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Samenvatting 

Bacteriële infecties zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor ziekte en sterfte 
wereldwijd. Bacteriën die het lichaam binnentreden worden in eerste instantie 
aangevallen door het zogeheten aangeboren immuunsysteem. Deze primaire reactie 
van het immuunsysteem is nodig voor het effectief opruimen van infecties. De 
immuunreactie moet strikt gereguleerd worden, aangezien een ongecontroleerde 
activatie van het immuunsysteem kan resulteren in weefselschade. Tijdens sepsis – 
ook wel bloedvergiftiging genoemd – is het immuunsysteem juist geremd 
(immuuntolerantie), waardoor de patiënt vatbaarder is voor secundaire infecties, en 
met name voor longontsteking. Door groeiende resistentie van bacteriën tegen 
antibiotica in combinatie met hoge sterftecijfers van longontsteking en sepsis is men 
genoodzaakt nieuwe therapieën te ontwikkelen. Hiervoor is meer kennis nodig van de 
immuunreactie van het menselijke lichaam tegen bacteriën. Dit proefschrift heeft als 
doel meer kennis te vergaren over de reactie van het immuunsysteem tijdens 
longontsteking (deel I) en over de wijze van ontstaan van immuuntolerantie tijdens 
sepsis (deel II). Hoofdstuk 1 is een algemene introductie en beschrijft hoe het lichaam 
bacteriën herkent en hoe het immuunsysteem hier op reageert in de longen. 
Vervolgens worden verschillende mechanismen besproken waarvan bekend is dat ze 
een rol spelen bij immuuntolerantie in sepsis.  
 
In het eerste deel van het proefschrift is de afweerreactie van het menselijke lichaam 
onderzocht na inductie van ontsteking door bacteriële producten in de long. 
Daarnaast is de afweerreactie onderzocht tijdens longontsteking geïnduceerd door 
Klebsiella pneumoniae in muizen. In Hoofdstuk 2 wordt de ontstekingsreactie die 
wordt uitgelokt door twee verschillende Toll-like receptor (TLR)-agonisten in de 
humane long vergeleken: lipoteichoinezuur (LTA, TLR2-agonist, onderdeel van gram-
positieve bacteriën) en lipopolysaccharide (LPS, TLR4-agonist, onderdeel van gram-
negatieve bacteriën). Hoewel de afweerreactie op LPS in het menselijke lichaam 
eerder beschreven werd, was de respons op LTA in vivo nooit eerder onderzocht. 
Gezien het feit dat gram-positieve bacteriën voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
zijn voor zowel buiten het ziekenhuis (“community-acquired pneumonia”) als in het 
ziekenhuis opgelopen longontsteking (nosocomiale pneumonie), is inzicht in de 
effecten van LTA op het menselijke lichaam belangrijk. Om die reden werden LTA of 
LPS en NaCl (controle) in de longen van gezonde vrijwilligers ingebracht middels een 
bronchoscoop. In bronchoalveolair lavage vloeistof (BALF) werden duidelijke 
verschillen gevonden tussen LTA- en LPS-geïnduceerde longinflammatie. Terwijl beide 
TLR-agonisten resulteerden in de influx van neutrofielen, was alleen het toedienen 
van LPS geassocieerd met activatie van neutrofielen en daarbijbehorende secretie van 
cyto- en chemokines. Bovendien activeerde LPS - en niet LTA - alveolaire macrofagen. 
Opmerkelijk was dat alleen LTA complement factor C5a secretie induceerde. Deze 
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data suggereren dat stimulatie van TLR2 dan wel TLR4 resulteren in differente 
inflammatie in de humane long.  
Inflammatie is sterk geassocieerd met veranderingen in stolling en fibrinolyse in de 
bronchoalveolaire ruimte. Daarom hebben we tevens het effect van LTA versus LPS op 
hemostase in de humane long onderzocht (Hoofdstuk 3). Hoewel LTA en LPS 
verschillende inflammatoire reacties teweegbrachten, was het procoagulante effect 
van LTA gelijk aan die van LPS in de bronchoalveolaire ruimte. Deze procoagulante 
status werd gekenmerkt door activatie van stolling en gelijktijdige inhibitie van 
antistolling en fibrinolyse. Deze resultaten suggereren dat LTA als onderdeel van het 
gram-positieve celmembraan in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de inductie 
van hemostase in de onderste luchtwegen tijdens gram-positieve pneumonie.  
De luchtwegen worden continu blootgesteld aan pathogenen. Herhaalde blootstelling 
aan microbiële producten kan leiden tot tolerantie van immuuncellen. Dit leidde tot 
de hypothese dat LPS toediening in de humane long zou leiden tot verminderde 
responsiviteit van alveolaire macrofagen. Daarom is in het bovenbeschreven model 
van LPS toediening in de humane long tevens gekeken naar de responsiviteit van 
alveolaire macrofagen na in vivo LPS stimulatie (Hoofdstuk 4). Echter, in vivo aan LPS 
blootgestelde alveolaire macrofagen toonden juist een toename van ex vivo LPS- en 
LTA-geïnduceerde cytokine genexpressie en productie en bleken dus hyperresponsief. 
LPS toediening in de humane long had geen effect op TLR2 of TLR4 expressie en had 
geen invloed op de expressie van verschillende extra- en intracellulaire regulatoren 
van TLR-signaling in alveolaire macrofagen. LPS toediening resulteerde wel in 
persisterende fosforylatie van p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) in 
alveolaire macrofagen. Deze resultaten demonstreren dat LPS toediening in de 
humane long leidt tot hyperresponsiviteit van alveolaire macrofagen mogelijk door 
persisterende p38 MAPK activiteit.  
Om de afweerreactie tegen binnendringende bacteriën in de long verder te 
onderzoeken, werd de rol van Interleukin-1-receptor-associated kinase (IRAK)-M – 
een centrale remmer van TLR-signaling – in de afweer tegen Klebsiella (K.) 
pneumoniae longontsteking onderzocht (Hoofdstuk 5). De expressie van IRAK-M was 
sterk toegenomen in longen van muizen die geïnfecteerd waren met K. pneumoniae. 
De afwezigheid van IRAK-M (gebruik makend van IRAK-M-/- muizen) resulteerde in 
verminderde bacteriële load, verminderde bacteriële verspreiding naar andere 
lichaamsorganen, verminderde perifere weefselschade en verbeterde overleving. 
Deze resultaten tonen een remmend effect van IRAK-M op de afweerreactie tijdens 
longontsteking veroorzaakt door een veel voorkomende gram-negatieve bacterie.  
 
In het tweede gedeelte van dit proefschrift worden verschillende mechanismen 
onderzocht, waarvan men aanneemt dat die ten grondslag liggen aan het fenomeen 
immuuntolerantie in patiënten met sepsis. In het bijzonder wordt ingegaan op de 
invloed van apoptose - of geprogrammeerde celdood - van immuuncellen en de rol 
van ST2, een andere remmer van TLR-signaling, tijdens sepsis. Ontregeling van 



 Samenvatting⏐161 

apoptose van immuuncellen is een belangrijk kenmerk van de reactie van het lichaam 
tijdens sepsis. Massale apoptose van lymfocyten is gevonden in zowel experimenteel 
geïnduceerde sepsis bij proefdieren als post-mortem bij mensen. Verminderde 
apoptose van granulocyten tijdens sepsis is betrokken bij de orgaanschade tijdens 
sepsis. Kennis van factoren die bijdragen aan de veranderde apoptose van 
immuuncellen tijdens sepsis is beperkt. In hoofdstuk 6 worden expressieprofielen 
onderzocht van genen die coderen voor fundamentele regulatoren van apoptose, in 
zuivere populaties van monocyten, granulocyten en CD4+ T-lymfocyten door middel 
van multiplex ligation-dependant probe amplification (MLPA) in een studie met 
zestien patiënten met sepsis en 24 gezonde personen. In vergelijking met gezonde 
personen toonden monocyten en granulocyten van sepsis patiënten een anti-
apoptotisch profiel, terwijl CD4+ T-lymfocyten een voornamelijk pro-apoptotisch 
profiel lieten zien. Deze resultaten demonstreren dat de verandering in apoptose van 
circulerende leukocyten tijdens sepsis geschiedt op een cel-specifieke manier.  
In hoofdstuk 7 werd onderzocht in hoeverre soluble ST2 (sST2), een vrij oplosbare 
receptor die membraangebonden ST2-signaling remt door het wegvangen van IL-33 
(de agonist van ST2), in de circulatie voorkomt bij patiënten met sepsis. Concentraties 
van sST2 werden gemeten in de bloedcirculatie van 95 sepsis patiënten op de dag van 
ontstaan tot en met de veertiende dag van sepsis. Sepsis patiënten toonden hogere 
concentraties sST2 dan gezonde personen van de eerste tot en met de veertiende dag 
van ziekte, die tevens correleerden met scoringssystemen voor de ernst van ziekte en 
met concentraties van cytokinen. Bovendien hadden patiënten die overleden aan 
sepsis, hogere sST2 concentraties vergeleken met patiënten die sepsis overleefden.  
 
Proefdierexperimenten hebben aangetoond dat sepsis leidt tot verzwakte 
antibacteriële afweer in de long en gelijktijdig toegenomen vatbaarheid voor 
secundaire longontsteking. Recent is aangetoond dat afwezigheid van TLR-remmer 
IRAK-M resulteert in een verbeterde overleving en bacteriële klaring in de longen van 
septische muizen na toediening van Pseudomonas (P.) aeruginosa via de luchtwegen. 
In hoofdstuk 8 werd daarom de rol van TLR-remmer ST2 tijdens secundaire 
longontsteking bij muizen met sepsis onderzocht. Sepsis werd geïnduceerd in ST2-/- 
muizen door middel van “cecal ligation and puncture (CLP), waarna secundaire 
longontsteking werd opgewekt door het toedienen van P. aeruginosa via de 
luchtwegen. Septische ST2-/- muizen toonden een verbeterde bacteriële klaring, 
toegenomen lokale weefselschade van de long, verminderde verspreiding van 
bacteriën en orgaanschade op afstand en verbeterde overleving dan normale wildtype 
(WT) muizen. Sepsis leidde bij WT muizen tot verminderde capaciteit om pro-
inflammatoire cytokinen uit te scheiden door T-lymfocyten. Dit fenomeen verdween 
als ST2 afwezig was, wat suggereert dat de aanwezigheid van ST2 op T-lymfocyten 
essentieel is voor immuuntolerantie zoals gezien in WT muizen. Sepsis had echter 
geen invloed op de capaciteit van alveolaire macrofagen om pro-inflammatoire 
cytokinen uit te scheiden, zowel in de aan- als afwezigheid van ST2. Bovendien bleek 
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dat ST2 geen rol speelt bij de afweer tegen primaire Pseudomonas longontsteking. 
Deze bevindingen laten zien dat ST2 en mogelijk zijn aanwezigheid op T-lymfocyten 
bijdraagt aan de immuungecompromitteerde status tijdens sepsis en de daardoor 
verstoorde afweer in de longen.  

Discussie 

Een adequate afweer tijdens ernstige infecties is afhankelijk van een gebalanceerde 
reactie van het immuunsysteem tegen binnendringende bacteriën. Het aangeboren 
immuunsysteem herkent bacteriën door middel van “pattern recognition receptors”, 
waar TLR’s een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Deze TLR’s herkennen 
geconserveerde patronen die tot expressie gebracht worden door pathogenen en die 
“pathogen associated molecular patterns” of PAMP’s worden genoemd. Het 
onderzoek in dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van de afweerreactie 
van de gastheer tegen blootstelling aan bacteriën of PAMP’s, zowel in de longen 
(hoofdstuk 2-5 en 8) als in de circulatie (hoofdstuk 6 en 7). Hoofdstuk 2 en 3 
beschrijven voor het eerst de effecten van LTA, een PAMP die tot expressie wordt 
gebracht door gram-positieve bacteriën, in de mens. De resultaten tonen aan dat 
sommige reacties op LTA gelijk zijn aan de reacties op LPS – een PAMP die zich op 
gram-negatieve bacteriën bevindt. In de bronchoalveolaire ruimte zijn de 
veranderingen in hemostase die veroorzaakt worden toediening van LTA in de long, 
namelijk gelijktijdige activatie van stolling en remming van antistolling, vergelijkbaar 
met de veranderingen in stolling geïnduceerd door LPS (hoofdstuk 3). Het blijkt 
echter, dat de effecten van LTA op lokale ontsteking verschillen van de effecten van 
LPS (hoofdstuk 2). Dit gegeven werpt nieuw licht op de interactie tussen stolling en 
inflammatie in de long. Ten eerste betekent dit dat de afweerreactie van de gastheer 
na triggering van TLR2 (door LTA) of TLR4 (door LPS) in de humane long op 
differentiële wijze wordt geïnduceerd. Ten tweede suggereren bovenbeschreven 
bevindingen dat inflammatie en stolling via verschillende routes worden geïnitieerd in 
het longcompartiment. In dit kader moet worden vermeld dat tissue factor de 
belangrijkste activator is van stolling, zowel in de longen als in de circulatie1. Hoewel 
pro-inflammatoire cytokinen in staat zijn om tissue factor te activeren, blijkt directe 
stimulatie door LTA of LPS voldoende om een procoagulante respons in de longen te 
initiëren. Dit laatste sluit echter een interactie tussen inflammatie en stolling tijdens 
een krachtiger of langduriger immuunreactie van het menselijk lichaam niet uit. 
Immers, dierexperimenten demonstreren dat tijdens ernstige sepsis in een laat 
stadium de ontstekingsreactie wordt versterkt door stolling2. 
Verschillende hoofdstukken in dit proefschrift brengen immuuntolerantie onder de 
aandacht. Dit fenomeen wordt gekenmerkt door een verminderde responsiviteit van 
immuuncellen na een tweede blootstelling aan bacteriële componenten. 
Immuuntolerantie, in de literatuur ook wel “immunoparalyse” of “LPS tolerantie” 
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genoemd, is uitgebreid beschreven voor circulerende leukocyten (witte bloedcellen)3. 
In hoofdstuk 5 wordt voor het eerst aangetoond dat humane alveolaire macrofagen, 
de meest prominente leukocyten van de bronchoalveolaire ruimte, niet tolerant 
worden voor stimulatie met zowel LPS als LTA na een eerdere blootstelling aan LPS. 
De afwezigheid van tolerantie na een eerdere stimulus in de long contrasteert met het 
eerder beschreven fenomeen van tolerantie van circulerende leukocyten na expositie 
aan bacteriën of bacteriële componenten. Deze orgaanspecifieke reactie kan – door 
verhoogde responsiviteit van alveolaire macrofagen – voordelig zijn voor de afweer 
van het lichaam tegen longontsteking, maar kan ook resulteren in toegenomen acute 
longschade. De hoofdstukken 7 en 8 beschrijven ook aspecten van immuuntolerantie 
door bestudering van de mate van leukocyt apoptose en voorkomen van sST2 in 
patiënten met ernstige sepsis. Apoptose is een fysiologisch proces, waarbij cellen 
gecontroleerd geёlimineerd worden (“geprogrammeerde suïcide”), om de schade van 
omliggend weefsel te beperken. Ontregeling van apoptose van immuuncellen lijkt een 
belangrijke rol te spelen in immuundysfunctie tijdens sepsis4. Lymfocyten lijken het 
voornaamste celtype dat tijdens sepsis in toegenomen mate in apoptose gaat. Het in 
hoofdstuk 6 beschreven fundamentele pro-apoptotische genexpressie profiel 
gedetecteerd in CD4+ T lymfocyten ondersteunt deze gedachte. Het belang van deze 
bevindingen voor de pathogenese van sepsis is aangetoond in diermodellen, waarbij 
de overleving van sepsis verbeterde als apoptose van lymfocyten werd voorkomen. 
Hoofdstukken 7 en 8 richten zich op ST2 als biomarker voor de ernst van ziekte in 
patiënten met sepsis (sST2, hoofdstuk 7) en als functionele mediator van 
immuuntolerantie in muizen met polymicrobiёle sepsis (met behulp van ST2-/- muizen, 
hoofdstuk 8). Hoewel de sST2 concentratie van prognostische waarde bleek voor de 
uitkomst van sepsis, was deze niet direct te associëren met de mate van 
immuuntolerantie in sepsis patiënten. Om die reden is verder onderzoek nodig naar 
een mogelijke connectie tussen deze twee fenomenen. Gezien de bevindingen 
uiteengezet in hoofdstuk 8, zal toekomstig onderzoek zich in het bijzonder moeten 
richten op de functie van lymfocyten. De relatieve bescherming van ST2-/- muizen 
tegen secundaire Pseudomonas longontsteking tijdens sepsis, vraagt tevens om 
toekomstig onderzoek, namelijk de ontwikkeling van strategieën om ST2 signaling te 
remmen in de patiënt die vatbaar is voor het ontwikkelen van nosocomiale 
longontsteking.  
De afweerreactie van het lichaam tegen ernstige infectie is zeer complex en 
orgaanspecifiek, waarbij zowel excessieve inflammatie en suppressie van het 
immuunsysteem optreden. Het is aangetoond dat hierbij verschillende mediatoren en 
moleculaire routes van belang zijn. Dit proefschrift heeft slechts een klein aantal van 
deze mechanismen onderzocht. Het is evident dat er nog veel vragen onbeantwoord 
blijven. Het vergroten van onze kennis van de afweerreactie tijdens longontsteking en 
sepsis is een uitdagende, maar potentieel dankbare taak voor onderzoekers voor de 
komende jaren. 
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