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EscherichiaEscherichia coli is een Gram-negatieve bacterie die een frequent 
voorkomendd pathogeen is bij een aantal infektieziekten, waaronder 
urineweginfektiess (UWI's). Infektie met E. coli is geassocieerd met het 
optredenn van ontstekingsreakties, waarvan aangenomen wordt dat ze een 
belangrijkee rol spelen in de pathogenese van ziekten veroorzaakt door deze 
bacterie.. Endotoxine (lipopolysaccharide, LPS) is een bestanddeel van de 
buitenmembraann van E. coli (en andere Gram-negatieve bacteriën) dat een 
belangrijkee factor is bij door E. coli geinduceerde ontsteking. De studies die 
inn dit proefschrift beschreven worden richtten zich op de produktie en de 
roll  van cytokinen en chemokinen tijdens ontstekingsreakties geinduceerd 
doorr E. coli of LPS afkomstig van E. colt Het eerste deel van het proefschrift 
(Hoofdstukkenn 2 tot en met 6) betreft studies over klinische en 
experimentelee UWI door E. colt Het tweede deel van het proefschrift 
(Hoofdstukkenn 7 tot en met 11) behandelt de regulatie van de systemische 
ontstekingsreaktiee geinduceerd door intraveneuze injectie van E. coli LPS 
bijj  gezonde vrijwilligers. Hoofdstuk 12, tenslotte, beschrijft een studie 
verrichtt met een muismodel van abdominale sepsis veroorzaakt door E. 
colt colt 

Inn Hoofdstuk 2 beoogden wij het inzicht te vergroten in de kinetiek van IL-
66 en IL-8 secretie naar de urine direct voor en na het optreden van een 
UWI.. Hiertoe volgden wij prospectief 156 patiënten die een buikoperatie 
moestenn ondergaan. Deze patiënten liepen risico een UWI te ontwikkelen 
vanwegee het feit dat ze perioperatief een urine catheter kregen. Tien 
patiëntenn ontwikkelden een UWI, die in alle gevallen veroorzaakt werd door 
E.. colt Deze patiënten vertoonden de hoogste IL-6 en IL-8 concentraties in 
dee urine op de dag dat de urine kweek positief werd. De concentraties van 
IL-66 stegen al in de twee tot vier dagen voor het manifest worden van de 
UWI.. Echter, een vergelijkbare stijging van de urine IL-6 concentraties 
werdd gevonden bij controle patiënten afkomstig uit dezelfde populatie van 
chirurgischee patiënten die evenlang een urine cathether hadden maar geen 
UWII  ontwikkelden. Wij vonden tevens dat deze controle patiënten met 
ongecompliceerdee buikoperaties een geleidelijke stijging van urine IL-6 
concentratiess hadden vanaf de vierde postoperatieve dag. De urine 
concentratiess van IL-8 daarentegen, waren alleen verhoogd op de dag dat 
dee UWI geconstateerd werd; ze bleven onveranderd in de urine van 
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controlee patiënten. Deze gegevens suggereren dat in postoperatieve 
patiëntenn die een UWI ontwikkelen IL-8 maar niet IL-6 de vroege fase van 
dee locale respons van de gastheer op infektie markeert. 

Inn Hoofdstuk 3 evalueerden wij de locale en systemische concentraties 
vann een aantal remmers van proinflammatoire cytokinen, in het bijzonder 
vann TNF en IL-1, bij 30 patiënten met een bewezen urosepsis. Bij deze 
patiëntenn werden op drie achtereenvolgende dagen na opname in het 
ziekenhuiss de urine en serum concentraties gemeten van oplosbare TNF 
receptorenn type I en type II, IL-1 receptor antagonist (IL-1 ra), oplosbare IL-
11 receptor type II en IL-10. Deze waarden werden vergeleken met 
concentratiess gemeten in urine en serum van 20 gezonde controle 
personen.. Door berekening van de urine/serum ratio's trachtten wij meer 
inzichtt te verkrijgen in de mate van locale (in de urinewegen) en 
systemischee produktie van deze anti-inflammatoire mediatoren. De 
patiëntenn met urosepsis hadden hogere urine en serum concentraties van 
oplosbaree TNF receptoren type I en type II, en hogere urine/serum ratio's 
dann gezonde controle personen. IL-1 ra en IL-10 concentraties waren echter 
alleenn verhoogd in het serum van de patiënten, terwijl de concentraties van 
oplosbaree IL-1 receptor type II in het geheel niet verhoogd waren. Deze 
gegevenss suggereren dat tijdens acute UWI de anti-inflammatoire cytokine 
responss voornamelijk gegenereerd wordt op systemisch niveau, en dat 
remmerss van TNF en IL-1 tijdens UWI niet in grote hoeveelheden 
geproduceerdd worden in de urinewegen, met als mogelijke uitzondering 
oplosbaree TNF receptoren. 

Inn Hoofdstuk 4 gebruikten we dezelfde patiënten populatie om de locale en 
systemischee secretie van MCP-1, MlP-la, MIP-ip en IP-10, alle 
chemokinenn met voornamelijk effecten op mononucleaire cellen, tijdens 
acutee UWI te onderzoeken. Bovendien maten wij de concentraties van deze 
chemokinenn in urine en plasma verkregen van 11 gezonde vrijwilliger s voor 
enn na intraveneuze injectie met E. coli LPS. Deze vrijwilliger s waren 
derhalvee op systemisch niveau blootgesteld aan E. coli LPS, terwijl de 
patiëntenn met urosepsis blootgesteld waren aan E. coli in de urinewegen. 
Doorr de urine en plasma concentraties van chemokinen bij patiënten en 
vrijwilliger ss te vergelijken, trachtten wij inzicht te verkrijgen in de mate van 
localee (in de urinewegen) en systemische produktie van deze mediatoren. 
Dee urine en serum concentraties van MCP-1, MIP-ip en IP-10, maar niet 
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vann MIP-la, bleken verhoogd te zijn bij patiënten met urosepsis. 
Intraveneuzee injectie van LPS was bij de vrijwilliger s geassocieerd met een 
passageree toename van de plasma en urine concentraties van alle vier 
chemokinen.. Deze resultaten suggereren dat tijdens acute UWI MCP-1, 
MIP-ipp en IP-10 zowel op systemisch niveau als op locaal niveau (in de 
urinewegen)) geproduceerd worden. 

Inn Hoofdstuk 5 bestudeerden wij de plasma en urine concentraties van de 
ELRR positieve CXC chemokinen IL-8, GROa en ENA-78 bij 33 patiënten 
mett een bewezen urosepsis gedurende de eerste acht uur na de aanvang 
vann antibiotische therapie. Deze concentraties werden vergeleken met die 
gemetenn bij 31 gezonde controle personen en bij 11 vrijwilliger s die 
intravenouss geïnjecteerd waren met LPS. De patiënten met urosepsis 
haddenn sterk verhoogde concentraties van CXC chemokinen in de urine, 
terwijll  de concentraties in plasma niet (GROa, ENA-78) of nauwelijks (IL-8) 
verhoogdd waren. LPS injektie induceerde een passagere toename van de 
plasmaa concentraties van CXC chemokinen, terwijl de concentraties in 
urinee niet (GROa) of nauwelijks (IL-8, ENA-78) stegen. Bij additionele in 
vitrovitro experimenten bleek dat de urine van patiënten met urosepsis 
chemotactischh werkte op neutrofiele granulocytes hetgeen deels geremd 
werdd door antistoffen gericht tegen IL-8, GROa of ENA-78. Deze resulaten 
suggererenn dat tijdens acute UWI IL-8, GROa en ENA-78 voornamelijk in 
dee urinewegen geproduceerd worden, en dat ze ter plekke bijdragen aan 
hett aantrekken van neutrofiele granulocyten naar het urinewegsysteem. 

Inn Hoofdstuk 6 gebruikten we een muismodel van opstijgende UWI 
teneindee de rol van CXC chemokinen bij de afweer tegen UWI te 
onderzoeken.. Bij dit model werd een UWI geinduceerd door toediening van 
levendee E. coli in de blaas van vrouwelijke muizen via de urethra. De 
muizenn werden voorbehandeld met een antistof gericht tegen de 
voornaamstee receptor voor ELR positieve CXC chemokinen in de muis, de 
CXCR2,, of een controle antistof. Toediening van anti-CXCR2 voorkwam het 
verschijnenn van neutrofiele granulocyten in de urinewegen vrijwel in zijn 
geheel,, dat wil zeggen leukocyten verschenen noch in urine noch in de 
nierenn tijdens de experimenteel opgewekte UWI. Behandeling met anti-
CXCR22 had slechts een tijdelijk nadelig effect op de klaring van bacteriën 
uitt de urinewegen, hetgeen bleek uit de bevinding dat urine en nieren van 
mett anti-CXCR2 behandelde muizen na 24 uur, maar niet meer na 48 uur, 
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meerr E. coli bevatten dan muizen behandeld met de controle antistof. 
Bovendienn bleek het ontbreken van een reaktie van neutrofïele 
granulocytenn niet geassocieerd te zijn met een disseminatie van de infektie. 
Dezee gegevens suggereren dat ELR positieve CXC chemokinen belangrijk 
zijnn voor het genereren van een locale onstekingsreaktie tijdens een 
opstijgendee UWI. 

Eenn aantal chemokinen kunnen binden aan de Duffy antigeen receptor 
voorr chemokinen (DARC) op erythrocyten. In Hoofdstuk 7 bepaalden wij 
inn welke mate chemokinen circuleren in cel geassocieerde vorm tijdens 
endotoxinemiee bij mensen. Hierbij vergeleken wij de concentraties van 
chemokinenn waarvan bekend is dat ze kunnen binden aan DARC (IL-8, 
GROccc en MCP-1) met de concentraties van MIP-lp (dat niet aan DARC kan 
binden)) in plasma en in lysaten van rode bloed cellen (RBCs), 
polymorfonucleairee cellen (PMNs) en mononucleate cellen (PBMCs) 
geisoleerdd uit het perifere bloed van acht gezonde vrijwilliger s voor en na 
injektiee van LPS. Toediening van LPS induceerde een passagere stijging 
vann de plasma concentraties van alle vier chemokinen. Hoge IL-8 
concentratiess waren aantoonbaar in RBCs, PMNs en PBMCs na LPS 
injectie,, terwijl GROa en MCP-1 vrijwel alleen in RBCs gevonden werden. 
MIP-lpp was alleen in plasma aantoonbaar. Deze resultaten suggereren dat 
DARCC bindende chemokinen in cell geassocieerde vorm circuleren tijdens 
endotoxinemie,, vooral in associatie met RBCs. Het meten van cel 
geassocieerdee chemokinen tijdens ontsteking of infektie levert mogelijk 
meer'relevantee informatie op over de mate van chemokine productie dan 
hett meten van alleen de plasma concentraties. 

Inn Hoofdstuk 8 onderzochten we de rol van CD 14 bij de secretie van 
chemokinenn tijdens endotoxinemie. CD 14 is een receptor die verschillende 
bacteriëlee antigenen herkent waaronder LPS. In het kader van deze studie 
werdenn 16 gezonde vrijwilliger s intravenous geinjecteerd met LPS 
voorafgegaann door een infusie met IC 14, een anti-humaan CD 14 
monoclonalee antistof, of placebo. IC14 remde de stijging van IL-8, MIP-lp 
enn MCP-1 in het plasma sterk, maar beinvloedde niet het vrijkomen van 
MlP-la.. IC 14 remde ook de toename in IL-8 concentraties in de RBC, PMN 
enn PBMC fracties, alsmede de stijging in RBC-geassocieerd MCP-1. MlP-la 
enn MIP-lp, die beide niet aan DARC kunnen binden, waren niet 
aantoonbaarr in cel fracties. Deze resultaten suggereren dat de secretie van 
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chemokinenn tijdens humane endotoxinemie deels gemedieerd wordt door 
eenn interaktie tussen LPS en CD 14. 

Ernstigee infektie resulteert in een toestand van anergie die ook wel 
aangeduidd wordt met "LPS tolerantie" of "immunoparalyse". Deze 
refractairee toestand wordt gekenmerkt door een verminderde capaciteit van 
monocytenn om cytokinen te produceren na stimulatie met LPS. In 
Hoofdstukk 9 onderzochten wij of PMNs ook hyporesponsief worden tijdens 
eenn ontstekingsreaktie, waarbij we gebruik maakten van het humane 
endotoxinemiee model. Hiertoe werden PMNs geisoleerd uit het perifere 
bloedd van zes gezonde vrijwilliger s voor en een, twee of 24 uur na 
intraveneuzee injectie van LPS. Deze cellen werden vervolgens "ex vivo" 
gestimuleerdd met LPS of hitte gedode bacteriën. Als maat voor 
responsiviteitt van PMNs werden GROct en ENA-78 gemeten in de 
supematantenn van gestimuleerde PMNs, alsmede IL-8 in supernatanten en 
lysatenn van PMNs. De capaciteit van PMNs om deze CXC chemokinen te 
producerenn beek een en twee uur na injectie van LPS sterk verminderd te 
zijn.. Serum verkregen twee uur na LPS injectie beinvloedde de produktie 
capaciteitt van normale PMNs niet. Deze resultaten suggereren dat 
intraveneuzee blootstelling aan LPS een refractaire toestand van PMNs 
induceertt die niet veroorzaakt wordt door serum factoren die vrijkomen na 
injectiee van LPS. 

IL-100 is een anti-inflammatoir cytokine dat in grote hoeveelheden 
geproduceerdd wordt tijdens infekties (zie bijvoorbeeld Hoofdstuk 3). In 
Hoofdstukk 10 bepaalden we het effect van recombinant IL-10 op de 
secretiee van CC chemokinen tijdens humane endotoxinemie. Bij deze 
studiee werden 16 gezonde vrijwilliger s elk twee maal onderzocht; bij één 
gelegenheidd werd LPS in kombinatie met placebo toegediend, bij de andere 
gelegenheidd werd LPS tezamen met recombinant IL-10 toegediend. Placebo 
off  IL-10 werden twee minuten voor LPS (voor-behandeling) of een uur na 
LPSS (na-behandeling) gegeven. Eerst werd vastgesteld dat IL-10 een dosis 
afhankelijkee remming van de produktie van MlP-la en MIP-lp teweeg 
brachtt in bloed dat in vitro gestimuleerd werd met LPS, terwijl de produktie 
vann MCP-1 niet beinvloed werd. IL-10 bleek ook MlP-la en MIP-lp 
produktiee door bloed onder invloed van agonisten afkomstig van Gram-
positievee bacteriën te reduceren. Voorbehandeling van vrijwilliger s met IL-
100 leidde tot een remming van de secretie van MlP-la, MIP-1(3 en MCP-1 in 
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vivo,vivo, terwijl nabehandeling met IL-10 alleen MIP-lp concentraties 
verminderde.. Tenslotte stelden we in in vitro experimenten vast dat (1) de 
capaciteitt van IL-10 om TNF produktie te reduceren niet bijdroeg aan het 
remmendee effect van IL-10 op chemokine produktie, en (2) IL-10 ook de 
produktiee van MlP-la en MIP-10 van geisoleerde PMNs en PBMCs remde. 
Inn Hoofdstuk 11 bepaalden we het effect van IL-10 op de produktie van 
ELRR positieve CXC chemokinen GROa en ENA-78. Voorbehandeling met 
IL-100 leidde tot een milde maar significante afname van GROa secretie, 
maarr had geen effect op ENA-78 concentraties. Nabehandeling met IL-10 
beinvloeddee noch GROa noch ENA-78. IL-10 bleek wel in staat tot 
remmingg van GROa en ENA-78 secretie door met LPS gestimuleerd bloed, 
PMNss en PBMCs. De resultaten van de Hoofdstukken 10 en 11 suggereren 
datt de anti-inflammatoire eigenschappen van IL-10 tenminste voor een 
deell  gerelateerd zijn aan het remmende effect van IL-10 op chemokine 
produktie. . 

Inn Hoofdstuk 12 gebruikten we een muismodel om de produktie en 
funktiee van endogeen IL-10 tijdens peritonitis door E. coli te evalueren. 
Hiertoee vergeleken wij de afweer bij IL-10 deficiënte (IL-10-/-) en normale 
wildd type (IL-10+/+) muizen na intraperitoneale toediening van E. colt 
Toedieningg van E. coli in toenemende dosering leidde tot een dosis 
afhankelijkee toename van IL-10 concentraties in peritoneaal vloeistof en 
plasma.. Dit endogeen geproduceerde IL-10 belemmerde antibacteriële 
effectorr mechanismen gezien het feit dat IL-10-/- muizen een versnelde 
klaringg van E. coli vanuit de peritoneale holte vertoonden en een 
verminderdee disseminatie van de infektie naar organen op afstand. 
Desondankss vertoonden IL-10-/- muizen hogere TNF concentraties in 
peritoneall  vloeistof en plasma dan IL-10+/+ muizen tijdens peritonitis, en 
haddenn ze meer tekenen van orgaanschade (aangetoond met klinisch 
chemischee parameters en histopathologic). De verhoogde TNF 
concentratiess droegen bij aan het optreden van orgaanschade bij IL-10-/-
muizenn gezien het feit dat behandeling met anti-TNF de orgaanschade deed 
verminderen.. Bovendien voorkwam anti-TNF de verhoogde moratliteit van 
IL-10-/-- muizen tijdens peritonitis. Uit deze gegevens blijk t dat endogeen 
IL-100 beschermt tegen orgaanschade en mortaliteit ten gevolge van 
abdominalee sepsis geinduceerd door E. coli, via een mechanisme waarbij 
remmingg van TNF secretie betrokken is, ondanks het feit dat IL-10 
antibacteriëlee effector mechanismen belemmert. Deze resultaten illustreren 
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dee paradoxale rol van ontsteking bij de pathogenese van bacteriële 
infekties:: terwijl locale onsteking belangrijk is voor een effectieve afweer 
tegenn bacteriën, kan een overmatig optredende ontstekingsreaktie op 
systemischh niveau de gastheer schade toebrengen en bijdragen aan weefsel 
schadee en dood. 

Algemenee Discussie 

Cytokinenn en chemokinen spelen een belangrijke rol bij de initiële afweer 
tegenn bacteriële infekties. Bacteriën en hun produkten, zoals LPS, 
stimulerenn de produktie van deze mediatoren door verschillende cel typen. 
Zee reguleren vervolgens de ontsteking die zonder uitzondering bij infektie 
optreedt.. Cytokinen en chemokinen gaan hierbij interacties aan in een 
strakk gereguleerd netwerk, waarin de produktie en aktiviteit van 
proinflammatoiree mediatoren gereguleerd wordt door een aantal anti-
inflammatoiree mechanismen, waaronder anti-inflammatoire cytokinen en 
eenn verschijnsel dat met "immunoparalyse" aangeduid wordt. In dit 
proefschriftt komen verschillende aspecten van de chemokine en cytokine 
responss op infektie met E. coli aan de orde, waarbij onze belangstelling 
voornamelijkk uitging naar UWI en systemische LPS effecten. Wij vonden 
aanwijzingenn dat de anti-inflammatoire cytokine respons tijdens urosepsis 
voornamelijkk gegenereerd wordt op het systemisch niveau (Hoofdstuk 3), 
andd dat verminderde stimuleerbaarheid van PMNs onderdeel is van de 
anti-inflammatoiree reaktie van de gastheer na een proinflammatoire 
stimuluss gegeven door E. coli LPS (Hoofdstuk 9). Proinflammatoire 
responsenn (met name de produktie van CXC chemokinen) bleken tijdens 
UWII  vooral afkomstig uit de urinewegen (Hoofdstuk 5). Bovendien toonden 
wijj  het belang van locaal geproduceerde ELR positieve CXC chemokinen bij 
hett recruiteren van PMNs naar de urinewegen bij UWI aan (Hoofdstukken 
55 en 6). Verder vonden wij dat een aantal chemokinen in cell geassocieerde 
vormm circuleren, hetgeen het inzicht in de mate van chemokine produktie 
tijdenss ontsteking en infektie kan vergroten (Hoofdstukken 7 en 8). De 
interactiee tussen het prototypische anti-inflammatoire cytokine IL-10 en 
chemokinenn werd onderzocht tijdens systemische ontsteking geinduceerd 
doorr E. coli LPS (Hoofdstukken 10 en 11), en de interaktie tussen IL-10 en 
hett prototypische proinflammatoire cytokine TNF werd geëvalueerd tijdens 
abdominalee sepsis geinduceerd door levende E. coli (Hoofdstuk 12). 
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Vroegg in het beloop van een infektie bestaat een evenwicht tussen 
proinflammatoiree mediatoren en anti-inflammatoire mechanismen, zowel 
opp de plaats van de infektie als op systemisch niveau, hetgeen in 
belangrijkee mate het beloop van de ziekte bepaalt. De studies die in dit 
proefschriftt opgenomen zijn, kunnen bijdragen aan een beter begrip van de 
zeerr complexe rol van cytokinen en chemokinen tijdens infektie, in het 
bijzonderr tijdens systemische infektie en UWI door E. colt 
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