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Achtergrond

Pneumonie (longontsteking) is de meest voorkomende oorzaak van sepsis (ernstige
bloedvergiftiging). De bacterie Streptococcus (S.) pneumoniae, ook wel pneumococ
genoemd, is de meest voorkomende verwekker van pneumonie. Wereldwijd is de
pneumococ verantwoordelijk voor ongeveer . doden per dag. Na pneumonie is
peritonitis (buikvliesontsteking) de meest voorkomende oorzaak van sepsis. Bij peri-
tonitis speelt de bacterie Escherichia (E.) coli vaak een belangrijke rol. Het influenza-
virus of griepvirus is naast de pneumococ een andere belangrijke veroorzaker van
longontsteking. In de VS bij voorbeeld veroorzaakt influenza ongeveer . doden
per jaar.

Tijdens ernstige infectie en sepsis leidt de ontstekingsreactie die ermee gepaard
gaat tot activering van de bloedstolling enerzijds en remming van antistollende syste-
men en de fibrinolyse (het afbreken van bloedstolsels) anderzijds, wat allemaal leidt
tot een verhoogde stollingsneiging. Zo wordt bij voorbeeld het proteïne C (PC)-
systeem, een belangrijk antistollingssysteem, geremd tijdens ernstige infectie. Van
dit PC-systeemwordt gedacht dat het naast stollingsremmende ook ontstekingsrem-
mende en celbeschermende effecten heeft.

Activering van de bloedstolling leidt tot de vorming van fibrinenetwerken (bloed-
stolsels) in een poging om te voorkomen dat de binnendringende ziektekiemen en de
hiertegen gerichte ontstekingsreactie zich door het lichaam verspreiden. Hiermee is
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het een essentieel onderdeel van de afweer. Echter, een overdreven activering van de
bloedstolling leidt tot een situatie waarin stolling zelf ook bijdraagt aan de ziekte. In
zijn meest ernstige vorm ontstaat dan het beeld van diffuse intravasale stolling (DIS);
een beeld waarbij enerzijds bloedstolsels de bloedstroom afsluiten, waardoor er or-
gaandysfunctie en zelfs weefselverval optreedt, enwaarbij anderzijds juist bloedingen
ontstaan omdat de stollingseiwitten door hun activering worden opgebruikt.

Ontsteking leidt dus tot activering van de bloedstolling maar de laatste jaren
wordt steedsmeer duidelijk dat andersomde bloedstolling op zijn beurt ook bijdraagt
aan de ontstekingsreactie. Dit gebeurt onder andere door activering van bepaalde
receptoren, die protease-activated receptors (PARs) worden genoemd.

In dit proefschrift proberen we om de interactie tussen ontsteking en stolling
tijdens ernstige infectie verder te ontrafelen. Hierbij richten we ons met name op
het hierboven genoemde endogene (lichaamseigen) PC systeem.Wemaken hiervoor
gebruik van muismodellen voor ernstige infectieziekten, namelijk pneumococcen-
pneumonie en -sepsis, E. coli peritonitis en lethale (dodelijke) HN influenza A
infectie.

Deel I: Endogeen PC tijdens ernstige infectie

Deel I richt zich specifiek op endogeen PC in verschillende modellen van ernstige
infectie. Allereerst wordt inHoofdstuk  een state of the art overzicht gegeven over
wat tot dan toe bekendwas over de interactie tussen ontsteking en stolling in ernstige
infectie zoals sepsis. In dit overzicht wordt met name gekeken naar de rol van het
endotheel; de cellaag die het bloedvat aan de binnenkant bekleedt. In dit hoofdstuk
worden bevindingen samengevat waaruit blijkt dat het endotheel op verschillende
manieren belangrijk is in het proces van activering vande bloedstolling tijdens ontste-
king. Zo brengt het endotheel tijdens ontsteking onder andere weefselfactor (tissue
factor, TF) tot expressie, dat een belangrijke aanzwengelaar van de bloedstolling is,
geeft het von Willebrand factor af, dat een rol speelt bij bloedstolling en activering
van bloedplaatjes, stoot het stollingsbevorderende micropartikels uit en gaat het in
apoptose (geprogrammeerde celdood) waarna het loslaat van de basaalmembraan,
een proces dat ook stollingsbevorderend werkt.

Het endotheel heeft niet alleen bloedstollingsbevordende maar ook antistollende
functies. Tijdens ernstige ontsteking nemen deze functies echter af. Zo worden zo-
wel thrombomoduline (TM) als de endotheliale proteïne C receptor (EPCR), beide
receptoren van het endogene PC-systeem met een belangrijke antistollende functie,
tijdens ontsteking in verminderde mate door het endotheel tot expressie gebracht.
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Ookworden bepaalde eiwit-suikerverbindingen (glycosaminoglycanen en proteogly-
canen) op een anderemanier tot expressie gebracht dan gewoonlijk, wat eveneens een
negatieve invloed heeft op de werking van twee belangrijke antistollende eiwitten,
namelijk tissue factor pathway inhibitor (TFPI) en antithrombine (AT).

In dit hoofdstuk laten we eveneens zien dat de bloedstolling tijdens infectie niet
alleen wordt beïnvloed door de ontsteking, maar dat bloedstolling op zijn beurt zelf
ook de ontsteking beïnvloedt. Dit gebeurt met name via activering van PARs; dit zijn
speciale receptoren op het oppervlakte van verschillende cellen, zoals endotheelcel-
len, die door verschillende eiwitten geactiveerd kunnen worden met verschillende
effecten tot gevolg. Er komen de laatste tijd steeds meer gegevens over deze PARs
bij, maar de exacte rol van deze receptoren moet nog duidelijk worden. PAR- bij-
voorbeeld kan geactiveerd worden door zowel trombine, wat leidt tot ontstekings-
bevorderende effecten, als ook door geactiveerd proteïne C (APC), wat juist leidt tot
ontstekingsremmende effecten. Het netto resultaat van deze tegengestelde effecten
tijdens verschillende infectieziekten, of tijdens verschillende fases van dezelfde infec-
tieziekte, moet nog duidelijk worden.

Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de glycocalyx, een suikerlaagje aan de binnen-
kant van het endotheel, gepresenteerd als een veelbelovend nieuw onderzoeksgebied
binnen infectie en ontsteking. De glycocalyx kan onsmogelijk helpen om de verschil-
lende veranderingen in de functie van het endotheel en in de bloedstolling die tijdens
infectie en ontsteking optreden beter te begrijpen.

Hoofdstuk  is de eerste in een serie van drie hoofdstukkenwaarin lichaamseigen
PC wordt bestudeerd in modellen van ernstige infectie. In dit hoofdstuk bestude-
ren we pneumococcenpneumonie en -sepsis waarbij we gebruik maken van twee
monoclonale antilichamendie of specifiek de antistollende effecten vanAPC remmen
(mAb ) of zowel de antistollende als de celbeschermende effecten vanAPC (mAb
). We laten zien dat endogeen PC in pneumococcenpneumonie en -sepsis, zoals
verwacht, stollingsactivering remt.

Uit dit hoofdstuk wordt ook duidelijk dat, en dit tot onze verrassing, niet alleen
de specifiek antistollende maar ook de celbeschermende eigenschappen van endo-
geen (A)PC bijdragen aan de stollingsremmende effecten. In dit gram-positieve in-
fectiemodel waren de effecten van endogeen PC op fibrinolyse en ontstekingsreactie
relatief bescheiden. De data uit dit hoofdstuk zijn deels in overeenstemming met
recente data van ons laboratorium waarin we de rol van endogeen PC in ernstige
gram-negatieve infectie (melioidose) onderzochten.

In Hoofdstuk  bestuderen we de rol van endogeen PC in een andere belang-
rijke infectieziekte uitgaande van de long, namelijk lethale HN influenza A pneu-
monie. In dit hoofdstuk laten we zien, dat, zoals in pneumococcenpneumonie, PC
stollingsactivering in de long remt, zoals blijkt uit lagere waardes van trombine-
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antitrombinecomplexen (TATc) en fibrin degradation products (FDP) in longen van
muizen die met een controle-antilichaam waren behandeld ten opzichte van muizen
die met anti-PC antilichamen waren behandeld. Remming van stollingsactivering
door PC blijkt ook uit het ontbreken van stolsels in de longvaatjes in muizen die
met een controle-antilichaam zijn behandeld terwijl die stolsels wel worden gezien
in muizen die met anti-PC zijn behandeld.

In dit hoofdstuk laten we eveneens zien dat PC niet alleen stollingsactivering
remt,maar ook pathologiescores in de long verlaagt. De verergering van longpatholo-
gie in anti-PCbehandeldemuizen kanmogelijk deels verklaardworden door verschil-
len in de hierboven genoemde vorming van bloedstolseltjes, die worden meegeno-
men in de score. Echter, als we stolselvorming als parameter uit de totale pathologie-
score halen, blijft het verschil tussen de groepen bestaan. Dit suggereert dat endogeen
PC zelf ontsteking in de long remt tijdens lethale HN influenza pneumonie, wat in
lijn is met de ontstekingsremmende effecten die worden toegeschreven aan APC.

Opvallend in dit hoofdstuk was verder dat endogeen PC de influx van neutro-
fiele granulocyten (een belangrijke ontstekingsbevorderende witte bloedcel) tijdens
influenzapneumonie bevordert, wat onverwacht is gezien de lagere pathologiescores
en wat ook in tegenspraak is met resultaten van eerdere studies die laten zien dat
APC juist de influx en activatie van neutrofiele granulocyten in de long remt. Anti-
PC behandelde muizen hebben naast een verminderde neutrofielinflux ook een lager
eiwitgehalte in broncho-alveolaire lavage vloeistof (BALF), wat beide suggereert dat
endogeen PC op een bepaaldemanier interfereertmet de barrièrefunctie van de long.
In dit hoofdstuk beschrijven we eveneens dat muizen die met anti-PC zijn behan-
deld een overlevingsvoordeel van  uur hebben ten opzichte van muizen die met
controle-antilichaam zijn behandeld.

Dit is voor zover ons bekend de eerste studie waarin een gunstig effect van het
remmen van PC op de overleving wordt aangetoond. Hoewel het precieze mecha-
nisme hierachter nog onduidelijk is, zou de verbeterde barrièrefunctie van de long
waardoor er minder neutrofielinflux is en lagere hoeveelheden eiwit in de longblaas-
jes komen in anti-PC behandeldemuizen een rol kunnen spelen. Blijkbaar is deze ver-
beterde barrièrefunctie belangrijker voor de overleving dan hogere pathologiescores,
waardoor je misschien een verminderde overleving zou verwachten.

In het laatste hoofdstuk over endogeen PC,Hoofdstuk , laten we zien dat endo-
geen PC tijdens E.coli peritonitis enerzijds lokale en systemische stollingsactivering
remt en anderzijds systemische fibrinolyse bevordert. Ook laten we zien dat endo-
geen PC tijdelijk bacteriële uitgroei in dit model vermindert, mogelijk door te voor-
komen dat de bacteriën zich tegenover de antibacteriële afweer beschermen door
zich te verschansen in fibrinestolsels in de buik. Deze data tonen aan dat PC een
belangrijke rol speelt in de antibacteriële afweer tijdens buiksepsis.
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De invloed van PC op de antibacteriële afweer in dit hoofdstuk contrasteert
met de data die we bij pneumococcenziekte en influenza verkregen hadden; in deze
modellen had PC geen consistent effect op bacteriële uitgroei of aantal virale kopi-
een. Deze discrepantie kan te maken hebben met verschillen tussen de onderzochte
micro-organismen maar ook met verschillen in het soort model (abdominaal vs pul-
monaal / direct systemisch).

Deel II: De endotheliale proteine C receptor, protease-activated
receptor-1 en het lectine-achtige domein van thrombomoduline in
pneumococcenziekte.

Nadat we in het vorige deel endogeen PC hadden onderzocht in verschillend infec-
tiemodellen, stelden we onzelf in dit deel tot doel om drie belangrijke receptoren van
het endogene PC-systeem te onderzoeken. We hebben deze drie receptoren alleen
onderzocht in de context van pneumococcenziekte.

Een van de belangrijke spelers in het endogene PC-systeem, zowel voor de active-
ring van PC als de cytoprotectieve effecten, is de endotheliale PC-receptor (EPCR). In
Hoofdstuk  hebben we de rol van deze belangrijke receptor in pneumococcenpneu-
monie onderzocht door gebruik te maken van zowel muizen die geen EPCR meer
hebben, in andere woorden knock out zijn voor EPCR (EPCRKO), als muizen die EP-
CR overmatig tot expressie brengen op hun endotheel. In tegenstelling tot wat dusver
bekend was over de rol van de EPCR in systemische modellen van infectie, laten we
in dit hoofdstuk een schadelijke rol voor EPCR zien in pneumococcenpneumonie
en -sepsis, wat tot uitdrukking komt in minder bacteriële uitgroei en een minder
heftige pro-inflammatoire repons in EPCR KO muizen in vergelijking met normale
muizen, en aan de andere kant juist meer bacteriële uitgroei en een verhevigde pro-
inflammatoire respons in muizen die EPCR overmatig tot expressie brengen.

Hetmechanisme viawelke EPCR zijn schadelijke rol speeltmoet nog opgehelderd
worden. Het is niet waarschijnlijk dat toegenomen activatie van PC alleen verant-
woordelijk is, omdat we in onze studies met endogeen PC, die beschreven staan in
hoofdstuk , niet dit schadelijke effect van PC terugvonden. In overeenstemming
met onze data zoals alhier verkregen in gram-positieve infectie, rapporteerde onze
onderzoeksgroep recent ook een slechtere uitkomst vanmuizen die EPCR overmatig
tot expressie brengen tijdens ernstige gram-negatieve pneumonie en sepsis veroor-
zaakt door Burkholderia pseudomallei (melioidose). Ook in dit model lieten muizen
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die EPCR overmatig tot expressie brengen verhoogde bacteriële loads op de primaire
infectieplaats zien.

Zoals al werd beschreven in hoofdstuk  komen er steeds meer data beschikbaar
over door stolling veroorzaakte verheviging van de ontstekingsreactie, vooral via de
activering van PARs. Hoewel er steeds meer data over PARs komen, is de precieze
rol van deze receptoren tijdens infectieziekte echter nog niet bekend. Om de rol van
PAR- in infectie verder duidelijk te krijgen hebben we inHoofdstuk  gekeken naar
de rol van PAR- tijdens pneumococcenpneumonie. We laten in dit hoofdstuk zien
dat tijdens deze specifieke infectie PAR- een negatief effect heeft op de afweer, zoals
duidelijk wordt uit minder sterfte, lagere bacteriële loads, lagere pathologiescores in
de long en minder influx van neutrofiele granulocyten in de longen van PAR- KO
muizen vergeleken met normale wild-type (WT) muizen.

Het is lastig om de precieze rol van PAR- signaling tijdens infectie te begrijpen
vanwege de multipele en deels tegengestelde effecten die aan deze receptor worden
toegeschreven. Vanwege deze complexe rol, samenhangend met de verschillende ei-
witten die PAR- kunnen activeren, resulterend in verschillende cellulaire effecten in
verschillende celtypes, is deze receptor vooralsnog in onze optiek geen aantrekkelijke
therapeutische target in ernstige pneumonie en sepsis.

Hoofdstuk  beschrijft de resultaten van een studie naar de derde belangrijke
receptor van het endogene PC-systeem, namelijk thrombomoduline (TM). Ons la-
boratorium had eerder de rol van het EGF-achtige herhaalde domein van TM, dat
verantwoordelijk is voor de activering van PC, onderzocht; TMPro/Pro muizen, die
een iets verminderde hoeveelheid TM hebben en een dramatische reductie laten
zien in de capaciteit van TM om trombine-gemedieerde PC-activering te ondersteu-
nen, lieten geen verandering zien in procoagulante en inflammatoire reactie tijdens
bacteriële pneumonie vergeleken met WT muizen. In dit hoofdstuk bestuderen wij
vervolgens een ander domein van TM, namelijk het lectine-achtige domein, dat niet
direct betrokken is bij de generatie van APC uit PC.

In tegenstelling tot in steriele modellen van inflammatie, waarin verlies van het
lectine-achtige domein van TM muizen gevoeliger maakt voor longschade, myo-
cardiale ischemie-reperfusieschade, inflammatoire artritis en endotoxemie, laten wij
zien dat in pneumococcenpneumonie de afwezigheid van het lectine-achtige domein
van TM juist de uitkomst verbetert, afgemeten aan lagere bacteriële loads in bloed en
lever  uur na infectie, minder inflammatie in de long (pathologie, neutrofielinflux,
cytokines, chemokines) en een verbeterde overleving. Dit gegeven kan klinische rele-
vantie hebben aangezien oplosbaar TM momenteel onderzocht wordt in de kliniek.
Er zijn additionele studies nodig om meer inzicht te krijgen in de mogelijk verschil-
lende rollen van het lectine-achtige domein van TM in gram-positieve versus gram-
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negatieve infecties, omdat dit zal bepalen hoe op TM gebaseerde therapie er uit zal
zien in verschillende klinische situaties.

Deel III: Factor V Leiden in pneumococcenpneumonie en influenza

De factor V Leiden (FVL)-mutatie is een missense mutatie in het FV-gen, waar-
door arginine op positie  vervangen is door glutamine. Dit resulteert in resisten-
tie van geactiveerd FV (FVa) tegen inactivering door APC. De FVL-mutatie is een
belangrijke risicofactor voor veneuze trombo-embolie. Omdat er data zijn die een
overlevingsvoordeel voor dragers van deze mutatie tijdens infectieziekte suggereren
onderzochten we deze mutatie uitgebreider in de context van ernstge infectie in dit
deel van het proefschrift.

Allereerst wordt inHoofdstuk  een review gepresenteerd waarin data tot dusver
bekend over de rol van de FVL-mutatie tijdens ernstige infectieziekte worden samen-
gevat. Zowel experimentele als klinische studies blijken inconsistente gegevens op
te leveren over een eventueel overlevingsvoordeel voor dragers van de FVL-mutatie
tijdens ernstige infectieziekte.We concluderen in dit hoofdstuk dat aanvullende ana-
lyses in grotere cohorten van sepsis-patiënten of lange termijn prospectieve studies
bij patiënten met de FVL-mutatie nodig zijn om te bepalen of heterozygotie (drager-
schap) voor de FVL-mutatie inderdaad beschermend is tijdens ernstige infectie en
sepsis.

In Hoofdstuk  bestuderen we het effect van zowel heterozygositeit als homo-
zygositeit (dubbel dragerschap) voor de FVL-mutatie tijdens pneumococcenpneu-
monie, zowel in een onbehandelde setting als in een klinisch meer relevante setting
waarin muizen antibiotisch behandeld worden. De data in dit hoofdstuk laten geen
consistent effect van FVL-dragerschap zien op stollingsactivatie tijdens pneumococ-
cenpneumonie, zoals blijkt uit vergelijkbare levels van TATc en FDP in zowel long als
plasma van WT, heterozygote en homozygote FVL-muizen, in zowel de onbehan-
delde als de met antibiotica behandelde setting. Bovendien laat de mutatie in deze
studies ook geen effect op pathologiescores, neutrofielinflux, levels van cytokines en
chemokines en bacteriële uitgroei zien.

Tot onze verrassing was homozygotie voor FVL geassocieerd met een sterk ver-
minderde sterfte in de experimenten waarin muizen behandeld werden met anti-
biotica. Deze data komen enigszins overeen met eerdere studies bij patiënten met
ernstige sepsis. Omdat FXIII, de factor die verbindingen legt tussen fibrinedraden
in een fibrinestolsel, eerder in verband was gebracht met orgaanfalen in konijnen
met septische shock maakten we FXIII-blots in plasma van muizen met pneumonie
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die met antibitica waren behandeld. Opvallend was dat FXIII gedepleteerd was in
homozygote FVL muizen in tegenstelling tot WT en heterozygote muizen. Hoewel
onze data niet kunnen aantonen dat FXIII daadwerkelijk een rol van betekenis speelt
in onsmodel en niet alleen een indicator van ziekte-ernst is, is hetwel opvallend dat er
geen verschillen zijn gevonden tussen de verschillende groepen muizen behalve het
genoemde overlevingsverschil en dit verschil in FXIII. Er is meer onderzoek nodig
om te onderzoeken op welke manier de FVL-mutatie invloed heeft op de overleving
tijdens pneumococcenpneumonie en -sepsis in de context van antibiotische behan-
deling.

Hoofdstuk  is het laatste hoofdstuk in deel III en beschrijft de resultaten die
werden verkregen in een studie naar de effecten van heterozygotie en homozygotie
voor de FVL-mutatie in lethale HN influenza A. Deze studie was de eerste studie
die wij deden naar lethale influenza. We laten in deze studie zien, dat in dit model
zowel in de long als in het bloed uitgebreide stollingsactiveirng optreedt, zoals blijkt
uit verhoogdewaardes vanTATc en FDP en uit fibrine-afzettingen in de long. Zoals in
het vorige hoofdstuk beschreven in (onbehandelde) pneumococcenpneumonie was
er ook in dit model geen invloed van de FVL-mutatie op stollingsactivatie, long-
pathologie of overleving. FVL-muizen lieten wel verhoogde virale kopieen zien 
uur na het begin van de infectie maar de relevantie hiervan is twijfelachtig gezien de
onveranderde uitkomst.

Als we de data van Hoofdstuk  en  samen beschouwen moeten we conclu-
deren dat er op basis van onze studies weinig aanwijzingen zijn dat heterozygotie
voor FVL inderdaad voordelig zou werken tijdens ernstige infectie zoals mogelijk uit
eerdere studies, die werden beschreven in hoofdstuk , zou zijn gebleken.

Deel IV: Recombinant geactiveerd muizen-proteine C in
pneumococcenpneumonie en influenza.

Om te onderzoeken of exogeen APC in pneumonie en sepsis in de muis een gun-
stig effect heeft, zoals reeds was aangetoond voor recombinant humaan (rh-)APC in
sepsis in de mens, onderzochten we in dit deel van het proefschrift de effecten van
recombinant geactiveerd muizen (rm-)APC in verschillende modellen van longin-
fectie. In de eerste twee hoofdstukken van dit deel onderzochten we de werking van
rm-APC in pneumococcenpneumonie.

In de proeven die in Hoofdstuk  zijn beschreven werd rm-APC  uur na het
begin van de infectie gegeven, ofwel als monotherapie, ofwel toegevoegd aan antibi-
otica. Uit deze studie blijkt dat rm-APC zoals verwacht stollingsactivering in de long
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vermindert, zoals blijkt uit lagerewaardes in de long vanTATc enD-dimeer.Wanneer
rm-APCwordt toegevoegd aan antibiotica, is de overleving beter dan wanneer alleen
antibiotica wordt gegeven, wat in overeenstemming was met de PROWESS-studie in
de mens.

Voor zover ons bekend, was dit de eerste studie in proefdieren waarin APC een
gunstig effect op overleving had in de klinisch relevante setting van ernstige infectie
die met antibiotica wordt behandeld. Uit onze studie blijkt niet duidelijk waarom rm-
APC de overleving verbetert; dit kan met de antistollende werking te maken hebben
maar ook met andere eigenschappen; zo werd in een recente studie aangetoond dat
APC een rol speelt bij het afbreken van extracellulaire histonen (kerneiwitten), waar-
door de door histonen veroorzaakte schade in een model van experimentele sepsis
afneemt. Of rm-APC op een dergelijke wijze een voordeel geeft in ons model moet
nog worden onderzocht.

Omdat in de hierboven genoemde studie in de setting van behandeling met an-
tibiotica rm-APC geen effect had op waardes in de long van maar liefst  ontste-
kingseiwitten, terwijl uit verschillende eerdere studies wel was gebleken dat APC
effect heeft op verschillende ontstekingsmarkers in de long en in plasma, vroegen
we ons af of dit negatieve effect te maken kon hebben met timing van de therapie.
Hierom deden we een volgende studie waarin we rm-APC al na  uur na begin van
de infectie gaven in plaats van na  uur. De resutaten hiervan worden beschreven
in Hoofdstuk . Uit deze studie blijkt inderdaad dat rm-APC, wanneer het op tijd
wordt toegediend, niet alleen stollingsactivering in long en plasma remt, maar ook
een breed anti-inflammatoir effect heeft, afgemeten de waardes van verschillende
ontstekingsparameters in de long.

Nadat we in de studie zoals beschreven in hoofdstuk  hadden laten zien dat
er uitgebreide stollingsactivering plaatsvindt in de long en in het bloed tijdens le-
thale HN influenza A infectie, vroegen we ons in het laatste hoofdstuk van dit
proefschrift, Hoofdstuk , af, of rm-APC in staat is om deze stollingsactivering
te remmen en ook een invloed heeft op de inflammatoire respons en de uitkomst.
We laten in dit hoofdstuk zien, dat HN influenza niet alleen tot stollingsactivering
leidt, maar ook tot een remming van de fibrinolytische respons door een verhoogde
afgifte van de fibrinolyse-remmer PAI-. Uit deze studies blijkt inderdaad dat rm-
APCook tijdens lethaleHN influenzaA stollingsactivering sterk kan remmen.Ook
blijkt rm-APC ten dele de remming van de fibrinolyse tijdens deze infectie tegen te
gaan. Bovendien blijkt rm-APC tijdelijk de hoeveelheid virale kopieen in de long te
remmen. Rm-APC had echter geen effect op de ontstekingsreactie en de uitkomst in
deze ernstige longinfectie.
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Conclusies

Er is veel bewijs voor de wederzijdse beïnvloeding van stolling en ontsteking. Echter
er blijven nog veel vragen over aangaande de precieze interactie tijdens ernstige infec-
ties. In dit proefschrift worden verschillende studies beschreven naar de rol van het
endogene PC-systeem en, iets minder uitgebreid, ook rm-APC en de FVL-mutatie
tijdens experimentele infectie zoals penumococcenpneumonie, influenza en perito-
nitis.

Onze studies laten consistent zien dat endogeen PC in verschillendemodellen van
infectie en op verschillende tijdspunten tijdens de ziekte stolling remt, zoals het dat
ook doet in de normale situatie. Ook hebben we in verschillende modellen kunnen
aantonen dat endogeen PC tijdens ernstige infectie een remmend effect heeft op PAI-
, waardoor het mogelijk een positieve invloed heeft op de fibrinolyse, een gegeven
dat tot onze studies alleen in vitro was aangetoond.

De studies in dit proefschrift laten zien dat de verschillende componenten van het
PC-systeem op verschillende manieren invloed hebben op de afweer. Bijvoorbeeld,
terwijl endogeen PC tijdens pneumococcenpneumonie cytokines, pathologiescores
en neutrofielinflux in de long verlaagt zonder dat het een effect heeft op de uitein-
delijke uitkomst, heeft endogeen PC tijdens lethale influenza A juist geen invloed op
cytokines en pathologie, maar verhevigt het neutrofielinflux en heeft het een negatie-
ve invloed op de uitkomst. Een ander voorbeeld: uitgaande van de resultaten van de
studiesmet endogeen PC zou je kunnen verwachten dat EPCR, die zowel een belang-
rijke activator van PC is als een van de receptoren via welke APC zijn invloed heeft,
de ontstekingsreactie en neutrofielinflux tijdens pneumococcenziekte zou verlagen
zonder direct invloed te hebben op de bacteriële uitgroei. Echter in tegenstelling
hiermee blijkt de EPCR in onze studies juist een negatieve invloed te hebben op de
antibacteriële afweer, wat gepaard gaat met juist een hevigere ontstekingsreactie en
meer neutrofielinflux. De studiesmet PAR-waren juist wel in overeenstemmingmet
de EPCR-studies.

Deze op het oog tegenstrijdige resultaten kunnen te maken hebben met het feit
dat EPCR, hoewel het een belangrijke receptor voor PC is, niet de enige receptor voor
PC is, en met het feit dat hoewel PC een belangrijke ligand is voor de EPCR, het niet
de enige ligand voor de EPCR is. Ook kan het zo zijn dat in muizen waarin EPCR
is uitgeschakeld er compenserende effecten in andere receptoren zijn opgetreden
tijdens de levensontwikkeling van deze muizen, wat in dergelijke studies niet aan het
licht komt. In die zin zijn studies met genetisch gemodificeerde muizen slechts ten
dele te vergelijken met studies waarin blokkerende (of stimulerende) antilichamen
worden gebruikt.

Uit onze experimenten wordt duidelijk dat de werking van het endogene PC-
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systeem tijdens ernstige infectie deels nog onbegrepen is. Ook wordt duidelijk, dat
fenotypes erg kunnen veranderen wanneer een eiwit of receptor tijdens ernstige in-
fectie wordt bestudeerd in de setting van antibiotische behandeling, zoals we hebben
gezien in onze experimenten met FVL en rm-APC. Van onze experimenten met rm-
APC tenslotte kunnen we leren dat de timing van interventies van belang kan zijn
voor de uitkomst. Wij zijn van mening dat er meer preklinisch onderzoek gedaan
moet worden om de werking van het endogene PC-systeem tijdens ernstige infectie
verder in kaart te brengen.

Voorzichtigheid is geboden in het extrapoleren van data uit onze studies naar
de situatie van humane pneumonie en sepsis. Wij hebben homogene, dat wil zeggen
genetisch vrijwel identieke en op leeftijd gematchte dieren gebruikt, wat een groot
verschilmaaktmet de patiënten van alledag die genetisch heterogeen zijn. Bovendien,
in humane sepsis trials hebben de patiënten weliswaar gemeen dat ze ernstig ziek
zijn door een veronderstelde infectie, ze verschillen echter van elkaar in de precieze
ziekte die ze hebben, het orgaan dat het eerst was aangedaan, het micro-organisme
dat de ziekte veroorzaakt, de fase van de ziekte waar ze in zitten, etc. Deze hetero-
geniteit zou deels kunnen verklaren waarom in zoveel sepsis-trials, zoals de recente
PROWESS-SHOCK trial, de eindpunten negatief zijn. Omdat de ene sepsis duidelijk
niet de andere is denken wij dat er meer onderzoek gedaan moet worden om ons
in de toekomst beter in staat te stellen om sepsis-patiënten beter te classificeren en
stratificeren en op basis hiervan een behandeling in te stellen in plaats van ze als
het ware op één hoop te gooien met als label ernstige sepsis en ze op gelijke wijze te
behandelen, zoals nu de praktijk is.


