrofiel rekrutering en activatie, is het 

onderzoeken van de rol van NETs tijdens RSV infectie een interessante richting. 

In hoofdstuk 6 gaan we in op dit vraagstuk. Als eerste laten we zien dat RSV in staat is om NET 

formatie te induceren in vitro en dat deze NETs bijdragen aan het vangen van virusdeeltjes. Op 

deze manier wordt infectie van epitheel cellen voorkomen. Vervolgens laten we zien dat NETs 

ook in vivo worden geproduceerd in zowel kinderen geïnfecteerd met hRSV, als in kalveren ge-

infecteerd met bRSV. We vonden echter opvallend veel NETs in het lumen van de luchtwegen. 

Dit leidde tot aanzienlijke luchtwegobstructie in kalveren. Een deel van deze luchtweg-plug-

gen bevatte inderdaad virus deeltjes, maar een belangrijk deel van de pluggen droeg alleen bij 

aan obstructie en had geen anti-virale functie. Deze resultaten suggereren dat NETs maar een 

beperkte anti-virale  bijdrage hebben en eerder zorgen voor luchtwegobstructie door slijm-

pluggen, een voor RSV karakteristiek symptoom. 
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Therapeutische interventies

In deel III van deze thesis beschrijven we enkele potentiele intenventie strategien voor de be-

handeling van ernstige RSV infectie. Hoofdstuk 7 beschrijft het effect van lokale behandeling 

met dornase alfa op de formatie van NETs en luchtwegobstructie in kalveren geinfecteerd met 

bovine RSV. We vonden significante afbraak van NETs tijdens DNase behandeling, vergele-

ken met de controle groep. Deze afname van NETs ging gepaard met een significante afna-

me van luchtwegobstructie en een verbetering van de pCO
2
. Daarnaast leidde behandeling tot 

minder histopathologische longschade. Samenvattend ondersteunen deze resultaten de notie 

dat NETs bijdragen aan luchtwegobstructie gedurende RSV infecties en dat behandeling van 

NETs kan leiden tot verminderde ziekte-ernst.

In hoofdstuk 8 focussen we op de therapeutische mogelijkheden van monoclonale antilicha-

men gericht tegen het G eiwit van RSV. Dit eiwit is, samen met het F eiwit, verantwoordelijk 

voor binding en fusie van RSV virions aan epitheel cellen. In dit artikel beschrijven we de pre-

valentie, sequentie en functionele eigenschappen van een groep antistoffen tegen het G eiwit. 

Deze antilichamen herkende allemaal epitopen rondom de ‘conserved region’ van het  G eiwit. 

Zeer interessant was de bevinding dat antilichamen die het CX3CR1-motief herkende in staat 

waren om virusbinding aan humane primaire luchtweg epitheelcellen te voorkomen. Deze re-

sultaten laten zien dat antilichamen gericht tegen het G eiwit een belangrijk rol kunnen spelen 

in vivo.
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