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Algemene inleiding

Dit proefschrift gaat over afweerreacties tijdens sepsis en de rol van bepaalde 
eiwitten hierin. Sepsis beschrijft de ontstekingsreactie die zich voltrekt in het 
gehele lichaam als reactie op een ernstige infectie gecombineerd met orgaanfalen 
dat daardoor kan ontstaan. Vaak is de ziekteverwekker (pathogeen) een 
bacterie. Wereldwijd is sepsis een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte (1, 
2). Longontsteking (pneumonie) is de belangrijkste oorzaak van sepsis, gevolgd 
door infecties in de buikholte waaronder buikvliesontsteking, en infecties van de 
urinewegen (1). In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van muismodellen om 
deze ziektebeelden te onderzoeken, vaak in muizen die genetisch gemodificeerd 
zijn waardoor zij een bepaald gen missen (gen deficiëntie) en daardoor het 
onderzochte eiwit niet kunnen aanmaken.
Ondanks de verbeterde behandelstrategieën en de ontwikkeling van de technische 
mogelijkheden in de Intensive Care geneeskunde van de afgelopen decennia blijft 
de sterfte onder sepsispatiënten hoog, ca 20-40%(3-5). Bovendien is er sprake 
van een sterke toename van resistentie bij veel voorkomende ziekteverwekkers, 
waardoor de mogelijkheden om infecties met antibiotica te behandelen in sommige 
gevallen sterk afnemen (5-10). Hierdoor is er een behoefte aan nieuwe en 
verbeterde behandelingen voor infecties en sepsis. 

Verdedigingsmechanismen van de gastheer

Er zijn verschillende verdedigingsmechanismen die de gastheer moeten 
beschermen tegen infectie (host defense). De longblaasjes in de long vormen 
samen een grote oppervlakte die ter behoeve van de gaswisseling in contact staat 
met de buitenwereld, maar dit maakt de longen ook kwetsbaar voor infecties. 
Het eerste verdedigingsmechanisme zijn de slijmvliescellen van de luchtwegen 
(epitheel) die pathogenen afvoeren door het afscheiden van antibacteriële stoffen 
bevattend slijm wat vervolgens opwaarts wordt afgevoerd door de beweging van 
trilharen. De longblaasjes zijn bedekt met alveolair type I epitheelcellen (tbv de 
gaswisseling) en alveolair type II epitheelcellen, die bepaalde eiwitten (surfactant) 
produceren die de oppervlaktespanning beïnvloeden zodat de longblaasjes goed 
open blijven en die tevens ook een antibacteriële werking hebben (11). 
Als pathogenen aan deze verdedigingsmechanismen ontsnappen treden vervolgens 
het aangeboren (innate) afweersysteem en verworven (adaptive) afweersysteem 
in werking (12, 13). Er zijn naast de longepitheelcellen verschillende soorten cellen 
die altijd aanwezig zijn in de longen en de wacht houden (zie Figuur 1), zoals 
alveolaire macrofagen en dendritische cellen (12, 13). Als deze cellen pathogenen 
waarnemen leidt dat tot de migratie vanuit de bloedvaten naar de plaats van de 
infectie van grotere aantallen fagocyten (cellen die pathogenen kunnen opnemen) 
zoals neutrofielen. Dit proces wordt aangestuurd door de productie van stoffen die 
immuuncellen aantrekken (chemokines) en activeren tot migratie en het opnemen 
en doden van pathogenen (cytokines) (12-15). Alveolaire macrofagen kunnen 
zelf ook pathogenen en dode neutrofielen opnemen en op deze manier bijdragen 
aan het bestrijden van de ontsteking (16). Interferon (IFN)-γ is een belangrijke 
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cytokine die zowel door cellen van het aangeboren als verworven afweersysteem 
geproduceerd wordt en de activiteit van macrofagen krachtig stimuleert (17).

Figuur 1:  Celtypes betrokken bij de aangeboren afweerrespons in de alveolus.

In de buikholte (peritoneaalholte) bevinden zich normaal gesproken geen 
bacteriën, daarom zijn er minder lokale verdedigingsmechanismen dan in de long. 
Als er toch een ontsteking van het buikvlies optreedt dan wordt de immuunrespons 
geinduceerd door cellen van het reticuloendotheliale systeem (fagocyten uit o.a. de 
lever, milt  en lymfeklieren), mesotheelcellen (de cellen die het buikvlies bekleden) 
en peritoneaal macrofagen ter bestrijding van de pathogenen. 

De rol van receptoren van het aangeboren immuunsysteem tijdens infectie

Cellen van het aangeboren immuunsysteem herkennen specifieke moleculaire 
patronen van ziekteverwekkers (pathogen associated molecular patterns or 
PAMPs) met behulp van receptoren (pattern recognition receptors (PRRs)) (13, 
18, 19). Toll-like receptoren (TLR’s) zijn een belangrijk onderdeel van deze groep 
van receptoren, die een grote variëteit aan PAMPs waarnemen, maar ook signalen 
die vrijkomen uit gastheercellen bij celschade (“danger signals”). Hierdoor spelen 
TLR’s een belangrijke rol bij het ontstaan en de versterking van de afweerrespons 
(14, 18, 19). Er zijn 10 verschillende menselijke TLR’s bekend. Van de meeste TLR’s 
is bekend welke moleculaire patronen van pathogenen of gastheer zij herkennen. 
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Pathogenen bevatten doorgaans meerdere PAMPs die door verschillende TLR’s 
herkend kunnen worden (14). Geactiveerde TLR’s versterken het signaal vanaf 
celmembranen via intracellulaire adaptereiwitten naar de celkern, zodat er 
uiteindelijk (via veranderingen in genexpressie) eiwitten worden geproduceerd die 
de onstekingsrespons verder versterken. Het adaptereiwit voor alle TLR’s behalve 
TLR3 is MyD88 (myeloid differentiation primary response gene) (18, 19). 
Daarnaast speelt MyD88 een rol in de signalering via de receptoren van IL-1β en 
IL-18 , twee krachtige cytokines (20). TIR-domain-containing adapter-inducing 
interferon-β (TRIF) is het enige adaptereiwit voor TLR3 en draagt ook bij aan 
signalering via TLR4 (18, 19). Excessieve ontstekingsreacties kunnen leiden tot 
weefselschade, echter er bestaan ook factoren die de activiteit van TLR’s remmen 
waaronder Single immunoglobulin IL-1 receptor-related molecule (SIGIRR) 
(21). 
Een andere groep van receptoren binnen de PRRs zijn de Nod-like receptoren 
(nucleotide-binding and oligomerization-domain proteins) waarvan NLR family, 
pyrin domain containing 3 (NLRP3) het meest bekend is. NLRP3, kan samen met 
het adapter eiwit apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD 
(ASC), een groot eiwitcomplex vormen ,een zogeheten “inflammasome”. Deze 
eiwitcomplexen zijn erg belangrijk voor de antimicrobiële respons aangezien zij via 
caspase-1 activatie leiden tot de maturatie van IL-1β and IL-18, twee belangrijke 
cytokines. Daarnaast speelt caspase-1 activatie een rol in pyroptosis, een vorm 
van inflammatoire celdood (22, 23). 
Hoewel een krachtige verdedigingsreactie van de gastheer van groot belang 
is om de infectie te controleren, kan deze anderzijds ook resulteren in lokale 
weefselschade en een systemische ontstekingsreactie die waarschijnlijk een rol 
speelt bij het ontstaan van orgaanfalen. Hierbij spelen ook virulentie (de kenmerken 
die de schadelijkheid bepalen) van de pathogeen en gastheereigenschappen een 
rol (1). Er is weinig bekend over de rol van andere cellen dan witte bloedcellen 
(non-hematopoietische cellen), zoals bijvoorbeeld longepitheelcellen en 
endotheelcellen (cellen die de bloedvaten bekleden), in de antibacteriële 
afweerreactie en het ontstaan van weefsel- en orgaanschade ten gevolge van 
de ontstekingsreactie. Er zijn aanwijzingen dat een ontstekingsreactie van het 
endotheel bijdraagt aan het ontstaan van weefsel- en orgaanschade tijdens sepsis 
(24-27). 

Pathogenen, receptors en experimentele modellen die worden gebruikt in dit 
proefschrift

Er bestaan verschillende verwekkers en vormen van longontsteking. De meest 
voorkomende verwekker is Streptococcus (S.) pneumoniae (“pneumokok”), die 
het vaakst “in de omgeving opgelopen” longontsteking (community acquired 
pneumonie) veroorzaakt (28, 29). Deze vorm van longontsteking veroorzaakt met 
name ziekte en sterfte onder ouderen en jonge kinderen. Er bestaan meer dan 90 
verschillende serotypen van deze bacterie waarvan sommigen virulenter zijn dan 
anderen (30). In dit proefschrift worden twee verschillende S. pneumoniae stammen 
in muismodellen gebruikt. De eerste is een serotype 3 bacterie (ATCC 6303) die 
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vaak longontsteking bij mensen veroorzaakt en is geasscocieerd met een ernstiger 
ziekteverloop en meer complicaties. Deze bacterie veroorzaakt in een muismodel 
circa 80% sterfte als deze in een relatief lage concentratie van 5 x 104 CFU (colony 
forming units) in de neus wordt gedruppeld. Daarnaast wordt in dit proefschrift 
een serotype 2 bacterie (D39) gebruikt, deze bacterie is minder aggressief en 
wordt vaak gebruikt in experimentele muismodellen waarbij na toediening van 
een hoge dosis van ca 1x107 CFU circa 20% van de muizen sterft. Deze bacterie 
veroorzaakt nauwelijks gevallen van longontsteking in de westerse wereld (31-39). 
Verschillende TLR’s dragen bij aan de afweerreactie tegen de pneumokok. TLR2 
detecteert een bestand van de celwand van de bacterie (lipoteichoic acid, LTA) (36, 
40). TLR4 herkent pneumolysine, een virulentiefactor van de pneumokok en speelt 
een beschermende rol tijdens longontsteking met deze bacterie (41, 42). Tenslotte 
hadden TLR9 deficiënte muizen een grotere hoeveelheid bacteriën in de long en in 
andere organen tijdens pneumokokkenpneumonie (43). In MyD88 deficiënte muizen 
was sprake van een sterke toename van de groei van een serotype 4 S.pneumoniae 
en toegenomen sterfte (44). De afgelopen jaren is de beschermende rol van de 
NLRP3 inflammasome tijdens pneumokokkenpneumonie in verschillende studies 
aangetoond (32, 33, 45). Waarschijnlijk werkt de herkenning van pneumolysine 
door NLRP3 beschermend (33, 46, 47). 

Klebsiella pneumoniae is een gramnegatieve bacterie die ernstige longontsteking 
en ook infecties van de bloedstroom kan veroorzaken en vaker infecties veroorzaakt 
bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis (hospital acquired infectie) of in 
instellingen voor de gezondheidszorg worden behandeld (health care associated) 
(28, 48, 49). In experimentele Klebsiella pneumonie spelen met name TLR4, dat 
lipopolysacharide (LPS) uit de bacteriële celwand van gramnegatieve bacteriën 
herkent en tevens verschillende “danger signals” afkomstig uit gastheercellen en 
TLR9 dat bacterieel DNA detecteert, een beschermende rol (42, 50, 51). Ook de 
universele TLR-adapter MyD88 is van cruciaal belang voor de afweerrespons 
en overleving tijdens experimentele luchtweginfectie met Klebsiella (52). Het 
adapter eiwit TRIF, dat signalering via TLR3 voortgeleid en tevens bijdraagt aan 
TLR4 afhankelijke signalering, is nodig voor een optimale gastheerrespons tijdens 
Klebsiella pneumonie (52).

Pseudomonas aeruginosa is ook een gramnegatieve bacterie die bovendien is 
uitgerust met een zweepstaart (flagel) waarmee hij zich kan voortbewegen. Deze 
bacterie veroorzaakt vaak infecties waaronder longontsteking, bij patiënten die in 
het ziekenhuis zijn opgenomen en/of beademd worden en bij patiënten met een 
chronische longziekte (53-56). In experimentele modellen van Pseudomonas 
infectie werd het belang van TLR’s voor de bacteriele klaring aangetoond in MyD88 
deficiënte muizen, aangezien deze zeer kwetsbaar bleken voor luchtweginfecties 
met Pseudomonas en dit resulteerde in een hoge mate van sterfte (57-59). Bij de 
antibacteriële respons spelen TLR2, TLR4 en TLR5 (detecteert flagelline, afkomstig 
uit de zweepstaart) allen een rol (60, 61). 

Infecties afkomstig uit de buik zijn samen met infecties van de urinewegen de 
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tweede oorzaak van sepsis. Escherichia (E.) coli, een darmbacterie, is een 
van de gramnegatieve bacteriën die het vaakst worden gekweekt bij patiënten 
met sepsis en buikvliesontsteking (62-64). Meestal ontstaat buikvliesontsteking 
(peritonitis) door de perforatie van een hol orgaan in de buik (bv maag, darm 
of galblaas) waardoor darmbacteriën in de normaal gesproken steriele buikholte 
komen. Er is dan sprake van een infectie met verschillende soorten bacteriën (64-
67). Soms ontstaat peritonitis ook doordat bacteriën zich door de darmwand heen 
verplaatsten en in de buikholte terecht komen in daarvoor bevattelijke patiënten met 
bijvoorbeeld nier- of leverfalen. Aangezien bacteriën zich vanuit de buikholte snel 
naar de bloedbaan kunnen verspreiden treedt er een snelle en hevige systemische 
ontstekingsreactie op en ontwikkeld sepsis zich snel, met een hoge sterfte tot 60% 
tot gevolg (65, 66). Wat de behandeling van peritonitis verder bemoeilijkt is dat er 
in toenemende mate sprake is van resistentie voor de meest gangbare antibiotica 
bij E. coli stammen die zowel in het ziekenhuis als in de samenleving vorkomen 
(9). Het experimentele model voor E. coli peritonitis dat in dit proefschrift wordt 
gebruikt bestaat uit toediening van een lage hoeveelheid virulente bacteriën van de 
O18:K1 stam in de buikholte, in tegenstelling tot veel gebruikte modellen waarbij 
infectie wordt geinduceerd door toediening van een grote hoeveelheid van minder 
virulente bacteriën. In het hier gebruikte model is TLR4 belangrijk voor de initiatie 
van de afweerrespons en tijdens de latere fase van de infectie levert ook TLR2 een 
bijdrage aan de afweer (68).

Doel van het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift

Het hoofddoel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de rol van TLR- en 
met name van MyD88- afhankelijke signalering in experimentele sepsis modellen, 
met de nadruk op pneumoniemodellen. Daarnaast onderzochten we de rol van 
de “inflammasome” tijdens pneumokokkenpneumonie. Een ander onderzoeksdoel 
was om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van verschillende celtypen en 
lichaamscompartimenten aan TLR- en MyD88- afhankelijke signalering tijdens 
infectie en sepsis, aangezien deze receptoren en adaptereiwitten voorkomen op 
veel verschillende celtypen maar hier weinig over bekend is.
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Samenvatting van dit proefschrift

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding die de mechanismen van de afweerrespons, 
de rol van pattern recognition receptors hierin en de ziektemodellen beschrijft, 
zoals ook hier bovenstaand.
In het eerste deel van dit proefschrift onderzochten we met name de rol van Toll-
like receptors (TLR’s) en hun intracellulaire adaptereiwitten myeloid differentiation 
primary response gene (MyD88) en TIR-domain-containing adapter-inducing 
interferon-β (TRIF) tijdens pneumonie met de gramnegatieve pathogenen Klebsiella 
(K.) pneumoniae en Pseudomonas (P.) aeruginosa. Bovendien onderzochten 
we specifiek de rol van deze eiwitten in verschillende lichaamscompartiementen 
en celtypes. Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van TLR2 en TLR4 tijdens Klebsiella 
pneumonie. In dit hoofdstuk concluderen we dat TLR4 belangrijker is voor de 
initiële antibacteriële respons dan TLR2, aangezien Tlr4-/- (TLR4 deficiënte) muizen 
een toegenomen groei van bacteriën in de organen hadden maar Tlr2-/- muizen 
niet. Echter tijdens de latere stadia van de infectie of na toediening van een hoger 
aantal bacteriën bleek TLR2 wel een rol te spelen in de afweer. Tlr2/Tlr4 dubbel 
deficiënte muizen waren nog veel kwetsbaarder dan Tlr4-/- muizen. Bovendien 
konden we door gebruik te maken van chimere muizen (zie Figuur 2) aantonen 
dat TLR2 en TLR4 op cellen afkomstig uit het beenmerg (hematopoietische cellen 

Figuur 2: Chimere muismodel
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zoals witte bloedcellen) de kwaliteit van de antibacteriële reactie bepaalden, terwijl 
TLR’s op lichaamscellen hier niet in belangrijke mate aan bijdroegen. In hoofdstuk 
3 rapporteren we over de rol van MyD88 and TRIF tijdens K. pneumoniae infectie 
en de rol van deze eiwitten in hematopoietische- en lichaamscellen. Beide TLR-
adapters bleken cruciaal voor de antibacteriële afweerrespons en overleving van 
de muizen, hoewel Myd88-/- muizen, die allen stierven binnen 48 uur na infectie, nog 
kwetsbaarder bleken dan TRIF mutant muizen. MyD88 in zowel hematopoietische 
als lichaamscellen cellen was belangrijk voor de antibacteriële respons terwijl 
TRIF in alleen hematopoietische cellen voldoende bescherming boodt. Anderzijds, 
droeg MyD88 in lichaamscellen en TRIF in hematopoietische cellen bij aan 
orgaanschade. Kort na infectie bleek MyD88 in lichaamscellen cruciaal voor de 
productie van chemokines en cytokines en de migratie van neutrofielen, terwijl TRIF 
zowel in hematopoietische- als lichaamscellen even belangrijk was. In conclusie 
leveren MyD88- en TRIF afhankelijke signalering een verschillende bijdrage aan 
de afweerrespons van de gastheer in verschillende celtypen en verandert hun rol 
tijdens het beloop van Klebsiella infectie.
In hoofdstuk 4 verdiepten we ons verder in de rol van cell-specifieke MyD88 
afhankelijk signalering tijdens K. pneumoniae infectie. Muizen die deficiënt waren 
voor MyD88 in bepaalde witte bloedcellen (myeloide cellen, LysM-Myd88-/- muizen) 
en in myeloide cellen plus endotheelcellen (Tie2-Myd88-/- muizen) vertoonden een 
toegenomen sterfte en hogere aantallen bacteriën in de organen. Tie2-Myd88-/- 

muizen die beenmerg van controlemuizen hadden toegediend gekregen om de 
rol van selectieve afwezigheid van MyD88 in endotheelcellen te onderzoeken, 
vertoonden geen afwijkende afweerrespons. De afwezigheid van MyD88 in 
myeloide of endotheelcellen had geen invloed op long- of orgaanschade later 
tijdens de infectie. Wel hadden LysM-Myd88-/- muizen een sterk verminderde 
ontstekingsrespons kort na de infectie. Concluderend is MyD88 in myeloide 
maar niet in endotheliale cellen belangrijk voor de afweerrespons tijdens sepsis 
veroorzaakt door Klebsiella pneumonie. In hoofdstuk 5 onderzochten we de rol 
van TRIF tijdens Klebsiella pneumonie en met name zijn rol in de productie van 
interferon (IFN)-γ, een belangrijke cytokine die onder andere de activiteit van 
macrofagen versterkt. TRIF mutant muizen hadden een verminderde antibacteriële 
respons die samenging met de afwezigheid van IFN-γ productie in de longen. De 
productie van IFN-γ door miltcellen (splenocyten) na stimulatie met K. pneumoniae 
was afhankelijk van TLR4, MyD88 and TRIF. Anderzijds verbeterde de afweer van 
TRIF mutant muizen na toediening van IFN-γ: de aantallen bacteriën in de longen 
en andere organen waren gelijk aan die van onbehandelde wild-type muizen 
terwijl ook de productie van cytokines in de long deels herstelden. Wel trad er 
na behandeling met IFN-γ meer leverschade op in TRIF mutant muizen. Deze 
bevindingen wijzen erop dat de bijdrage van TRIF aan de antibacteriële respons in 
ieder geval deels verklaard kan worden door de productie van IFN-γ in de longen. 
In hoofdstuk 6 onderzochten we de rol van MyD88 afhankelijke signalering tijdens 
luchtweginfectie met P. aeruginosa. Sftpccre-Myd88-/- muizen, die geen MyD88 in 
long epitheel cellen hebben, vertoonden een beperking in de bacteriële klaring 
kort na de infectie en hadden een afgenomen aantal neutrofielen dat zich in de 
longen verzamelde. Tlr5-/- muizen hadden ook een verstoorde ontstekingsrespons 



243

Nederlandse samenvatting en discussie (Dutch summary)

en bacteriële klaring kort na de infectie die bepaald werd door de afwezigheid van 
TLR5 in lichaamscellen zoals bleek in experimenten met chimere muizen. Onze 
bevindingen wezen op een interactie tussen TLR5 op epitheelcellen en flagelline 
(TLR5 ligand) van de Pseudomonas bacterie. Door gebruik te maken van een 
Pseudomonas bacterie (mutant) zonder flagel konden we aantonen dat MyD88 
afhankelijke TLR signalering in het epitheel belangrijk is voor de ontstekingsrespons. 
In het volgende deel van dit proefschrift richtten we ons op de rol van een ander 
onderdeel van het aangeboren afweersysteem, de “NLRP3-inflammasome” 
(dat bestaat uit een eiwitcomplex gevormd door het sensoreiwit NLRP3 en het 
adaptereiwit ASC) tijdens pneumokokkenpneumonie. Hoofdstuk 7 beschrijft de 
de rol van NLRP3 en ASC in de afweerrespons tijdens pneumokokkenpneumonie 
met een serotype 2 D39 bacterie stam. Beide Nlrp3-/- en Asc-/-  muizen vertoonden 
een afgenomen bacteriële klaring in de long, maar alleen Asc-/- muizen hadden 
een toegenomen sterfte vergeleken met wild type muizen. In zowel Nlrp3-/- als 
Asc-/-   muizen was de vroege inflammatoire respons verstoord zoals bleek uit 
een afgenomen cytokineproductie. Door middel van een gedetailleerde analyse 
van de vroege inflammatoire respons in de longen met behulp van een analyse 
van genexpressie van alle genen (whole-genome transcriptional profiling) 
identificeerden we een aantal mediatoren die verschillend waren tussen Nlrp3-/- 

and Asc-/- muizen. Mogelijk verklaarden deze de verschillen in sterfte tussen deze 
soorten muizen. De bevindingen in dit hoofdstuk bevestigen een belangrijke rol 
voor het NLRP3-inflammasome tijdens pneumokokkenpneumonie en suggereren 
daarnaast een belangrijke rol voor ASC naast zijn rol als adaptereiwit voor NLRP3. 
Anderzijds ontdekten we in hoofdstuk 8 een tegengestelde rol voor NLRP3 and 
ASC tijdens infectie met een serotype 3 pneumokokken stam. Opvallend genoeg 
vertoonden beide Nlrp3-/- en Asc-/- muizen een sterk verbeterde afweerreactie, zoals 
bleek uit een toegenomen overleving en verminderde groei van bacteriën in de 
long en afgenomen verspreiding van bacteriën naar andere organen. Bovendien 
onderzochten we de rol van MyD88 afhankelijke signalering tijdens infectie met 
deze specifieke virulente pneumokokkenstam. De groei van bacteriën en overleving 
waren onveranderd in Myd88-/- muizen ten opzichte van wild type muizen, hoewel 
er sprake was van een afgenomen inflammatieresponse in de longen na infectie 
met hoge aantallen bacteriën. Dit hoofdstuk illustreert dat receptoren van het 
aangeboren afweersysteem waaronder het NLRP3-inflammasome en TLR’s, 
afhankelijk van de pathogeen onder sommige omstandigheden niet bijdragen aan 
bestrijding van de infectie en dat hun rol heel anders kan zijn tijdens infecties met 
verschillende bacteriestammen, ook al zijn zij nauw verwant. 
In hoofdstuk 9 wordt de rol van Single immunoglobulin IL-1 receptor-related 
molecule (SIGIRR), een remmende factor van TLR- and IL-1 receptor afhankelijke 
inflammatie tijdens pneumokokkenpneumonie en -sepsis beschreven. Sigirr-/- 
muizen vertoonden een afgenomen sterfte en lagere bacterieaantallen zowel 
tijdens luchtweginfectie als na toediening van bacteriën in de bloedbaan, terwijl 
de inflammatoire reactie niet anders was. Wel konden alveolaire macrofagen en 
neutrofielen van Sigirr-/- muizen sneller S. Pneumoniae opnemen in het laboratorium, 
als mogelijke verklaring voor de verbeterde antibacteriële respons.
Tenslotte onderzochten we het effect van behandeling met anti-TLR4 therapie, 
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die werd ontworpen om overmatige inflammatie in sepsis patiënten af te remmen 
in een muismodel van E. coli peritonitis. Hoofdstuk 10 laat zien dat muizen die 
een lage hoeveelheid bacteriën kregen toegediend na behandeling met anti-TLR4 
therapie hogere aantallen bacteriën in de organen hadden vergeleken met muizen 
die het controlemiddel kregen, ondanks gelijktijdige behandeling met antibiotica. 
Wel was de nierfunctie in lichte mate beter dan in de controlegroep terwijl de sterfte 
onveranderd was. Dit illustreert dat het afremmen van TLR4 activiteit er onder 
bepaalde omstandigheden toe kan leiden dat het bestrijden van bacteriën minder 
effectief verloopt, zelfs als er tegelijk behandeld word met antibiotica. Anderzijds 
kan het remmen van TLR4 ook orgaanschade in enige mate tegengaan, afhankelijk 
van de infectieuze dosis en het verloop van de infectie.

Conclusies

De bevindingen in de hierboven besproken hoofdstukken illustereren dat de 
gastheerrespons tijdens pneumonie uit dynamische processen bestaat, waarbij 
verschillende TLR’s en hun adaptereiwitten in verschillende celtypen (zoals 
hematopoietisch- versus lichaamscellen en witte bloedcellen, longepitheel- en 
endotheelcellen) betrokken zijn en hun bijdrage kan veranderen tijdens het verloop 
van de infectie en ook afhankelijk is van de pathogeen. Zo spelen TLR2 en TLR4 en 
hun intracellulaire adaptereiwitten MyD88 en TRIF een cruciale rol tijdens Klebsiella 
pneumonie en sepsis, waarbij de bijdrage van MyD88 in longepitheelcellen en 
in myeloide cellen anders is tijdens Klebsiella pneumoniae en Pseudomonas 
aeruginosa infectie. 
Ons onderzoek laat bovendien zien dat de balans tussen gunstige en 
schadelijke effecten ten gevolge van de rol van de NLRP3 inflammasome tijdens 
pneumokokkenpneumonie sterk kan verschillen tijdens infectie met verschillende 
pathogenen, zelfs als deze nauw verwant zijn. Ook kan de bijdrage van TLR- en 
MyD88 afhankelijke signalering heel verschillend zijn in deze infectiemodellen. 
De negatieve rol van de TLR- en IL-1 like receptor remmer SIGIRR tijdens 
pneumokokkenpneumonie valt niet direct valt af te leidien uit de bevindingen in de 
voorgaande hoofdstukken en zijn waarschijnlijk de resultante van nog onbekende 
interacties tussen deze recptoren.
Of de gastheer een infectie overleeft hangt niet alleen af van de effecitiviteit 
van de antimicrobiële respons en of de pathogeen geklaard kan worden, 
maar ook van de ernst van weefsel en orgaanfalen die als bij-effect van een 
krachtige ontstekingsreactie kan optreden. Daarom wordt ook wel gesteld dat de 
immuunrespons tijdens sepsis een mes is dat aan twee kanten snijdt. Dit blijkt 
ook uit sommige van de bevindingen die we in dit proefschrift deden waarbij het 
gevecht tegen bacteriën bijdroeg aan orgaanschade. Zo bleek de orgaanschade 
tijdens Klebsiella infectie en sepsis minder ernstig in muizen die een verminderde 
antibacteriële afweer hadden doordat zij (deels) deficiënt waren voor MyD88 of 
TRIF. Ook ging het verbeteren van de antibacteriële respons door het toedienen van 
IFN-γ aan TRIF deficiënte muizen ten koste van meer orgaanschade. Behandeling 
met een TLR4-remmer tijdens peritonitis resulteerde in een lichte afname 
van orgaanfalen maar ook in een vermindere capaciteit om bacteriën te klaren 
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zoals bleek uit hogere aantallen bacteriën in de organen, ondanks gelijktijdige 
behandeling met antibiotica. 

Uiteraard is het uiteindelijk de vraag of en hoe deze bevindingen over experimentele 
sepsis in muismodellen te vertalen zijn naar het ziektebeeld sepsis bij mensen en 
de ontwikkeling van betere therapieën. Het is algemeen bekend dat het gebruik 
van genetisch gemodificeerde muizen zijn beperkingen kent.
Ook zijn er de afgelopen jaren, naar aanleiding van de kennis die werd opgedaan in 
onder andere experimentele studies met muismodellen, verschillende therapieën 
ontworpen die gericht zijn op de functie van TLR’s. Zo werden er twee verschillende 
TLR4 remmers onderzocht bij sepsispatiënten in klinische fase III studies, maar 
beiden hadden geen effect op de overleving na 28 dagen en verdere studies werden 
gestaakt (69, 70). Hetzelfde gebeurde met andere veelbelovende aanvullende 
therapieën voor sepsis: ondanks gunstige resultaten in pre-klinische studies kon 
de aanvullende therapeutische waarde in sepsispatiënten niet worden vastgesteld. 
Een belangrijk obstakel bij het bestuderen van het effect van nieuwe aanvullende 
therapiën in sepsispatiënten is dat sepsis een syndroom beschrijft en een vergaarbak 
is van een groot aantal verschillende (infectie)ziekten en ziekteprocessen. Zoals 
werd beschreven in dit proefschrift, verschilt de rol van de verschillende receptoren 
die betrokken zijn bij de aangeboren afweerrespons tussen verschillende 
sepsismodellen en pathogenen (zelfs nauw verwante bacteriestammen) en 
verandert hun rol tijdens het verloop van de infectie. Er is weinig bekend over de 
exacte activiteit van TLR’s in sepsispatiënten, laat staan over veranderingen hierin 
tijdens het verloop van het ziektebeeld of bij infectie met verschillende verwekkers. 
Het is belangrijk om zich te realiseren dat in de klinische praktijk bij aanvang van de 
behandeling de ziekteverwekker meestal onbekend is, aangezien bacteriekweken 
vaak pas na 24 uur bekend worden en bovendien niet altijd resultaat opleveren. 
Ook is er weinig bekend over het verloop van de inflammatoire respons en het 
verloop van de infectie bij sepsispatiënten, dat waarschijnlijk ook wordt beïnvloed 
door allerlei patiëntfactoren (genen, bijkomende ziekten, leeftijd etcetera), terwijl in 
experimentele modellen het moment van infectie exact bekend is en de ziekte bij 
alle dieren ongeveer hetzelfde verloopt. 
Een ander verschil tussen experimentele sepsis en de humane situatie is dat de 
kwaliteit van ondersteunende therapieën (inclusief orgaanvervangende therapieën) 
de afgelopen decennia sterk is verbeterd, zodat sterfte in de eerste dagen vaak 
wordt voorkomen. Patiënten die sepsis aanvankelijk overleven houden echter een 
sterk verhoogde kans op sterfte, ook nog na 28 dagen, ten gevolge van orgaanfalen 
en andere complicaties (70, 71). Om al deze redenen is in klinische studies het 
beïnvloeden van de aangeboren immuunrespons door het moduleren van één 
receptor waarschijnlijk niet effectief gebleken om in studieverband de sterfte in de 
hele groep van sepsis patiënten aantoonbaar te veranderen. Een eerste stap in het 
verbeteren van de behandeling van sepsis zou het versnellen van het identificeren 
van de pathogeen zijn, bij voorkeur inclusief informatie over het resistentiepatroon 
zodat de antibiotische therapie beter kan worden afgestemd. Bovendien zou 
meer inzicht in het verloop van de afweerrespons in de individuele patiënt kunnen 
worden verkregen door het gebruik van biomarkers. Toekomstig onderzoek 
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zou zich vervolgens moeten richten op het integreren van deze gedetailleerde 
observaties in patiënten met sepsis in verschillende fases van de ziekte en data van 
experimentele sepsismodellen. Deze kennis zou dan weer kunnen worden gebruikt 
bij het onderzoeken van nieuwe therapieën en het ontwerpen van snelle testen die 
“aan het bed” kunnen worden uitgevoerd om die patiënten te identificeren die baat 
zullen hebben van deze nieuwe therapieën en om het effect hiervan te monitoren.
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