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Nederlandse samenvatting 
Na beschadiging van de vaatwand treedt een bloeding op. Voordat het wondgenezingsproces 

kan starten moet het bloeden ophouden. Het mechanisme waardoor bloedingen worden 

voorkomen is de bloedstolling, en de primaire functie van het stollingsproces is om stolsels te 

vormen om zodoende verder bloeden te voorkomen. Het fibrinolytische systeem kan op zijn 

beurt de stolsels weer oplossen zodat wondgenezing kan plaatsvinden. Zowel het 

bloedstollingssysteem als het fibrinolytische systeem (samen worden ze ook wel de 

hemostase genoemd) zijn krachtige enzymatische systemen en worden gereguleerd door 

verschillende activatoren en remmers. 

Tijdens bacteriële infecties worden beide systemen net zoals het immuunsysteem in werking 

gesteld om de infectie op een efficiënte wijze te bestrijden. Echter, de bacteriën hebben 

tijdens de evolutie allerlei mechanismen ontwikkeld die aangrijpen op deze systemen om zich 

zodoende te beschermen tegen de hemostatische en immuunreactie van de gastheer. Sterker 

nog, de bacterien zijn in staat om gebruik te maken van verschillende componenten van het 

hemostatische systeem om verdere verspreiding te vergemakkelijken. 

In dit proefschrift hebben we nieuwe interacties bestudeerd  tussen een component van het 

fibrinolytische systeem, de zogenaamde trombine-activeerbare fibrinolyse inhibitor of TAFI, 

en bacteriën. De binding van TAFI aan een specifieke bacterie, Streptococcus pyogenes, werd 

gekarakteriseerd, en vooral hoe deze interactie de uitkomst van infectie door de bacterie 

beinvloedt. 

Het proefschrift begint met een introductie: in hoofdstuk 1 wordt de interactie beschreven 

tussen de stollings- en fibrinolytische sytemen en de bacteriën S. pyogenes, Yersinia pestis en 

Salmonella enterica met de nadruk op hoe de bacteriën gebruik maken van de systemen van 

de gastheer om infectie te bevorderen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een overzicht 

gegeven over TAFI. TAFI is een zogenaamd proenzym, wat betekent dat het circuleert in 

plasma in een inactieve vorm. Voordat het zijn functie kan utivoeren moet TAFI geactiveerd 

worden door enzymen uit de stolling (trombine) of fibrinolyse (plasmine). Als TAFI eenmaal 

geactiveerd is (TAFIa) dan speelt het een rol om fibrinolyse te verminderen, doordat het 

eindstandige lysine en arginine residuen afknipt van fibrine. TAFIa heeft ook een regulerende 

functie bij ontstekingen. 

 

Interactie van TAFI met Y. pestis en S. enterica 

Proteolyse of enzymatische activiteit speelt een belangrijke rol bij bacteriële infecties. De 

bacteriën maken gebruik van verschillende gastheer eiwitten om verdere verspreiding 

mogelijk te maken. Beide bacterien, Y. pestis en S. enterica, expresseren eiwitten op hun 

membraan die omptins worden genoemd. Y. pestis heeft het Pla eiwit en S. enterica PgtE. 

Beide soorten bacteriën zijn zeer infectieus en de Pla en PgtE eiwitten zijn belangrijke 

virulentiefactoren [1-4]. In hoofdstuk 3 hebben we de effecten onderzocht van de omptins 
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Pla en PgtE op TAFI. Door toevoeging van recombinante E. coli bacterien die de omptins op 

hun oppervlak expresseren, of door gebruik te maken van levende Y. pestis en S. enterica 

bacteriën werd duidelijk dat de omptins de TAFI activiteit en antifibrinolytische functie 

remden doordat ze het TAFI eiwit degraderen.  Dit was de eerste beschrijving in de literatuur 

dat bacteriële eiwitten TAFI kunnen degraderen en op deze wijze konden interfereren met de 

activatie en activiteit van TAFI. 

 

Interactie van TAFI met S. pyogenes 

TAFI bindt aan het oppervlak van groep A streptococcen van het M41 serotype [5]. Deze 

interactie wordt bewerkstelligd door de streptococcal collageen-achtige oppervlakte eiwitten 

SclA en SclB. Aan het oppervlak gebonden TAFI kan geactiveerd worden door plasmine of het 

trombine-trombomoduline complex. In hoofdstuk 4 hebben we de binding van TAFI aan SclA 

en SclB verder gekarakteriseerd. 

Met behulp van peptiden van de TAFI sequentie hebben we de bindingsplaats voor de 

interactie van SclA en SclB met TAFI vastgesteld tussen de aminozuren glycine 205 en 

asparaginezuur 232. Deze bindingsplaats is op enige afstand van de actieve site van TAFIa. 

Deze regio zit aan het oppervlak van het molecuul en heeft geen invloed op de aminozuren 

die de stabiliteit van het geactiveerde TAFI bepalen (arginine 302, arginine 330, en 

threonine/isoleucine 325) noch met de residuen die betrokken zijn bij substraat binding 

(glycine 336, tyrosine 341 en glutaminezuur 363). 

Interessant was dat TAFI niet alleen als proenzym aan het oppervlak van bacterien kan 

binden, maar ook in de geactiveerde vorm. TAFIa dissocieerde wel makkelijker van de 

bacteriële eiwitten vergeleken met TAFI. Deze resultaten suggereren dat de conformatie van 

het domein wat aan de bacteriële eiwitten bindt iets veranderd bij activatie van TAFI. 

Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke hypothese dat de bacteriën TAFI aantrekken, binden en 

activatie mogelijk maken van TAFI. Het actieve enzyme kan echter elders zijn functie gaan 

uitoefenen omdat het ook weer makkelijk van de bacteriën loslaat. 

 

Rol van TAFI tijdens S. pyogenes infectie 

In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 hebben we de rol van TAFI tijdens S. pyogenes infectie 

onderzocht. Deze bacterie is nogal kieskeurig voor zijn gastheer en infecteert voornamelijk 

mensen. Aangezien er binding is van eiwitten van de bacterie en het humane TAFI eiwit 

hebben we onderzocht of het hebben van humaan TAFI in een muis model bijdraagt aan de 

gevoeligheid voor infectie met S. pyogenes (hoofdstuk 5). Hiervoor werden muizen 

gegenereerd die in plaats van het normale muis TAFI uitsluitend humaan TAFI expresseren. 

Na infectie met het serotype M41 van S. pyogenes werd duidelijk dat de humaan TAFI 

expresserende muizen in vergelijking met normale muizen veel gevoeliger waren voor infectie 

wat leidde tot een verhoogde mortaliteit. Dit ging gepaard met een verhoogde locale 
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activiteit van de stollings- en fibrinolytische systemen in sommige organen na 24 uur infectie. 

Echter, we waren niet in staat om een veranderde locale of systemische ontstekingsresponse 

te bepalen in de humaan TAFI expresserende muizen, en de cytokine niveaus waren na 24 en 

48 uur vergelijkbaar aan normale muizen. Bovendien waren er geen verschillen in aantallen 

bacteriën na 24 of 48 uur infectie. 

Hoewel onze data niet kunnen aantonen waarom de muizen een verhoogde mortaliteit lieten 

zien, is de bevinding van een verhoogde sterfte in humaan TAFI expresserende muizen zeker 

interessant. Meer onderzoek is nodig om het precieze mechanisme te ontrafelen. 

De studie die in hoofdstuk 6 is beschreven werd uitgevoerd om de rol van het muis TAFI 

tijdens infectie door S. pyogenes vast te stellen. Hiervoor werden normale muizen vergeleken 

met muizen waarin het TAFI gen was uitgeschakeld, zogenaamde TAFI knockout muizen. Na 

infectie met S. pyogenes was de mortaliteit van TAFI knockout muizen hoger dan van normale 

muizen. Echter, er waren geen duidelijke verschillen in aantallen bacteriën en stollings-, 

fibrinolytische of ontstekingsparameters bij de vroege fase van infectie. Hieruit bleek dat het 

normale muis TAFI geen rol speelt bij de bescherming van de gastheer bij vroege infectie, 

maar wel van belang is bij de uiteindelijke uitkomst van infectie.  

Een interessante bevinding tijdens het onderzoek kwam bij het bestuderen van de organen 

van de muizen die geïnfecteerd waren. In de milt van geïnfecteerde muizen werd een 

ophoping gezien van megakaryocyten. Deze cellen zijn normaal betrokken bij de productie 

van bloedplaatjes in het beenmerg. De niveaus van megakaryocyten in de milt waren 

significant lager in de TAFI knockout muizen in vergelijking met normale muizen. Dit 

suggereert dat TAFI een rol kan spelen bij de bevordering van hematopoiese in de milt, ook 

wel extramedullaire hematopoiese genoemd. Bovendien hadden de muizen die de infectie 

niet overleefden lagere aantallen megakaryocyten in de milt in vergelijking met muizen de de 

infectie wel overleefden. Hieruit blijkt dat megakaryocyten een belangrijke rol kunnen spelen 

bij de overleving na een infectie met S. pyogenes. 

Het is nog onduidelijk waarom er geen duidelijke verschillen in ontstekingsresponse werden 

waargenomen na infectie van humaan TAFI expresserende muizen en TAFI knockout muizen. 

Een mogelijke verklaring is dat de verslechtering van de gezondheid van de muizen vooral 

optreedt na 2 dagen, het laatste tijdstip waarop de response op infectie werd beoordeeld.  

Tenslotte, werden in hoofdstuk 7 de bevindingen in dit proefschrift samengevat en 

bediscussieerd. 
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