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Samenvatting

Buiktyfus, hoewel uitgeroeid in Europa en Noord-Amerika, blijft één van de meest 
voorkomende infectieziekten in Zuidoost-Azië en ook een groot probleem in Afrika 
en Zuid-Amerika. De ziekte, veroorzaakt door de bacterie Salmonella Typhi, kent 
vaak een mild beloop dankzij de goede behandeling met antibiotica. Toch sterven er 
jaarlijks duizenden mensen aan de gevolgen van buiktyfus, mede door de toename van 
resistentie tegen de huidige therapie en door late herkenning en ziekenhuisopname. In 
tegenstelling tot buiktyfus loopt melioidosis, veroorzaakt door de bacterie Burkholderia 
pseudomallei, vaak fataal af ondanks behandeling met antibiotica door het fulminante 
ziektebeeld. Melioidosis is een veel voorkomende oorzaak van bacteriële sepsis 
(bloedvergiftiging) in Zuidoost-Azië en Noord-Australië. Dit proefschrift richt zich op de 
rol van de (aangeboren) afweer tijdens buiktyfus en melioidosis. Meer specifiek hebben 
we onderzoek gedaan naar gastheer-bacterie (pathogeen) interacties bij buiktyfus 
en ter vergelijking ook bij andere invasieve Salmonella infecties en melioidosis. 
Daarnaast hebben we nog aanvullende studies gedaan die zich richten op de etiologie, 
epidemiologie en diagnostiek bij patiënten met buiktyfus in Bangladesh. 

Deel 1

Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit een korte klinische beschrijving van zowel 
buiktyfus als melioidosis (hoofdstuk 1), en bevat onder meer een overzichtsartikel van 
de bestaande wetenschappelijke literatuur over sepsis  (hoofdstuk 2). Sepsis werd lang 
gezien als een te hevige, ontspoorde en dus schadelijke reactie van het immuunsysteem 
op een infectie, ook wel de pro-inflammatoire respons genoemd. Wanneer we onszelf 
stoten wordt de huid dik, rood en warm, omdat huidcellen kapot gaan en deze eiwitten 
vrijmaken die nieuwe cellen aantrekken om de schade op te ruimen en het weefsel te 
herstellen. Deze reactie noemen we ook wel ontsteking of inflammatie. Een ontsteking 
veroorzaakt door micro-organismen die ons lichaam binnendringen noemen we ook wel 
een infectie. Sepsis kan ontstaan wanneer een bacterie in de bloedbaan (bacteriemie) 
terecht komt die door aantrekking van witte bloedcellen zorgt voor hyper-inflammatie. 
Moleculaire factoren van deze afweerrespons kunnen worden onderverdeeld in cytokines 
(zgn. signaal eiwitten), acute fase eiwitten en plasma cascades (bijv. complement of 
stolling cascades). Belangrijke cellulaire factoren zijn voornamelijk de cellen aan de 
binnenkant van bloedvaten (zgn. endotheel) en witte bloedcellen. In dit hoofdstuk 
worden ook enkele belangrijke nieuwe cytokine en acute fase eiwitten gekarakteriseerd 
die kunnen worden gezien als onderdeel van deze pro-inflammatoire response zoals 
interleukin (IL-)17, high-mobility group box-1 eiwit, macrophage migration inhibitory 
factor, myeloid-related proteins MRP8 (S100A8) en MRP14 (S100A9), en soluble 
triggering receptor expressed on myeloid cells-1. Bij de meeste sepsis patiënten zien 
we dat de stollingscascade is geactiveerd door lichaamseigen eiwitten betrokken bij 
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de afweerreactie van de gastheer tijdens een infectie. Bij patiënten met een ernstige 
vorm van sepsis raakt het stollingssysteem zo ontspoord dat dit kan leiden tot enerzijds 
ernstige bloedingen, anderzijds tot kleine stolsels die de bloedvaten in het lichaam doen 
verstoppen en leiden tot onomkeerbare orgaanschade. Door deze cascades te ontleden 
en te begrijpen hoe het stollingssysteem wordt geactiveerd kunnen mogelijke nieuwe 
therapieën worden geïdentificeerd. 

Deel 2

In het tweede deel van dit boek richten we ons op de rol van de aangeboren afweer 
tijdens buiktyfus en andere systemische ziekten veroorzaakt door Salmonella subtypes. 
Dit deel  begint met een overzichtsartikel over de bacterie Salmonella en de verschillen 
in subtypes zoals S. Typhi en S. Typhimurium en hoe die kunnen leiden tot verschillende 
klinische ziektebeelden. Evolutionair gezien heeft het verlies van bacteriële genen geleid 
tot deze verschillende subtypes, hetgeen verklaart waarom de ene bacterie leidt tot een 
ernstige systemische ziekte met hoge koorts en dodelijke afloop en de andere bacterie 
kan zorgen voor een kortdurende lokale darmontsteking met diarree (gastro-enteritis). 
In een recente uitbraak in Afrika, bijvoorbeeld, is door genetische veranderingen een 
S. Typhimurium infectie met mild beloop veranderd in een endemische ziekte met 
klinische consequenties. Bacteriën bevatten genen die het ziekmakende vermogen 
bepalen, virulentiefactoren genoemd, waarvan het type 3 secretie systeem, de Vi antigen, 
lipopolysaccharide (LPS), en flagella van Salmonella de bekendste zijn. Aan de binnen 
en buitenkant hebben onze afweercellen receptoren (voelsprieten) zitten om bacteriën 
te herkennen en de afweer reactie in gang te zetten. Salmonella-specifieke moleculen 
worden herkend door deze receptoren en kunnen leiden tot de activatie van de 
inflammasome (een intracellulair eiwit complex), het aantrekken van witte bloedcellen 
en de productie van pro-inflammatoire cytokines waaronder IL-6, IL-1β, tumor necrosis 
factor (TNF)-α en interferon (IFN)-γ. Doordat S. Typhi als enige een bacteriële capsule (Vi 
antigen) bezit kan het de  celreceptoren omzeilen en zo binnendringen in de bloedbaan. 
S. Typhimurium daartegen wordt direct herkend in de darm waar de afweerreactie zorgt 
voor een kortdurend ziekte beloop met vaak snel herstel zonder medische interventie. 
Hoewel we steeds meer begrijpen van de pathogenese van de Salmonella subtypes is er 
echter nog maar weinig bekend over de precieze interacties tussen de gastheer en het 
pathogeen. Om deze interacties te kunnen bestuderen hebben we een patiënten studie 
opgezet. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de etiologie van volwassenen en kinderen met koorts die 
worden opgenomen in een tertiair ziekenhuis in Chittagong, Bangladesh. In deze 
studie zijn 304 patiënten met koorts geïncludeerd waarbij opviel dat in bijna 20% van de 
patiënten de koorts is veroorzaakt door buiktyfus. Verder bleken de meest gekweekte 
bacteriën in het bloed S. Typhi te zijn. Daarnaast was de helft van de geweekte 
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bacteriën verminderd gevoelig of resistent tegen 1 of meer antibiotica. Infecties van het 
zenuwstelsel zorgden voor de hoogste sterftecijfers alhoewel er ook twee patiënten met 
buiktyfus overleden (3.6%). Betaalbare en snelle diagnostische testen voor herkenning 
van verschillende soorten pathogenen zouden een enorme meerwaarde zijn in de 
opsporing en behandeling van infecties. In tegenstelling tot de huidige manier van 
diagnostiek namelijk bloedkweken met een duur van minimaal 2 dagen. In hoofdstuk 

5 bestuderen we drie soorten snelle diagnostische testen voor de determinatie van S. 
Typhi. Ondanks een uitslag binnen enkele minuten bleek de betrouwbaarheid van deze 
drie testen in onze studie onvoldoende en kunnen we de huidige manier van testen 
voorlopig nog niet vervangen. 

Bloedingen in het maag-darm kanaal is een van de meest beschreven complicaties van 
buiktyfus. In hoofdstuk 6 wordt de precieze activatie van het stollingssysteem tijdens 
deze ziekte voor het eerst gekarakteriseerd. Patiënten met buiktyfus laten een sterke 
activatie zien van het stollingssysteem (hoge plasmawaarden van fibrinogeen, D-dimeer 
en prothrombine fragment F1+2) en verbruik van stollingsfactoren resulterend in 
verlengde stollingstijden. Tegelijkertijd worden er in vergelijking met gezonde controle 
personen lagere waarden van de antistollingseiwitten proteine C en antithrombine 
aangetroffen. Daarnaast wordt zowel de activatie als remming van de fibrinolyse gezien en 
een sterke activatie van het endotheel. De mate van stollingsactivatie blijkt te correleren 
met stadium van de ziekte: patiënten hadden bij ontslag minder activatie van stolling 
dan bij opname. Deze studie laat zien dat de activatie van stolling, een typisch kenmerk 
van sepsis, een belangrijke klinisch eigenschap is van buiktyfus en is geassocieerd 
met ernst van de ziekte. Hoofdstuk 7 beschrijft de rol van intra en extracellulaire 
granzymes tijdens buiktyfus. Granzymes zijn signaal eiwitten die ervoor kunnen zorgen 
dat afweercellen besmet door intracellulaire bacteriën, zoals S. Typhi, kapot gaan. In 
deze studie zien we dat patiënten met buiktyfus inderdaad meer granzymes aanmaken 
dan gezonde vrijwilligers en dat de aanwezigheid van granzymes is geassocieerd met het 
stadium van de ziekte. 

In de laatste twee hoofdstukken van dit deel beschrijven we de twee door ons opgezette 
muizenmodellen voor buiktyfus en gastro-enteritis en bestuderen we pro-inflammatoire 
eiwitten. Muizen worden hierbij oraal geïnfecteerd met verschillende doseringen van 
S. Typhimurium, wat na enkele dagen  resulteerde in buiktyfus of met vooraf gegeven 
antibiotica resulteerde in een lokale gastro-enteritis. In hoofdstuk 8 bestuderen we de 
rol van de inflammasome, een eiwitcomplex dat na activatie belangrijke cytokines als IL-
1β en IL-18 vrijmaakt en waarvan werd gedacht dat het een belangrijke rol zou spelen bij 
het ziekteproces bij buiktyfus. Verrassend genoeg bleken de knock out (KO, genetisch 
gemodificeerd) muizen, deficiënt voor onderdelen van de inflammasome (de eiwitten 
ASC en NLRP3), zowel tijdens buiktyfus als tijdens gastro-enteritis niet meer of minder 
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ziek te zijn dan de wild type (WT) muizen. De conclusie van dit onderzoek is dat ASC en 
NLRP3 geen belangrijke rol in de afweer tegen buiktyfus spelen. In hoofdstuk 9 hebben 
we gekeken naar de functie en expressie van het eiwitcomplex S100A8/A9 in patiënten 
en muizen met buiktyfus. Patiënten hebben een verhoogd plasma gehalte van S100A8/
A9 wat ook een associatie toont met de duur van koorts voor opname. Daarnaast kon 
dit  eiwitcomplex de groei van S. Typhimurium en S. Typhi remmen in vitro. Echter, KO 
muizen die het gen missen van S100A9 en geïnfecteerd werden met S. Typhimurium 
lieten opvallend genoeg geen verschil zien met de WT muizen.

Deel 3

In het laatste deel van dit proefschrift gaat het over de pathogenese van muizen en 
patiënten uit Thailand met melioidosis. Naast de herkenning van pathogeen specifieke 
moleculen door receptoren op afweercellen wordt de aangeboren afweer ook 
geactiveerd door moleculen die vrijkomen bij het kapot gaan van lichaamseigen cellen, 
zogenoemde gevaarsignalen. Witte bloedcellen zijn in staat om strengen van DNA te 
schieten, de zogenaamde neutrophil extracellular traps (NETs), die als een web om een 
bacterie gaan zitten en deze dood. Het excessief loslaten van deze giftige netten kan 
alleen ook leiden tot schade aan lichaamseigen cellen. Hoofdstuk 10 beschrijft deze 
duale rol van NETs tijdens B. pseudomallei geïnduceerde melioidosis. De mate van 
NET-activatie blijkt te correleren met klinische uitkomst: patiënten die overleden aan 
melioidosis hadden bij opname hogere waarden van nucleosomes en elastase (bekende 
onderdelen van NETs) dan patiënten die het overleefden. Muizen geïnfecteerd met B. 
pseudomallei waarbij de NETs werden kapot gemaakt met DNase hadden daarentegen 
niet een ander ziektebeloop dan muizen met normale NET-activatie, hetgeen tegen een 
belangrijke rol van deze NETs pleit. Daarnaast laat hoofdstuk 11 zien dat FSAP, een 
eiwit dat nucleosomes vrijmaakt uit cellen, verhoogd is in patiënten met melioidosis 
en geassocieerd is met het stadium van de ziekte maar niet met mortaliteit. In het 
laatste hoofdstuk kijken we nog naar de rol en expressie van het eiwitcomplex S100A8/
A9, welke ook een belangrijk onderdeel is van de NETs tijdens melioidosis (hoofdstuk 

12). In patiënten is S100A8/A9 bij opname excessief verhoogd en in contrast met 
buiktyfus is er ook een verschil in ernst van de ziekte tussen muizen met en zonder 
een gen defect voor S100A9. KO muizen hebben minder bacteriën en cytokines in hun 
organen en hebben een langere overlevingsduur. Bij elkaar genomen laat dit zien dat 
een toegenomen productie van S100A8/A9 een negatieve rol speelt tijdens de afweer 
tegen melioidosis en door het te blokkeren kan het mogelijk een behandelstrategie zijn 
gedurende deze ernstige ziekte.
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Tot slot

Buiktyfus werd altijd gezien als een bacteriemie zonder de klassieke verschijnselen van 
sepsis. Pathofysiologisch is dit ook goed te beredeneren waarom: door de bacteriële 
capsule maakt S. Typhi zich onzichtbaar voor de afweercellen van de gastheer. Hierdoor zal 
het immuunsysteem van de gastheer niet worden geactiveerd en ook geen cytokine storm 
veroorzaken. Toch krijgen deze patiënten wel hoge koorts en soms bloedingsneigingen of 
perforaties in het maag-darm kanaal wat duidt op een activatie van het immuunsysteem. 
In dit proefschrift laten we zien dat er wel degelijk een hyperactivatie is van de 
stollingscascade en dat er allerlei lichaamseigen eiwitten rondcirculeren die duiden op 
ernstige cellulaire schade, welke typische kenmerken zijn van de pro-inflammatoire 
response bij sepsis. Ook bij melioidosis zien we deze pro-inflammatoire response terug 
waarbij S100A8/A9 wordt geïdentificeerd als potentieel nieuw aangrijpingspunt voor de 
behandeling van melioidosis. Echter, recent is aangetoond dat sepsis niet alleen een 
hyper-inflammatoire maar ook een immunodepressieve fase heeft, de periode waarin 
het immuunsysteem minder reactief is (epiloog). Ook deze fase is al eens aangetoond 
bij patiënten met buiktyfus en deze fase wordt mogelijk beïnvloed door de darmflora. 
Er blijven echter nog vele vragen onbeantwoord en ondanks de reductie in sterfte 
door verbetering van hygiëne blijven tyfus epidemieën zich onverminderd voortzetten 
op verscheidene continenten. Essentiële vragen voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van buiktyfus zijn onder te verdelen in genetisch onderzoek, 
diagnostiek, pathogenese en behandeling van deze ziekte. Is er een directe associatie 
met het bacteriële genotype en de ernst van de ziekte? Waarom zijn snelle diagnostische 
testen onbetrouwbaar en hoe kunnen we deze verbeteren? Is de aanwezigheid van IFN-γ 
gekoppeld aan het aantal bacteriën in de bloedbaan? Zou deze een voorspeller kunnen 
zijn voor het hebben van buiktyfus? Zijn er andere immuun eiwitten betrokken bij S. 
Paratyphi A dan bij S. Typhi infecties? Is het nieuw beschreven S. Typhi exotoxine de 
activator van het stollingssysteem bij mensen? Leiden de vrijgekomen lichaamseigen 
eiwitten en gevaarsignalen, zoals NETs, tot perforaties in de darm? Is S100A8/A9 een eiwit 
dat koorts kan veroorzaken?  Leiden veranderingen in samenstelling van de darmflora 
tot een verhoogd risico op re-infectie in de maanden na het doormaken van buiktyfus? 
Kun je steroïden gebruiken als behandeling bij patiënten met gecompliceerde buiktyfus 
zoals eerder beschreven, en wat is het mechanisme? Vragen die allemaal kunnen 
bijdragen aan het ontrafelen van dit zeer complexe ziektebeeld en hopelijk ooit leiden 
tot het verdwijnen van deze ernstige ziekte. Tyfus is niet voor niets, anno 2015, nog 
steeds een scheldwoord.


