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Nederlandse samenvatting 
De mensheid levert dagelijks strijd tegen de micro-organismen (bacteriën, virussen, 
schimmels, parasieten) in haar omgeving. De long bevat één van de grootste 
oppervlakten van het menselijk lichaam welke in contact staat met de buitenwereld en 
is derhalve één van de plekken waar deze strijd wordt uitgevochten. Wanneer de 
homeostase (evenwicht) in het lichaam wordt verstoord kunnen zowel virulente 
(ziekmakende) bacteriën als anderszins onschadelijke bacteriën infectie en ziekte 
veroorzaken in de gastheer (i.e. de mens). De aangeboren afweer is onderdeel van de 
eerstelijns verdediging van het lichaam. Het detecteert mogelijke gezondheidsrisico’s, 
elimineert microben voordat zij schade veroorzaken en voorkomt infectie. De 
hoeksteen van een goede verdediging is de herkenning van binnendringende micro-
organismen. Toll-like receptoren (TLRs) en andere ‘patroon herkennende receptoren’ 
(PRRs) zijn in staat om juist dat te doen en initiëren vervolgens het immuunsysteem om 
in actie te komen en een afweerreactie te genereren [1-3]. Het nadeel van een 
rigoureuze inflammatoire (ontstekings-) reactie is echter de bijkomende schade aan 
weefsels en organen, mogelijk resulterend in dysfunctie en orgaan falen. Ter 
voorkoming van onnodige schade is een goede regulatie van deze afweer- en 
ontstekingsreacties noodzakelijk. Negatieve regulatoren spelen hierin een cruciale rol: 
zij inhiberen (remmen) de ontstekingsreactie die door bijvoorbeeld TLRs wordt 
geïnduceerd [4]. Dit proefschrift hoopt inzicht te verschaffen in de rol van negatieve 
regulatoren en de hieraan geassocieerde signaleringsmoleculen gedurende pneumonie 
(longontsteking) en sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaakt door veelvoorkomende 
humane pathogenen (ziekteverwekkers).  
 
Hoofdstuk 1 bestaat uit een algemene introductie en een beschrijving van de opbouw 
van dit proefschrift. De ziektelast van infecties, met name pneumonie en sepsis, en het 
belang van toenemend inzicht in afweerprocessen (i.e. in de long) worden besproken. 
Er wordt dieper ingegaan op de afweer in de long; specifiek de functie van TLRs en TLR 
inhibitoren. 
 
De volgende drie hoofdstukken (2-4) verdiepen zich verder in de rol van twee specifieke 
negatieve regulatoren van TLR signalering gedurende de bovengenoemde 
ziekteprocessen. In hoofdstuk 2 wordt de rol van “single immunoglobulin interleukin-1 
receptor related molecule” of SIGIRR tijdens pneumokokken (Streptococcus 
pneumoniae geïnduceerde) pneumonie en sepsis onderzocht. Er wordt gebruik gemaakt 
van een muizenmodel waarbij middels luchtweg en intraveneuze infectie ziekte wordt 
geïnduceerd in wild-type (WT) en SIGIRR deficiënte muizen (welke het SIGIRR gen en 
eiwit missen). SIGIRR deficiëntie resulteerde in uitgestelde mortaliteit en minder 
bacteriën (pneumokokken) in de long en organen op afstand. Daarnaast was er sprake 
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van meer ontsteking gerelateerde long pathologie (afwijkingen) gedurende de vroege 
stadia van infectie terwijl cytokine en chemokine concentraties (signaalstoffen) en 
neutrofiel influx (ontstekingscellen) gelijk bleven. SIGIRR deficiënte neutrofielen en 
alveolaire macrofagen (een tweede type ontstekingscel aanwezig in de long) waren wel 
beter in staat om pneumokokken te fagocyteren (een vorm van internalisatie; ook wel 
‘opeten’), hetgeen een mogelijk verklaring is voor de verbeterde antibacteriële afweer 
van deze muizen. 
 
Hoofdstuk 3 laat de diversiteit van negatieve TLR regulatoren zien daar ST2 deficiëntie 
in hetzelfde pneumokokken model niet hetzelfde gunstige effect te weeg brengt als 
SIGIRR deficiëntie. Sterker nog, gedurende secundaire pneumokokken pneumonie 
welke volgt op Influenza A infectie (longontsteking welke ontstaat na de griep, een 
veelvoorkomend klinisch scenario) lijkt de afweer zelfs verminderd aangezien er een 
lichte toename van bacterie aantallen werd gevonden in de long van ST2 deficiënte 
muizen. Deze verslechtering werd overigens niet vergezeld door een veranderde 
hoeveelheid aanwezige ontstekingsparameters. Het Influenza A virus werd voor intrede 
van pneumokokken infectie evengoed geklaard in WT en ST2 deficiënte muizen. De 
deficiënten negen naar een iets sterkere inflammatoire reactie tegen Influenza A (iets 
meer cytokines, chemokines en myeloperoxidase in de long) met name 14 dagen na het 
in contact komen met het virus. 
 
Hoofdstuk 4 bestudeert the rol van ST2 in cytokine productie na stimulatie door S. 
pneumoniae en Klebsiella (K.) pneumoniae van volbloed en splenocyten (miltcellen) ex 
vivo (buiten het lichaam) en in vivo (na intraveneuze infectie) in muizen. Geheel 
onverwacht resulteerde ST2 deficiëntie na stimulatie met een van beide pathogenen ex 
vivo in verminderde cytokine productie in vergelijking met WT volbloed en splenocyten. 
In vivo oefende ST2 geen invloed uit op de systemische of milt productie van cytokines 
in reactie op infectie door beide bacteriën. De resultaten uit hoofdstuk 3 en 4 tezamen 
suggereren dat ST2 slechts een kleine rol speelt in experimentele infecties veroorzaakt 
door drie veel voorkomende humane pathogenen. 
 
Hoofdstuk 5 gaat nader in op het effect van ST2 stimulatie door intraveneus toegediend 
interleukine (IL)-33. IL-33 fungeert als ligand voor het ST2/IL-1RaP receptor complex en 
verzorgt zo, via ST2, een pro-inflammatoire impuls [5]. In een setting van door K. 
pneumoniae geïnduceerde pneumonie verbeterde intraveneus IL-33 de afweer tegen 
deze dodelijke bacterie aanzienlijk. In de aanwezigheid van ST2 was er sprake van sterk 
afgenomen bacterie aantallen in bloed en organen en uitgestelde sterfte. ST2 
deficiëntie op zichzelf had geen fenotype/ effect op het beloop van Klebsiella 
pneumosepsis, hetgeen opnieuw de bevindingen met betrekking tot de 
verwaarloosbare rol van ST2 op zichzelf in de afweer tegen experimentele infecties 
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zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4 onderschrijft. Het heilzame effect van IL-33 bleek 
afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van type 2 “innate lymphoid cells” (ILC2), zoals 
een serie van experimenten waarbij IL-33 werd toegediend aan muizen zonder T- en B-
cellen (RAG2 deficiënt) en muizen zonder T-, B- en ILC2s (RAG2 en IL-2 receptor 
“common gamma chain” deficiënt) uitwees: de eerste muizenlijn werd beschermd door 
IL-33 waar de tweede lijn deze bescherming verloor. De toediening van IL-33 aan WT 
muizen veroorzaakte hoge concentraties van IL-5 en IL-13 in de long, beide cytokines 
die geproduceerd worden door ILC2s in reactie op IL-33, zoals eveneens ex vivo werd 
aangetoond na isolatie van ILC2s uit de long. Het veelbelovende effect van IL-33 
berustte echter niet op de productie van bovengenoemde cytokines aangezien zowel IL-
13 deficiënte muizen als muizen behandeld met anti-IL-5 het beschermende effect van 
IL-33 behielden. Ook NK (“natural killer”) cellen (in het bezit van ST2 en derhalve 
theoretisch in staat om te reageren op IL-33 therapie) waren niet verklarend voor IL-33 
geïnduceerde bescherming tegen Klebsiella infectie, daar antilichaam gemedieerde NK 
depletie het fenotype niet beïnvloedde. Ondanks dat IL-33 behandeling de 
hoeveelheden naar de long verhuizende neutrofielen deed toenemen, bleken ook deze 
immuun cellen niet verantwoordelijk voor bescherming aangezien neutrofiel 
gedepleteerde muizen nog steeds nut ondervonden van intraveneus IL-33. Deze 
resultaten demonstreren het potentieel van ILC2 stimulatie als bijdrage aan de 
behandeling van ernstige bacteriële infecties.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de twee adaptor moleculen die verantwoordelijk zijn voor de 
signaaltransductie van TLRs nadat zij in contact zijn gekomen met bacteriën: “myeloid 
differentiation primary response gene” (MyD)88 en “TIR domain-containing adapter-
inducing” IFN-β (TRIF). Het ontbreken van om het even één van deze moleculen 
resulteerde in een ernstig beperkte afweer respons tegen K. pneumoniae geïnduceerde 
pneumosepsis. MyD88 en TRIF wordt gevonden in meerdere celtypen in het lichaam. 
Grofweg zijn die te onderscheiden in parenchymale cellen (i.e. epitheel en endotheel) 
en hematopoïetische (bloed) cellen (i.e. neutrofielen, macrofagen, lymfocyten etc.). Er 
werden beenmerg chimeren gecreëerd welke MyD88 of TRIF deficiënt waren in of 
radioresistente parenchymale cellen (residenten) of bestralings sensitieve 
hematopoïetische cellen. MyD88 in beide celtypen droeg bij aan de antibacteriële 
afweer en overleving terwijl TRIF in hematopoïetische cellen alleen de belangrijkste 
bescherming bood tegen Klebsiella infectie. Opvallend was dat met name MyD88 in 
residenten en TRIF in hematopoïetische cellen cel schade veroorzaakte tijdens de latere 
fases van de infectie. Desalniettemin de resultaten in dit hoofdstuk suggereren dat 
sterfte in MyD88 en TRIF deficiënte muizen tot stand komt door overdadige groei van 
bacteriën en niet zozeer ontstekingsschade, hetgeen het ‘dubbel-snijdende zwaard’ 
karakter van de aangeboren immuniteit, geactiveerd via MyD88- en TRIF afhankelijke 
signalering, mooi illustreert. 
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De laatste twee hoofdstukken behelzen humane studies. De eerste, beschreven in 
hoofdstuk 7, focust op negatieve regulatoren binnen de aangeboren afweer ten tijde 
van pulmonale (long) tuberculose en beschrijft niet cel gebonden, “soluble” (s)ST2 als 
een potentiele biomarker van tuberculose ziekte activiteit. In dit hoofdstuk werd de 
expressie van specifieke inhiberende genen gemeten in perifere bloed mononucleaire 
cellen (PBMCs) en alveolaire macrofagen verkregen uit patiënten met actieve long TB in 
Chittagong, Bangladesh. Patiënten met tuberculose hadden toegenomen expressie van 
IL-1 receptor geassocieerd kinase (IRAK)-M, “Toll-interacting protein” (TOLLIP) en 
“suppressor of cytokine signaling” (SOCS)-3 in PBMCs in vergelijking tot gezonde 
controle personen. De expressie van SIGIRR, A20 en MAP kinase fosfatase (MKP)-1 
waren daarentegen niet verschillend. Ondanks dat het ST2 mRNA niveau in PBMCs van 
TB patiënten niet verschilde van dat van gezonde personen, was ST2 eiwit expressie wel 
toegenomen aan het oppervlak van CD4 en CD8 positieve lymfocyten. Deze data 
verschaffen bewijs dat activatie van de aangeboren afweer in circulerende cellen 
gedurende TB ziekte wordt gecontroleerd door negatieve regulatoren. mRNA expressie 
van negatieve regulatoren in alveolaire macrofagen (AMs) verschilde niet tussen AMs 
verkregen uit het geïnfecteerde long deel en deze uit de contralaterale long. sST2 
concentraties gemeten in plasma waren verhoogd in bloed van TB patiënten, hetgeen 
correleerde aan de mate van aanwezigheid van bekende tuberculose biomarkers. De 
duidelijkste correlaties betroffen die met sIL-2 receptor subunit α en IL-8. Een en ander 
suggereert de mogelijke voorspellende waarde, en derhalve het biomarker potentieel, 
van sST2 betreffende/ in zake TB ziekte activiteit. Om dit biomarker potentieel van sST2 
in longinfecties verder te onderzoeken, zoals beschreven in hoofdstuk 8, werd sST2 
gemeten in het plasma van patiënten met “community-acquired” pneumonie (CAP) 
veroorzaakt door Influenza A (H1N1), Q-koorts of pneumokokken. Alle patiënten 
vertoonden hogere sST2 plasmaconcentraties dan gezonde personen, maar de 
patiënten met pneumokokken pneumonie (met name degenen met een pneumokokken 
bacteriemie) hadden de hoogste sST2 spiegels. Bovendien werden de hoogste spiegels 
gemeten in de ziekste patiënten (met de hoogste “pneumonia severity” scores). Ook in 
deze studie correleerde de sST2 plasma concentraties met de concentraties van 
gevestigde biomarkers zijnde “C-reactive protein” (CRP), Il-6, IL-8 en IL-10. Deze 
resultaten wijzen eveneens op een biomarker potentieel voor sST2 aangaande 
infectieuze ziekte ernst. 
 

Conclusie 
Een evenwichtige afweer reactie op een gedetecteerd pathogeen bestaat uit een snelle 
pro-inflammatoire respons welke aan de ene kant de gezondheidsdreiging elimineert 
maar aan de andere kant overdadige schade minimaliseert en herstel bevordert. 
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Regulatoren sturen afzonderlijke signaaltransductie processen en geven zo vorm aan de 
overkoepelende immuunrespons. Manipulatie van deze regulatoren kan de balans doen 
doorslaan naar een meer pro- of anti-inflammatoire toestand. Zoals boven beschreven 
en zoals beredeneerd in de discussie van dit proefschrift hangt de winst van deze 
manipulatie af van de gekozen regulator, de ziekteverwekker waar men mee te maken 
heeft en de conditie waarin de gastheer zich bevindt. Voor sommige infecties kan het 
tijdelijk uitschakelen van inflammatie zeer waardevol zijn terwijl deze zelfde interventie 
onder andere omstandigheden juist ten nadelen kan werken voor de gastheer. 
Derhalve, voordat men een interventie berustende op immuun regulator beïnvloeding 
overweegt in infectieziekten, zal men eerst een duidelijk beeld moeten hebben van het 
hoe en wat van de individuele patiënt (soort infectie, ziekte stadium & verwekker). 
Uiteindelijk worden de meest succesvolle immuun responsen gekarakteriseerd door 
een  behoud van balans en een snelle terugkeer naar homeostase. Immuun modulatie 
zou dit proces kunnen bespoedigen, doch aanvullend onderzoek is noodzakelijk om ons 
te voorzien van de gedetailleerde kennis die cruciaal is voor het gebruik in de dagelijkse 
praktijk. 
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