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SAMENVATTING

Kunstmatige beademing is een standaard behandeling op de intensive care afdeling om 
de ademhaling van ernstig zieke patiënten te ondersteunen. Daarnaast is mechanische 
beademing ook onmisbaar tijdens operaties onder algehele anesthesie. Hoewel beade-
ming vaak een levensreddende procedure is kan het ook schadelijk zijn. Kunstmatige 
beademing kan longschade induceren en ook reeds bestaande longschade verergeren 
[1-3]. Deze ongewenste effecten noemen we beademingsgeïnduceerde longschade 
(ventilator-induced lung injury, VILI). Overmatige rek van longweefsel en het herhaal-
delijk openen en dichtgaan van longblaasjes zijn mechanismen die verantwoordelijk 
worden gehouden voor het ontstaan van beademingsgeïnduceerde longschade. De 
ontstekingsreactie is een belangrijk kenmerk van VILI maar het ontstaansmechanisme is 
nog niet volledig opgehelderd [4].

De long bestaat uit miljoenen longblaasjes die zorgen voor de uitwisseling van zuur-
stof en afvalstoffen. Door ademhaling staat de long continue bloot aan de buitenwereld 
en komt het veelvuldig in aanraking met micro-organismen. Receptoren op en in cellen 
van de long fungeren als een soort van voelsprieten en herkennen micro-organismen 
[5]. Activatie van deze groep zogenaamde patroonherkenning receptoren (pattern 
recognition receptors) initieert een ontstekingsreactie waardoor het micro-organisme 
onschadelijk wordt gemaakt en wordt opgeruimd. Naast componenten van pathoge-
nen (exogene moleculen) herkennen deze receptoren ook door cel- of weefselschade 
vrijgekomen lichaamseigen (endogene) moleculen [5]. Deze zogenaamde damage-
associated molecular patterns (DAMPs) waarschuwen het lichaam voor opgetreden 
schade en veroorzaken eenzelfde soort ontstekingsreactie. Dit proefschrift richt zich op 
de rol van patroonherkenning receptoren en DAMPs in het ontstaan van de ontstekings-
reactie door kunstmatige beademing.

We hebben verschillende experimentele beademingsmodellen gebruikt in de studies 
beschreven in dit proefschrift. Om louter het effect van kunstmatige beademing te 
bestuderen hebben we gezonde muizen 5 uur lang beademd met lage teugen of hoge 
teugen beademing. Niet beademde muizen werden gebruikt als controle muizen. Om 
wat meer de beademing van een zieke patiënt op de intensive care afdeling na te boot-
sen hebben we ook muizen met een (steriele) longontsteking beademd. We hebben 
dit geïnduceerd door muizen lipopolysaccharide (LPS) in te laten ademen. LPS is een 
onderdeel van de celwand van de E. Coli bacterie en zorgt voor een steriele ontstekings-
reactie. In het laatste hoofdstuk beschrijven we een model waarin we muizen met een 
pneumokokken pneumonie hebben beademd.

We hebben gebruik gemaakt van muizen die genetisch veranderd zijn waardoor ze 
een bepaald gen missen en bijvoorbeeld een bepaalde receptor of DAMP niet meer kun-
nen maken, de zogenaamde knockout (KO) muizen. Door deze muizen te vergelijken 
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met muizen die wel alles tot expressie kunnen brengen, de zogenaamde wild-type 
(WT) muizen, hebben we getracht de rol van bepaalde receptoren en DAMPs in door 
beademing geïnduceerde ontsteking te ontrafelen.

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande literatuur, experimenteel en klinisch onderzoek, 
aangaande de rol van het aangeboren immuunsysteem in beademingsgeïnduceerde 
longontsteking besproken. Het werkingsmechanisme van verschillende immuun re-
ceptoren en DAMPs in longontsteking wordt weergegeven. Verschillende DAMPs lijken 
vrij te komen door beademing. De Toll-like receptor (TLR)4 signaleringscascade lijkt 
belangrijk in VILI, de rol van andere patroonherkenning receptoren is nog onduidelijk.

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 laten we zien dat het NLRP3 inflam-
masome een rol heeft in het ontstaan van beademingsgeïnduceerde longschade en 
inflammatie. Het NLRP3 inflammasome is een in de cel gelegen receptor die DAMPs, 
zoals bijvoorbeeld urinezuurkristallen, kan herkennen en vervolgens zorgt voor de pro-
ductie van interleukine-1beta, een belangrijk ontstekingseiwit. Uit onze resultaten blijkt 
dat 5 uur beademing van muizen resulteert in hogere concentraties van urinezuur en 
interleukine-1beta in bronchoalveolair lavage (BAL) vloeistof. In ons beademingsmodel 
waarin we NLRP3 inflammasome KO muizen vergeleken met WT muizen zagen we dat 
muizen met een deficiëntie van het NLRP3 inflammasome minder beademingsgeïndu-
ceerde longschade en inflammatie hadden door hoge teugen beademing in vergelijking 
met WT muizen. Tevens vonden we in het longweefsel van hoge teugen beademde WT 
muizen aanwijzingen voor NLRP3 inflammasome activatie. Vervolgens onderzochten we 
het effect van geneesmiddelen met een mogelijke invloed op de NLRP3 inflammasome 
signalering cascade [6]. Interleukin-1 receptor antagonist en glibenclamide zorgden al-
lebei voor minder longontsteking door hoge teugen beademing in vergelijking met niet 
behandelde muizen. Deze resultaten suggereren dat remming van het NLRP3 inflam-
masome kan leiden tot minder beademingsgeïnduceerde longschade.

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek beschreven waarin we de rol van RAGE (receptor 
for advanced glycation end products) in beademingsgeïnduceerde longschade hebben 
bestudeerd. RAGE is een belangrijke immuunreceptor die helpt bij de migratie van 
ontstekingscellen naar de aangedane plek, activatie van RAGE door binding van DAMPs 
zoals HMGB1 (high mobility group box-1) induceert pro-inflammatoire processen. 
Tevens bestaat er oplosbaar RAGE. Deze afgesplitste vorm van RAGE kan ook liganden 
aan zich kan binden en hiermee voorkomen dat deze liganden membraangebonden 
RAGE activeren. Wij observeerden een opregulatie van RAGE in longweefsel door be-
ademing. Deficiënte van RAGE beïnvloedde echter alleen het aantal ontstekingscellen 
in de long en niet andere VILI parameters. In het 2-hit model waarin we muizen met 
LPS-geïnduceerde longschade beademden observeerden we hoge concentraties van 
oplosbaar RAGE in long lavaat van hoge teugen beademde WT muizen en ook HMGB1 
was meetbaar in BAL vloeistof van deze muizen. Hoge teugen beademde RAGE KO 
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muizen toonden een toename van ontstekingseiwitten in BAL vloeistof in vergelijking 
met WT muizen. Het toedienen (“teruggeven”) van oplosbaar RAGE in de longen van 
hoge teugen beademde RAGE KO muizen resulteerde in lagere concentraties ontste-
kingsmediatoren (cytokinen en chemokinen) in BAL vloeistof in vergelijking met RAGE 
KO muizen die geen oplosbaar RAGE ontvingen. Concluderend vonden we een beperkte 
rol van RAGE in beademingsgeïnduceerde longschade en inflammatie in gezonde mui-
zen. Het hebben van RAGE was echter voordelig in het 2-hit beademingsmodel.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de rol van TLR2, een ander membraan gebonden im-
muun receptor. We analyseerden TLR2 mRNA expressie in humane BAL cellen en long-
weefsel van muizen. In een eerdere studie waarin patiënten met vooraf gezonde longen 
vanwege electieve chirurgie werden beademd werd bij start van beademing en na 5 uur 
een bronchoscopie met een bronchoalveolaire long lavage uitgevoerd. Uit BAL vloeistof 
werden cellen geëxtraheerd. Deze patiënten werden gerandomiseerd tussen 2 beade-
mingstrategieën (lage teugen en hoge teugen) om het effect van deze strategieën op 
ontsteking en stolling in de long te onderzoeken. Vijf uur beademing met hoge teugen 
was geassocieerd met een toename van TLR2 gen expressie in humane BAL cellen. In 
ons muizen beademingsmodel vonden we ook een toename van TLR2 expressie in de 
long na 5 uur hoge teugen beademing. TLR2 deficiëntie leidde niet tot vermindering 
van beademingsgeïnduceerde schade en inflammatie. Integendeel, er was juist sprake 
van meer ontsteking.

In hoofdstuk 6 en 7 beschrijven we onderzoek waarin we de rol van DAMPs in het 
ontstaan van beademingsgeïnduceerde schade en inflammatie hebben bestudeerd. 
Eerder is aangetoond dat het toedienen van urinezuurkristallen in de long van muizen 
acute long ontsteking veroorzaakt via activatie van het NLRP3 inflammasome in samen-
werking met TLR2 en TLR4. In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat urinezuur vrijkomt 
tijdens beademing van gezonde muizen. In hoofdstuk 6 tonen we dat urinezuurcon-
centraties ook verhoogd zijn in BAL vloeistof van patiënten met acute longschade. Het 
verlagen van de urinezuur spiegel met allopurinol (blokkeert urinezuur synthese) of met 
uricase (vangt vrijgekomen urinezuur weg) in ons muizen beademingsmodel resulteerde 
niet in verminderde longinflammatie maar beperkte wel de beademingsgeïnduceerde 
schade aan de alveolaire-capillaire membraan waardoor er minder longoedeem was. In 
de studie beschreven in hoofdstuk 7 hebben we de rol van de intracellulaire eiwitten 
S100A8 en S100A9 onderzocht. Deze eiwitten komen vrij tijdens ontsteking, vormen 
heterodimeren en het is aangetoond dat deze eiwitten een belangrijke rol spelen in 
LPS-geïnduceerde shock [7]. Wij laten zien dat S100A8/A9 concentraties zijn verhoogd 
in BAL vloeistof van patiënten met longschade. Ook in ons 1-hit en 2-hit muizen VILI 
model zagen we een toegenomen S100A8/A9 eiwit spiegel in BAL vloeistof, met de 
hoogste concentraties in hoge teugen beademde muizen met LPS-geïnduceerde 
longschade. Hoge teugen beademde S100A9 KO muizen (daarmee S100A8/A9 defici-
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ent) met LPS-geïnduceerde longschade hadden minder longontsteking en schade aan 
de alveolaire-capillaire membraan in vergelijking met WT muizen. Dit suggereert dat 
S100A8/A9 eiwitten bijdragen aan de 2-hit geïnduceerde inflammatie. Vervolgens heb-
ben we het effect van deze eiwitten in de long verder onderzocht door S100A8/A9 toe 
te dienen in de long. In gezonde, niet beademde muizen veroorzaakte dit een milde 
ontstekingsreactie. Echter, het toedienen van S100A8/A9 eiwitten in beademde muizen 
verergerde de beademingsgeïnduceerde longontsteking sterk. Met behulp van TLR4 
mutante muizen lieten we zien dat S100A8/A9 eiwitten longontsteking veroorzaken in 
beademde muizen via TLR4. In hoofdstuk 8 tonen we onderzoek waarin het effect van 
Eritoran, een TLR4 antagonist, in VILI werd onderzocht. Eerder dieronderzoek en ook de 
resultaten beschreven in hoofdstuk 7 toonden dat TLR4 belangrijk is voor ontsteking 
veroorzaakt door beademing [8-11]. Wij onderzochten in de humane BAL en long brush 
samples (ook verkregen uit het eerdere onderzoek beschreven in hoofdstuk 5) ook TLR4 
gen expressie. We observeerden, in toevoeging op eerder dierexperimenteel onderzoek 
[9;10], dat ook in patiënten kunstmatige beademing geassocieerd is met hogere pul-
monale TLR4 expressie. Eritoran voorbehandeling van muizen verminderde de influx 
van ontstekingscellen in BAL vloeistof van hoge teugen beademde muizen. Andere VILI 
parameters werden niet beïnvloed door Eritoran. In hoofdstuk 9 beschrijven we een 
studie naar de toepassing van r-roscovitine in beademingsgeïnduceerde longontste-
king. Bij de niet georganiseerde celdood van ontstekingscellen kunnen voor het weefsel 
schadelijke stoffen vrijkomen. R-roscovitine is een kinase remmer die apoptose (georga-
niseerde celdood) van ontstekingscellen veroorzaakt. Voorbehandeling van muizen met 
r-roscovitine verminderde het aantal ontstekingscellen (granulocyten) en longschade 
(de concentratie van de longschademarkers RAGE en IgM in longlavaat was geredu-
ceerd) in hoge teugen beademde muizen in vergelijking met niet behandelde muizen. 
Behandeling met r-roscovitine had geen effect op cytokine en chemokine concentraties 
in de long. In hoofdstuk 10 beschrijven we de gevolgen van kunstmatige beademing 
tijdens een bacteriële longontsteking waarbij we zo goed mogelijk de klinische praktijk 
probeerden na te bootsen. We induceerden een bacteriële longontsteking in muizen 
(pneumokokken pneumonie), gebruikten lage teugen beademing en gaven de muizen 
antibiotica. Beademing had geen effect op de functie van de alveolaire-cappillaire 
membraan maar verergerde de hoeveelheid cytokines en chemokines in de long en in 
het bloed van muizen met pneumonie. De verhoogde concentratie aan cytokines en 
chemokines was geassocieerd met een opregulatie van patroonherkenning receptoren 
en DAMPs.
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DISCUSSIE

Kleine teugen beademing beschermt tegen overmatige rek maar ook deze beademings-
strategie kan longschade niet altijd voorkomen. Beademde patiënten lopen daarom 
allemaal een risico op het ontwikkelen van beademingsgerelateerde longschade. 
Hoewel het in de kliniek vaak lastig is om beademingsgerelateerde longschade te on-
derscheiden van de onderliggende longziekte waarvoor beademing geïnitieerd werd 
weten we wel wanneer het kan ontstaan: namelijk op het moment dat we beademing 
starten. Dit geeft de mogelijkheid om ook vroeg (preventieve) therapie te starten. Een 
mogelijkheid is om een vroege mediator van de ontstekingscascade te blokkeren. In 
dit proefschrift hebben we de rol van patroonherkenning receptoren en DAMPs in de 
ontstekingsreactie die door beademing wordt veroorzaakt onderzocht.

De resultaten beschreven in hoofdstuk 3 impliceren dat de NLRP3 inflammasome 
een belangrijke rol speelt in beademingsgeïnduceerde longontsteking. De bijdrage van 
de inflammasome signaleringscascade is later ook door een andere onderzoeksgroep 
bevestigd [12]. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat TLR4 een belangrijke rol speelt 
in VILI [8-11]. Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 7 bevestigt dit. De resultaten 
beschreven in hoofdstuk 4 en 5 tonen dat TLR2 en RAGE minder aantrekkelijke thera-
peutische targets zijn om te blokkeren; TLR2 en RAGE KO muizen waren niet beschermd 
tegen het ontwikkelen van beademingsgeïnduceerde longschade. Het aanwezig zijn 
van oplosbaar RAGE was juist voordelig, het verminderde de hoeveelheid cytokines en 
chemokines in RAGE KO muizen met 2-hit longschade.

Naast de patroonherkenning receptoren bestudeerden we ook endogene alarm 
moleculen; DAMPs. Een eerdere studie toonde de aanwezigheid van endogene TLR4 
liganden in BAL vloeistof van beademde gezonde muizen [9]. Wij onderzochten 
S100A8/A9 en HMGB1. De afwezigheid van S100A/A9 eiwitten had geen invloed op de 
longontsteking geïnduceerd door beademing in gezonde muizen (hoofdstuk 7). De 
concentratie van HMGB1 in BAL vloeistof van beademde gezonde muizen was onder 
de detectielimiet (hoofdstuk 4). Het is mogelijk dat andere DAMPs zoals hyaluronan, 
biglycan en heat shock eiwitten of andere, nog te ontdekken, DAMPs belangrijker zijn 
als endogene ligand voor TLR4 en deze receptor activeren. een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat meerdere TLR4 activerende DAMPs vrijkomen en dat het blokkeren van 
louter 1 DAMP weinig effect heeft op de ontsteking veroorzaakt door beademing. In het 
2-hit VILI model welke een fulminante longontsteking veroorzaakt werd wel een dui-
delijke rol voor S100A8/A9 eiwitten waargenomen. Of het blokkeren van deze eiwitten 
zou kunnen leiden tot een betere uitkomst is een interessante onderzoeksvraag voor 
toekomstige studies. Het nadeel van het blokkeren van deze eiwitten is dat je hiermee 
ook het antimicrobiële effect van deze eiwitten te niet doet.
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In dit onderzoek hebben we verschillende VILI modellen gebruikt. In hoofdstuk 3, 4, 
6, 7 en 9 hebben we gebruik gemaakt van een eerder ontwikkeld VILI model [13]. Tijdens 
het opzetten van dit model werd het teugvolume elk uur gemeten. Dit resulteerde in 2 
drukgestuurde beademingsstrategieën: een lage teugen volume beademingsstrategie 
(7.5ml/kg) en een hoge teugen volume beademingsstrategie (15ml/kg). In hoofdstuk 
5, 8 en 10 konden we gebruik maken van een pneumotachometer, dit apparaat regis-
treerde het teugvolume van elke inspiratie-expiratie cyclus. Deze techniek maakte het 
mogelijk om heel nauwkeurig te beademen.

In het 2-hit model werden muizen met LPS-geïnduceerde longontsteking beademd. 
We hebben voor dit model gekozen omdat onderzoek heeft laten zien dat in veel longen 
van ernstig zieke patiënten delen van bacteriën worden gevonden, ook bij de afwezig-
heid van infectie [14]. Ook is aangetoond dat er synergisme bestaat tussen de aanwezig-
heid van (delen van) van bacteriën en beademing in het ontstaan van acute longschade 
[15-17]. Hoewel LPS een veel gebruikt model is om acute longschade te onderzoeken 
bootst het niet volledig de ernstige effecten van een bacteriële infectie na. In hoofd-
stuk 10 beschrijven we een model waarin we muizen geïnfecteerd met Streptococcus 
pneumoniae beademen, de meest voorkomende veroorzaker van bacteriële longont-
steking in de samenleving [18]. In dit model worden de longen eerst blootgesteld aan 
infectie (40 uur) en vervolgens aan ondersteunende behandeling: beademing. Hoewel 
dit een klinisch meer realistisch model is, is het nog steeds erg simplistisch. De muizen 
die beademd worden zijn jong en hebben geen comorbiditeit, tevens worden ze maar 
kortdurend beademd omdat het technisch nogal een uitdaging is om muizen te beade-
men, ook ontvangen deze muizen behoudens beademing geen extra ondersteunende 
behandeling. Voor al onze gebruikte muismodellen gelden deze tekortkomingen. Het 
immuunsysteem van de muis en de mens toont grote overeenkomsten waardoor de 
muis een interessant model is om de immuunrespons te bestuderen. Toch is voorzich-
tigheid geboden voor het extrapoleren van resultaten van de muis naar de mens. Ook 
is het zo dat genetisch gemanipuleerde muizen de afwezigheid van een onderdeel van 
het immuunsysteem mogelijk compenseren. Ondanks deze limitaties, zijn inzichten 
verkregen uit dierexperimenteel onderzoek in het verleden waardevol gebleken voor 
het verbeteren van patiëntenzorg.

In hoofdstuk 3, 4, 5 en 8 beschrijven we opregulatie van patroonherkenning recepto-
ren in BAL cellen en long brush cellen van patiënten die een longlavage ondergingen bij 
start en na 5 uur beademing tijdens electieve chirurgie. Hoewel deze resultaten sugge-
reren dat ook in de humane setting beademing een effect heeft op de immuunrespons, 
is het niet mogelijk om dit effect alleen aan beademing toe te wijden, de operatie zelf 
zou mogelijk ook een effect kunnen hebben gehad.

De immuunrespons is een belangrijk afweermechanisme van ons lichaam maar 
het mes snijdt aan twee kanten, een ontstekingsreactie kan ook gepaard gaan met 
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schade. Een ongecontroleerde immuunrespons induceert een overmatige productie 
van ontstekingsmediatoren en dit kan leiden tot ernstige weefselschade. Het remmen 
van de immuunrespons in steriele longontsteking lijkt wenselijk maar het blokkeren 
van patroonherkenning receptoren leidt ook tot een vertraagde herkenning van micro-
organismen en een vergrote kans op ernstige infecties. Het blokkeren van DAMPs zou 
daarom meer aantrekkelijk zijn. Dit proefschrift toont dat het inhiberen van S100A8/A9 
eiwitten en het verlagen van urinezuur VILI vermindert. Dit zijn twee DAMPs met een 
mogelijke rol echter tijdens weefselschade komen er veel verschillende DAMPs vrij en 
we weten niet goed welke DAMP de meest nadelige effecten heeft. Sommige DAMPs 
zijn belangrijk voor weefselherstel; het micromilieu en de concentratie lijken te bepalen 
of een DAMP positieve of schadelijke effecten heeft [19]. Het vrijkomen van verschil-
lende DAMPs activeert ook verschillende patroonherkenning receptoren op hetzelfde 
moment. Of deze signaalcascades naast elkaar lopen of elkaar versterken is een interes-
sante vraag voor toekomstig onderzoek.

Samenvattend, meer kennis over de rol van DAMPs en de aangeboren immuunres-
pons kan leiden tot toekomstige behandelingen waarin we in staat zijn een ideaal ont-
stekingsmilieu te creëren waarin schadelijke immuunresponsen worden geblokkeerd 
en beschermende immuunresponsen gestimuleerd om longschade snel te herstellen.
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