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Samenvatting g 

Hett immuun systeem beschermt het lichaam tegen infectieuze pathogenen. Een adequate 

afweerreactiee vereist een complexe interactie tussen diverse immuuncellen en 

ontstekingsmediatoren.. Cytokinen zijn een familie van kleine eiwitten die worden 

geproduceerdd door meerdere celtypen in reactie op verschillende infectieuze en 

immunologischee stimuli, en spelen een essentiële rol in het coördineren van 

ontstekingsprocessen.. Cytokinen werken samen in een uitgebreid netwerk waarin ze eikaars 

synthesee en activiteit kunnen beïnvloeden. Interleukine-12 (IL-12) en IL-18 zijn twee 

cytokinen,, die geproduceerd worden door monocyten/macrofagen, met belangrijke 

ontstekingsbevorderendee (proinflammatoire) activiteiten, en een regulerende rol spelen in 

zowell  de aspecifieke als antigeenspecifieke celgemedieerde afweer. Ze delen vele 

biologischee effecten op T- en natural killer-ce\len (NK-cellen) en zijn bovenal belangrijke 

co-stimulii  voor de productie van interferon-y (IFN-y), het prototype T helper 1 (Thl) 

cytokinee en een sterke activator van fagocyterende cellen. Studies in dit proefschrift 

beschrijvenn de rol van IL-12, IL-18, IFN-y en gerelateerde immuunresponsen tijdens 

klinischee bacteriële infecties en in een aantal experimentele infectiemodellen in gezonde 

vrijwilliger ss en in muizen. 

HoofdstukHoofdstuk 2 geeft een overzicht van de structuur, de eigenschappen en de biologische 

activiteitenn van IL-12, IL-18 en hun receptoren. Tevens wordt de rol van deze cytokinen in 

dee pathogenese van endotoxinemie en bacteriële infecties behandeld. 

Omm meer inzicht te krijgen in de in vivo activiteiten van IL-12 in mensen, werden 

chimpanseess ingespoten met een bolus injectie van recombinant humaan IL-12, en werd 

gekekenn naar verschillende immuunresponsen. In hoofdstuk 3 tonen we aan dat injectie van 

IL-122 leidt tot langdurige activatie van meerdere ontstekingscascades die geactiveerd zijn 

tijdenss sepsis, zoals het cytokine netwerk, leukocyten, het stollingssysteem en fibrinolyse. 

Dezee data bieden meer inzicht in de rol van IL-12 tijdens het ontstaan van sepsis, maar ook 

inn de toxiciteit die gevonden is na herhaalde toediening van IL-12 in kankerpatiënten. 

Inn hoofdstuk 4 wordt het effect van IL-12 op cellen van het immuunsysteem die 

betrokkenn zijn bij celgemedieerde immuunreacties beschreven. Toediening van IL-12 leidt 

tott activatie van lymfocyten, NK cellen en fagocyterende cellen, en resulteert in een 

verschuivingg richting een Thl-gemedieerde immunologische afweer, zoals aangegeven 

doorr een verhoogde productie van het Thl-type cytokine IFN-y. Deze resultaten 

ondersteunenn de hypothese dat IL-12 gebruikt zou kunnen worden als een additionele 

behandelingg in infecties waarbij een celgemedieerde immuunreactie beschermend is. 

Inn hoofdstuk 5 werd de rol van IL-12 en IL-18 tijdens superantigeen-geïnduceerde 

ontstekingsreactiess bestudeerd door intraperitoneale toediening van staphylococcal 
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enterotoxinn B (SEB), een product van de Staphylococcus aureus, aan IL-12p40-gen 

deficiëntee (IL-12p40"'") en wild-type (WT) muizen, al of niet in combinatie met anti-IL-18-

serumm of controleserum. We vonden dat gedurende SEB-geïnduceerde ontsteking de rol 

vann IL-12 beperkt is tot het aanzetten van de late synthese van IFN-y, welke geschiedt via 

eenn IL-18-onafhankelijk mechanisme, zonder de synthese van andere cytokinen of de 

proliferatiee en deletie van SEB-reactieve Vp8+ T cellen te beïnvloeden. 

HoofdstukkenHoofdstukken 6 en 7 bestuderen de bijdrage van IL-12, IL-18 en IFN-y in de afweer 

tegenn gelokaliseerde infecties in een pneumoniemodel in muizen door intranasale 

toedieningg van Streptococcus pneumoniae, de meest frequente verwekker van bacteriële 

pneumonie,, aan IL-18"7" en WT muizen, met of zonder een anti-IL-12-antistof of controle-

eiwitt (hoofdstuk 6), en in IFN-y receptor deficiënte (IFN-yR"'"), IFN-y"'" en WT muizen 

(hoofdstuk(hoofdstuk 7). Hoewel de uiteindelijke overleving tussen IL-18' and WT muizen niet 

verschilde,, hadden IL-18"'" muizen meer bacteriën in hun longen op 24 en 48 uur na infectie 

enn vertoonden ze eerder progressie tot systemische verspreiding van de infectie. Dit 

verschill  in bacteriële uitgroei was niet het gevolg van een defect in het vormen van een 

ontstekingsreactiee of de influx van granulocyten in de long. Toediening van anti-IL-12 had 

geenn invloed op de bacteriële uitgroei, noch in IL-18", noch in WT muizen. Ook IFN-yR" 

enn IFN-y'" muizen waren niet meer vatbaar voor, of zelfs iets beschermd tegen 

pneumococcenn pneumonie ten opzichte van hun WT controles. Resultaten van deze studies 

tonenn aan dat IL-18, onafhankelijk van IL-12 en IFN-y, belangrijke regulerende activiteiten 

heeftt tijdens immmmreacties tegen gelokaliseerde bacteriële infecties in vivo en daarom 

niett alleen als een IFN-y-inducerend cytokine moet worden beschouwd. 

IFN-yy behandeling vermindert de kans op infecties in patiënten met chronische 

granulomateuzee ziekte en er is beschreven dat het gunstige effecten heeft tijdens 

(chronische)) mycobacteriële infecties. In hoofdstuk 8 beschrijven we dat IFN-y 

behandeling,, ondanks deze eerdere resultaten, geen gunstig effect had in het genezen van 

localee laesies ten gevolge van Mycobacterium avium infecties in twee Hl V-geïnfecteerde 

patiënten.. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat IFN-y niet in staat is de 

productiee van Thl type cytokinen te stimuleren in deze patiënten. 

Inn hoofdstuk 9 tonen we aan dat toediening van endotoxine (lipopolysaccharide, LPS), 

eenn celwandbestanddeel van Gramnegatieve bacteriën, resulteert in een verschuiving 

richtingg een Th2 type cytokine respons. Volbloed, verkregen van gezonde vrijwilligers 3 en 

66 uur na een injectie van een lage dosis LPS, produceerde minder IFN-y en IL-2 (Thl 

cytokinen)) na stimulatie in vitro met specifieke T cel-stimuli, terwijl de productie van de 

Th22 cytokinen IL-4 en IL-5 niet werd beïnvloed, of zelfs iets was toegenomen. Stimulatie 

vann normaal bloed met serum verkregen na LPS toediening, kon deze effecten nabootsen, 

watt suggereert dat serumfactoren een rol spelen in dit effect. 
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HoofdstukkenHoofdstukken 10, 11 en 12 zijn studies over verschillende immuunreacties tijdens 

melioidose,, een ernstige infectie veroorzaakt door de Gramnegatieve bacterie Burkholderia 

pseudomallei.pseudomallei. In hoofdstuk 10 wordt de productie van IFN-y en de IFN-y-inducerende 

cytokinenn IL-18, IL-12 en IL-15 tijdens melioidose beschreven. We vonden verhoogde 

plasmaconcentratiess van IFN-y, IL-18, IL-12p40 en IL-15 in melioidosepatiënten bij 

opnamee ten opzichte van gezonde controles, en deze cytokinen bleven verhoogd 

aantoonbaarr tot aan het einde van de 72-uur durende studie periode, terwijl IL-12p70 niet 

aantoonbaarr was in het merendeel van de patiënten. Patiënten met positieve bloedkweken 

haddenn significant hogere plasmaspiegels van deze cytokinen ten opzichte van patiënten 

mett lokale melioidose zonder positieve bloedkweken. Volbloed stimulaties in vitro met 

hittegedodee B. pseudomallei suggereerden dat de verhoogde plasmaconcentraties van IFN-y 

tijdenss melioidose ten minste voor een deel het resultaat waren van de activiteit van 

endogeenn geproduceerd IL-18, IL-12 en IL-15. 

Inn hoofdstuk 11 werd de synthese van de twee CXC chemokinen 'IFN-y-inducible 

protein-10'' (IP-10) en 'monokine induced by IFN-y' (Mig), die een specifieke stimulerende 

enn aantrekkende werking hebben op geactiveerde T lymfocyten en NK cellen en waarvan 

dee productie in vitro in sterke mate gereguleerd wordt door IFN-y, bestudeerd tijdens 

melioidose.. We toonden aan dat plasmaspiegels van zowel IP-10 en Mig sterk verhoogd 

warenn tijdens melioidose, vooral in patiënten met positieve bloedkweken, en deze waarden 

vertoondenn een positieve correlatie met plasmaspiegels van IFN-y. Volbloed incubatie met 

hittegedodee B. pseudomallei stimuleerde de verhoogde synthese van IP-10 en Mig. Ook 

incubatiee met andere Gramnegatieve en Grampositieve bacteriën, en LPS afkomstig van 

EscherichiaEscherichia coli resulteerde in dit effect. We hebben aangetoond dat de productie van IP-10 

enn Mig voor een deel het gevolg was van de productie van IFN-y, tumor necrosis factor-a 

(TNF),, IL-12 en IL-18. Deze data maken waarschijnlijk dat de productie van IP-10 en Mig 

deell  uit maakt van de aspecifieke immuunreactie tegen bacteriële infecties en bijdraagt aan 

eenn Thl-gemedieerde immuun respons tijdens infecties door het aantrekken van CXCR3+ 

Thll  cellen naar de plaats van ontsteking. 

HoofdstukHoofdstuk 12 beschrijft de rol van cytotoxische lymfocyten tijdens bacteriële infecties 

inn mensen door middel van het meten van het vrijkomen van granzymen tijdens 

experimentelee endotoxinemie in gezonde vrijwilligers en in patiënten met melioidose. 

Plasmaspiegelss van granzyme A (GrA) en GrB vertoonden een tijdelijke stijging na 

toedieningg van LPS [toediening] met een piek na 2-6 uur. In melioidosepatiënten met 

positievee bloedkweken waren GrA en GrB concentraties in plasma verhoogd bij opname en 

blevenn verhoogd tijdens de 72-uur durende studieperiode. Het vrijkomen van granzymen 

konn in vitro geïnduceerd worden door meerdere bacteriële stimuli, en dit was in belangrijke 

matee afhankelijk van de productie van TNF en IL-12. Resultaten van deze studie geven aan 
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datt er een interactie bestaat tussen het cytokine netwerk en granzymen, wat een belangrijke 

roll  zou kunnen spelen in de regulatie van de afweer tegen bacteriële infecties. 

Inn hoofdstuk 13 worden de effecten van het prototype ontstekingsremmende (anti-

inflammatoire)) cytokine IL-10 tijdens humane experimentele endotoxinemie beschreven. 

Dee klinische effectiviteit van IL-10 als nieuwe adjuvantbehandeling wordt momenteel 

geëvalueerdd in klinische patiëntenstudies. Toediening van IL-10, vooral wanneer gegeven 

naa LPS injectie, had een verrassende stimulerende werking op de LPS-geïnduceerde IFN-y 

productie,, wat samenging met verhoogde plasmaspiegels van IP-10, Mig en granzymen, 

terwijll  IL-10 de productie van IFN-y-inducerende cytokinen remde of niet beïnvloedde. 

Dezee data tonen aan dat toediening van hoge dosis IL-10 in patiënten met chronische 

ontstekingsziektenn kan leiden tot ongewenste ontstekingsbevorderende effecten. 

Inn hoofdstuk 14 hebben we het effect van het stresshormoon adrenaline op de productie 

vann IL-12 en IFN-y tijdens volbloed stimulaties in vitro bestudeerd. Er werd een sterke 

remmingg van de LPS-gestimuleerde synthese van IL-12 gevonden door toevoeging van 

adrenalinee en, indirect, ook van IFN-y, hetgeen gemedieerd werd via een stimulerend effect 

vann adrenaline op de (5-adrenerge receptoren. Tijdens de acute fase van een ontsteking kan 

adrenalinee niet alleen de overmatige productie van proinflammatoire cytokinen remmen, 

maarr ook bijdragen aan een verminderde Thl type immuunrespons door de remming van de 

synthesee van IL-12. 

Discussie e 

Studiess in dit proefschrift tonen aan dat tijdens bacteriële infecties de productie van IL-12, 

IL-188 en IFN-y is toegenomen en beschrijven de rol van deze cytokinen in de regulatie van 

immunologischee responsen in verschillende experimentele bacteriële infectiemodellen in 

muizen.. De vraag die hieruit voortvloeit is wat de klinische betekenis van deze resultaten is. 

Inn eerdere studies is aangetoond dat hoge plasmaspiegels van proinflammatoire cytokinen 

alss TNF en IL-1 bijdragen tot het ontstaan van orgaanschade en mortaliteit tijdens 

experimentelee sepsis en endotoxinemie. Daarentegen heeft het anti-inflammatoire cytokine 

IL-100 een beschermende werking tijdens systemische infecties, voornamelijk door remming 

vann de activiteit van proinflammatoire cytokinen. Het is echter belangrijk te realiseren dat 

intraveneuzee toediening van LPS of levende bacteriën tijdens experimentele sepsis 

modellenn resulteert in a relatief directe systemische ontsteking, terwijl sepsis in patiënten 

meestall  ontstaat na een aanvankelijk gelokaliseerde infectie. Daarom is het moeilijk 

resultatenn van experimentele sepsismodellen direct door te trekken naar de kliniek en is het 

belangrijkk om ook inzicht te krijgen in de rol van deze mediatoren tijdens lokale 

ontstekingsprocessen.. In de vroege fase van een gelokaliseerde infectie is juist de lokale 
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productiee van proinflammatoire cytokinen belangrijk gebleken voor een adequate bacteriële 
afweer. . 

Overeenkomstigg met deze eerdere bevindingen, vonden we een sterk verhoogde 

productiee van IL-12, IL-18 en IFN-y in patiënten met ernstige bacteriële infectie en de 

hoogtee van deze plasmaspiegels correleerden met de ernst van de ziekte. Deze cytokinen 

speeldenn ook een rol in de activatie van andere ontstekingscascades, zoals de productie van 

chemokiness en de activatie van cytotoxische lymfocyten. Daarentegen vonden we dat IL-18 

lokaall  in de long een belangrijke bijdrage had aan de vroege anti-bacteriële afweer tijdens 

pneumococcenn pneumonie in muizen, terwijl in dit model IL-12 en IFN-y geen duidelijke 

beschermendee werking hadden. Samenvattend kunnen we zeggen dat, net als bij andere 

proinflammatoiree cytokinen, hoge systemische concentraties van IL-12, IL-18 en IFN-y 

kunnenn leiden tot orgaanschade en het ontstaan van sepsis, terwijl deze cytokinen lokaal, in 

iederr geval tijdens sommige infecties, belangrijk zijn voor de anti-bacteriële afweer. 

Cytokinenn spelen een essentiële rol in de regulatie van immuunresponsen tegen 

infectieuzee pathogenen. Het type immuunreactie dat effectief zal zijn, wordt in belangrijke 

matee bepaald door het soort pathogeen en de lokalisatie van de infectie. Studies in dit 

proefschriftt bieden meer inzicht in de rol van IL-12, IL-18 en IFN-y tijdens klinische 

bacteriëlee infectie en tijdens systemische en lokale infectiemodellen. Hoewel IL-12, IL-18 

enn IFN-y meestal alleen in de context van elkaar worden gezien, tonen studies in dit 

proefschriftt aan dat ieder afzonderlijk cytokine een sterke activator is van bepaalde 

immuunresponsenn en kan bijdragen aan een adequate afweerreactie tijdens (bacteriële) 

infecties. . 
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