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Samenvatting voor niet-ingewijden

SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN (DUTCH SUMMARY) 

Dit proefschrift richt zich op de rol van bloedstolling tijdens tuberculose (TB) en melioidose. Meer 
specifiek, in de studies hier beschreven worden de effecten onderzocht van de verschillende eiwitten 
die betrokken zijn bij de bloedstolling op de antibacteriële afweer tijdens TB en melioidose. TB is 
een chronische infectieziekte die wordt veroorzaakt door de intracellulaire bacterie Mycobacterium 
(M.) tuberculosis. TB uit zich vaak als een chronische longziekte, waarbij patiënten last hebben van 
chronische hoest, kortademigheid, koorts en algeheel ziek-zijn. TB kan zich ook op andere plaatsen 
in het lichaam manifesteren zoals in de lymfeklieren, de botten en gewrichten. Melioidose is, in 
tegenstelling tot TB, een meer acute, snel verlopende infectieziekte. Melioidose wordt veroorzaakt 
door de Gram-negatieve bacterie Burkholderia (B.) pseudomallei. Deze ziekte komt veel voor in 
Zuidoost-Azië en Noord-Australië. Aangezien B. pseudomallei in deze gebieden in de (vochtige) 
grond voorkomt, kunnen inwoners snel geïnfecteerd raken. Melioidose uit zich vaak als een ernstige 
longontsteking, waarbij patiënten snel kunnen verslechteren en bloedvergifitiging, ook wel sepsis 
genoemd, kunnen krijgen. Bij dergelijke patiënten kan dit leiden tot levensbedreigende situaties, 
zoals een septische shock, waarvan bekend is dat ongeveer 30% van de patiënten hieraan overlijdt, 
ondanks adequate behandeling met antibiotica. Door de hoge mortaliteit, makkelijke toegankelijkheid 
en makkelijke manier van verspreiden staat B. pseudomallei niet voor niets op de lijst van mogelijke 
bioterroristische wapens. 

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de rol van bloedstolling en de eiwitten die daarbij 
betrokken zijn tijdens ernstige infecties, zoals longontsteking en sepsis. Het is duidelijk geworden, 
dat het stollingssysteem geactiveerd raakt door de eiwitten betrokken bij de afweerreactie van de 
gastheer tijdens een infectie. Op deze manier is het stollingssysteem onderdeel van de afweerreactie 
tegen binnendringende bacteriën. Aan de andere kant kunnen tijdens een infectie stollingseiwitten op 
zichzelf ook ontstekingseiwitten activeren, wat kan leiden tot een cascade van activatie van stollings- 
en ontstekingseiwitten. Soms is dit gunstig en versterkt dit de antibacteriële afweer. In andere gevallen 
echter kan deze reactie ook zo hevig verlopen dat dit leidt tot zeer nadelige gevolgen voor de gastheer, 
door de aanwezigheid van teveel agressieve, schadelijke ontstekingseiwitten of teveel stollingsac-
tivatie, waardoor de organen niet meer goed kunnen functioneren. Lang bestaat de hypothese, 
dat door in te grijpen in het stollingssysteem en de activatie van verschillende stollingsfactoren te 
beïnvloeden, ook de afweerreactie van de gastheer tegen binnendringende bacteriën gunstig beïn-
vloed kan worden. Geactiveerd proteïne C (APC), een belangrijke remmer van de bloedstolling 
leek in dit geval een veelbelovend doelwit te zijn, aangezien dit eiwit naast antistollingsactiviteit ook 
ontstekingsremmende eigenschappen bezit. Het doel van de in dit proefschrift beschreven onder-
zoekslijnen is om meer inzicht te krijgen in het functioneren van bloedstolling en in het bijzonder 
het proteïne C systeem tijdens TB en melioidose. Verder is onderzocht welke invloed de eiwitten 
hebben die betrokken zijn bij de fibrinolyse, het opruimen van bloedstolsels, tijdens deze ziektes. De 
volgende samenvatting beschrijft kort wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn zoals beschreven 
in dit proefschrift en geeft tevens een overzicht van de mogelijke toepassingen hiervan.
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Deel I

In het eerste deel van dit proefschrift wordt de rol van bloedstolling en fibrinolyse tijdens TB uitge-
diept. Hoofdstuk 2 beschrijft een klinische studie uitgevoerd in 2010 in Chittagong, Bangladesh, 
een gebied waar veel TB voorkomt. We hebben gevonden dat patiënten met bewezen infectie met 
M. tuberculosis duidelijk meer stollingsactivatie hebben in hun bloed dan lokale gezonde controles. 
Deze veranderingen waren echter slechts in beperkte mate gerelateerd aan activatie van ontstekingsei-
witten in het bloed van TB patiënten. Stollingsactivatie tijdens TB lijkt verder voornamelijk voor te 
komen in de bloedbaan, aangezien we na bronchoscopie, een soort kijkonderzoek in de longen, en 
spoelen van de longen geen activatie van stollingseiwitten konden vinden in de spoelvloeistof. In de 
volgende hoofdstukken werden de afzonderlijke eiwitten, betrokken bij proteïne C activatie en 
fibrinolyse, onderzocht door gebruik te maken van muizen die door genetische veranderingen één 
specifiek eiwit missen, zogeheten ‘knock-out muizen’, of van muizen die juist een eiwit tot overex-
pressie brengen, waardoor dat eiwit in verhoogde hoeveelheden aanwezig is. Hoofdstuk 3 richt 
zich op de rol van het proteïne C systeem tijdens TB. De resultaten laten zien dat het proteïne C sys-
teem nauwelijks een rol speelt bij muizen geïnfecteerd met M. tuberculosis: er konden geen verschil-
len aangetoond worden tussen ‘gewone’, wildtype muizen en muizen die de activerende receptor voor 
proteïne C, EPCR, missen of tot overexpressie brengen. Ook muizen die APC zelf tot overexpressie 
brengen en muizen die behandeld zijn met APC-blokkerende antistoffen lieten geen verschil zien met 
wildtype muizen tijdens TB. Hoofdstuk 4 richt zich op de rol van het lectine-achtige domein van 
het eiwit thrombomoduline. Dit domein bevindt zich aan het uiteinde van thrombomoduline, een 
transmembraan receptor betrokken bij stollingsactivatie en ontsteking. Het lectine-achtige domein 
is voornamelijk betrokken bij (regulatie van) de ontstekingsreactie. Wij toonden aan dat, vergeleken 
met controle patiënten, in de longen van TB patiënten het thrombomoduline eiwit tot verlaagde 
expressie komt. Tijdens TB in de muis echter bleek het lectine-achtige domein van thrombomod-
uline geen rol te spelen, aangezien we geen verschillen in activatie van ontsteking konden aantonen 
tussen wildtype muizen en muizen die deficiënt waren voor dit domein. In hoofdstuk 5 wordt de rol 
van plasminogeen activator inhibitor (PAI)-1 onderzocht tijdens TB in de muis. PAI-1 is een belan-
grijke remmer van de fibrinolyse. Deficiëntie van dit eiwit geeft een, verwachte, toegenomen fibrino-
lyse (afbraak van bloedstolsels). We vergeleken wildtype muizen met muizen knock-out voor PAI-1. 
Deze laatste lieten slechts beperkte verschillen zien ten opzicht van wildtype muizen: 2 weken na 
infectie was de influx van macrofagen (afweercellen) groter in PAI-1 knock-out muizen en na 5 weken 
was de bacterie uitgroei in de longen hoger in PAI-1 knock-out muizen. 

Deel II
Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de rol van bloedstolling en fibrinolyse tijdens melioi-
dose. In hoofdstuk 6 onderzochten we de effecten van remming van endogeen APC door gebruik 
van specifieke anti-(A)PC antistoffen, die in staat zijn zowel de antistollende als de ontstekingsrem-
mende functie van APC (MPC1609) of alleen de antistollende werking van APC (MAPC1591) te 
remmen. Remming van zowel de antistollende als de ontstekingsremmende eigenschappen van 
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APC met behulp van MPC1609 leidde tot een hogere mortaliteit, meer bacterie uitgroei, meer 
influx van ontstekingscellen en sterkere stollingsactivatie. Interessant genoeg bleek alleen remming 
van de antistollende eigenschappen van APC, door middel van toediening van MAPC1591, geen 
verschillen te induceren ten opzichte van behandeling met een controle antistof. Deze resultaten 
wijzen erop dat het samenspel van de antistollende en ontstekingsremmende eigenschappen van 
APC nodig is voor een goede afweer tegen B. pseudomallei, waarbij mogelijk de celbeschermende 
eigenschappen van APC de meest prominente rol spelen. Hoofstuk 7 focust op de rol van de APC-
activerende eigenschappen van thrombomoduline tijdens melioidose in de muis. Muizen, die door 
een genetische mutatie geen proteïne C meer kunnen activeren tot APC (TMpro/pro muizen) en die 
dus van zichzelf minder APC hebben, werden vergeleken met wildtype muizen. Resultaten laten zien 
dat deze TMpro/pro muizen vergeleken met wildtype muizen een minder goede overleving hebben na in-
fectie met B. pseudomallei, gepaard gaande met toegenomen stollingsactivatie en tijdelijk meer bac-
teriële uitgroei. Hoofdstuk 8 behandelt een tegenovergesteld model. Hier worden muizen die 
van zichzelf meer APC tot expressie brengen (APChigh-muizen ) vergeleken met wildtype muizen. 
In tegenstelling tot wat werd verwacht, APC zou immers beschermend moeten werken, vonden 
we dat deze APChigh-muizen ook een verhoogde gevoeligheid hadden voor infectie met B. pseu-
domallei, zich uitend in een tijdelijk hogere bacteriële uitgroei, hogere influx van ontstekingsmedia-
toren en een hogere mortaliteit vergeleken met wildtype muizen. Deze resultaten werden bevestigd in 
hoofdstuk 9. Hier beschrijven we experimenten met muizen die de receptor voor APC, EPCR, tot 
overexpressie brengen. Theoretisch hebben deze muizen ook een verhoogde activatie van proteïne 
C tot APC. Het bleek dat EPCR overexpressie ook schadelijke effecten had tijdens melioidose: 
vergeleken met wildtype controle muizen hadden deze muizen tijdelijk meer bacteriële uitgroei, een 
sterkere ontstekingsreactie en, tijdens de vroege fase van de infectie, een hogere sterftekans. Aanvullende 
bepalingen in een cohort van melioidose patiënten in Ubon Ratchathani, Thailand, toonden 
verhoogde EPCR concentraties tijdens melioidose, waarbij er ook een verband bleek te bestaan met 
een hogere sterftekans. Hoofdstuk 10 onderzoekt de effecten van deficiëntie van de receptor voor 
APC, de protease-geactiveerde recteptor-1, PAR-1, via welke de ontstekingsremmende, celbescher-
mende eigenschappen gereguleerd worden. Muizen knock-out voor PAR-1 werden geïnfecteerd 
met B. pseudomallei en vergeleken met WT muizen, waarbij bleek dat PAR-1 slechts een beperkte, 
beschermende rol speelt. Hoofdstuk 11, tenslotte, laat zien dat deficiëntie van het lectine-achtige 
domein van thrombomoduline schadelijk is tijdens melioidose, aangezien muizen die dit domein 
missen een betere overleving hadden, welke gepaard ging met verminderde bacteriële uitgroei in de 
diverse organen, minder activatie van ontstekingsmediatoren en minder nier- en leverschade. De 
volgende hoofdstukken richten zich op de rol van de diverse eiwitten betrokken bij de fibrinolyse 
in de afweerreactie tijdens melioidose. In hoofdstuk 12 worden de effecten van tissue-type plasmi-
nogen activator (tPA) tijdens melioidose in de muis onderzocht. tPA is de belangrijkste stimula-
tor van de fibrinolyse en muizen die dit eiwit missen hebben een basaal verminderde afbraak van 
fibrine, het hoofdbestanddeel van bloedstolsels, waardoor in deze muizen, theoretisch meer stolling 
aanwezig is. Het bleek dat deficiëntie van tPA gunstig is tijdens melioidose, aangezien muizen die 
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dit eiwit misten beschermd waren, zich uitend in een lagere mortaliteit, minder bacterie uitgroei en 
minder longschade. Aan de andere kant, toonden we aan dat deficiëntie van remmers van de fibrino-
lyse, waarbij er dus basaal meer fibrine afbraak en minder stolling is, schadelijk is tijdens melioidose: 
muizen die danwel PAI-1 (hoofdstuk 13), danwel alfa-2-antiplasmine (A2AP, hoofdstuk 14) mis-
ten, beide sterke remmers van fibrinolyse, hadden een hogere mortaliteit vergeleken met wildtype 
muizen, hetgeen eveneens gepaard ging met meer bacteriële uitgroei, meer stollingsactivatie en 
een sterkere ontstekingsrespons. Aanvullend toonden we aan dat patiënten met melioidose verhoogde 
concentraties A2AP in hun bloed hebben vergeleken met gezonde controles, wat wijst op een rol voor 
A2AP tijdens melioidose, ook in de humane situatie.

Deel III
In deel III van dit proefschrift worden twee aanvullende studies gepresenteerd. Hoofdstuk 15 laat 
de resultaten zien van een onderzoek naar het effect van lokaal toegediend APC tijdens long-inflam-
matie. Lokale inflammatie van de longen werd bij gezonde vrijwilligers geïnduceerd door toediening 
van endotoxine (lipopolysaccharide, LPS) in beide longen middels een bronchoscopie. Vervolgens 
werd aan één kant APC gegeven en aan de andere kant ‘normaal’ fysiologisch zout. Interessant 
genoeg bleek toediening van APC niet beschermend en ontstekingsremmend te werken maar, 
integendeel, stimuleerde het de activatie van stollingsfactoren en afgifte van cytokines, stoffen die een 
rol spelen bij de afweer tijdens ontsteking. Deze data suggereren sterk dat lokale toediening van APC 
geen plaats heeft in de behandeling van (ernstige) longontsteking. Hoofdstuk 16 tenslotte beschrijft 
een nieuw muismodel om TB van botten en gewrichten te bestuderen. Bot-TB, ook wel ‘Pott’s 
disease’ genoemd, ontstaat door verspreiding van tuberkelbacteriën via de lymfe of de bloedbaan 
naar de botten en kan leiden tot ernstige complicaties zoals wervelinzakkingen, deformiteiten en/ of 
abcessen van de wervelkolom en neurologische complicaties zoals uitvalsverschijselen en uitstral-
ende (rug)pijn. Het beschreven model toont invasie van mycobacteriën in de botten, 10 maanden 
na infectie, en aanvullende MRI-scans laten duidelijke ontsteking van de botten zien. Dit model 
kan gebruikt worden in de toekomst om immunologische en radiologische effecten tijdens bot-TB 
te onderzoeken. 

Tot slot
Samengevat laten de onderzoeken beschreven in dit proefschrift duidelijk zien dat tijdens TB 
het stollingssysteem duidelijk geactiveerd raakt. De klinische implicaties van deze inzichten zijn 
vooralsnog echter niet geheel duidelijk; muizenstudies laten geen duidelijke effecten op de afweer 
zien wanneer specifieke eiwitten betrokken bij de bloedstolling -in het bijzonder het proteïne C 
systeem en de fibrinolyse- uitgeschakeld worden. Met betrekking tot melioidose hebben we wel 
duidelijk kunnen aantonen dat bepaalde eiwitten betrokken bij de bloedstolling en fibrinolyse 
bijdragen aan de afweerrespons van de gastheer. Met name endogeen APC bleek van cruciaal 
belang tijdens infectie met B. pseudomallei. Een overdosis van dit eiwit, door overexpressie van APC 
of zijn activerende receptor, EPCR, bleek echter schadelijk. Hieruit wordt duidelijk dat juist de 
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balans in activatie en remming van de bloedstolling belangrijk lijkt te zijn in de afweer. Aanvullend 
lieten we zien dat fibrinolyse een belangrijke rol speelt tijdens melioidose, waarbij aanwezigheid van 
meer fibrine beschermend bleek te zijn. Aannemelijk is dat aanwezigheid van fibrine bacteriën kan 
‘afschermen’ waardoor verdere verspreiding voorkomen dan wel afgeremd wordt en waardoor de 
afweerrespons minder sterk is en zodoende minder schadelijke effecten heeft in de gastheer. De kennis, 
voortkomend uit dit proefschrift, kan bijdragen tot verder inzicht in de afweermechanismen van 
de gastheer tijdens infecties met M. tuberculosis en B. pseudomallei, wat uiteindelijk kan leiden tot 
het ontdekken van nieuwe aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe medicamenteuze 
behandelingen.


