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SAMENVATTING G 

Voorkomen Voorkomen 
Longontstekingg (pneumonie), is een infectie van het longweefsel. Er zijn verschillende 
ziekteverwekkerss die een pneumonie kunnen veroorzaken; zoals virussen, bacteriën of 
schimmels.. Streptococcus (S.) pneumoniae (pneumococ) is de meest voorkomende oorzaak 
vann een pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis. Het voorkomen van een pneumococcen 
pneumoniee in Nederland is ongeveer 30-40 patiënten per 100.000 inwoners per jaar en in 5-
7%% leidt dit tot de dood. Andere geïndustrialiseerde landen rapporteren tweemaal zo hoge en 
dee Verenigde Staten zelfs vijfmaal zo hoge incidenties. Wereldwijd sterven per jaar meer dan 
11 miljoen mensen aan een pneumococcen pneumonie, vooral in ontwikkelingslanden. 

Ziekte Ziekte 
Pneumococcenn zijn bacteriën die verschillende typen infecties kunnen veroorzaken. Het is een 
belangrijkee oorzaak van middenoorontsteking, pneumonie, hersenvliesontsteking en 
bloedvergiftigingg (sepsis). Een pneumococcen pneumonie is een acuut en heftig ziektebeeld, 
waarbijj  hoge koorts met koude rillingen optreden. Pneumococcen infecties komen het meest 
voorr bij jonge kinderen, ouderen boven de 60 jaar en bij mensen met een afweerstoornis. 

Ontsteking Ontsteking 
Eenn ontsteking in de long ontstaat door inhalatie van ziekteverwekkers of andere schadelijke 
stoffen.. Grote deeltjes (>15um) worden door de neus weggevangen en de deeltjes die de 
bronchiaall  boom bereiken slaan daar neer. De hoestreflex en de trilhaarbeweging 
transporterenn deze deeltjes dan weer naar buiten. Als de deeltjes toch tot de longblaasjes 
(alveoli)) doordringen worden zij aangevallen door het afweersysteem. Het afweersysteem 
maaktt ziekteverwekkers onschadelijk en beschermt tegen infecties. Ieder lichaam heeft een 
algemeenn afweersysteem. Dit systeem maakt geen onderscheid tussen de verschillende 
verwekkers.. Tevens heeft elk lichaam een specifiek afweersysteem, die dit onderscheid wel 
maakt.. Het onschadelijk maken van de ziekteverwekker is grotendeels het werk van het 
algemenee afweersysteem, bestaande uit het complementsysteem en de fagocyten. Het 
complementsysteemm is een cascade van eiwitten welke uiteindelijk leidt tot vernietiging van 
dee ziekteverwekkers. Fagocyten (macrofagen en granulocyten) zijn witte bloedcellen die op 
dee indringers reageren door ze op te eten, te vernietigen en vervolgens een ontstekingsreactie 
tee genereren. Neutrofiele granulocyten zijn witte bloedcellen die hierin gespecialiseerd zijn. 
Dee ontsteking begint zodra de afweercellen bepaalde stoffen uitscheiden die witte bloedcellen 
naarr de plaats van de ontsteking lokken (cytokinen/chemokinen). Cytokinen zijn kleine 
eiwittenn die werkzaam zijn in zeer lage concentraties (picogram/ml). Deze uiterst actieve 
eiwittenn treden in een zeer complex netwerk op als signaalmoleculen van ons 
immuunsysteem.. Zij coördineren de ontstekingsreactie. Deze stoffen moeten gezien worden 
alss boodschappermoleculen die hulptroepen oproepen om adequaat te kunnen reageren op de 
indringer.. Deze cytokinen kunnen de ontsteking bevorderen, de pro-inflammatoire cytokinen 
(TNF,, IL-1, IL-6), of de ontsteking juist remmen, anti-inflammatoire cytokinen (IL-10). De 
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balanss tussen pro- en anti-inflammatoire cytokinen bepaalt in belangrijke mate het beloop van 
dee infectie. Bij gezonde mensen zijn cytokinen normaliter niet detecteerbaar in de circulatie. 
Tijdenss bacteriële infecties is de productie toegenomen, hetgeen zich uit in wel aantoonbare 
concentratiess in plasma bij patiënten met een sepsis. Bij gelokaliseerde infecties, zoals een 
pneumonie,, zijn cytokinen niet aan te tonen in het plasma, maar wel in de broncho-alveolair 
lavaatt vloeistof, verkregen door de long te spoelen met een zoutoplossing. Dit impliceert dat 
cytokinenn vooral op de plaats van de infectie geproduceerd worden. Onderzoek maakt 
aannemelijkk dat de lokale productie van pro-inflammatoire cytokinen nodig is voor een goede 
afweerr tegen bacteriën. Chemokinen zijn een subgroep van de cytokinen die in staat zijn tot 
gerichtee migratie van witte bloedcellen naar de plaats van ontsteking. 

Resistentie Resistentie 
Tott in de 60-er jaren ging men er vanuit dat alle pneumococcen gevoelig waren voor 
penicilline.. De laatste 30 jaar worden echter wereldwijd steeds meer penicilline-resistente 
pneumococcenn geïsoleerd. Resistentie tegen penicilline zou kunnen leiden tot het falen van de 
huidigee therapie. Van resistentie wordt gesproken als een bacterie niet gevoelig is voor een 
antibioticumm en/of wanneer bij de bacterie een mechanisme is ontstaan waardoor het 
antibioticumm niet effectief is. Penicilline resistentie komt in Nederland slechts sporadisch 
voor,, maar in andere Europese landen kan dit oplopen tot meer dan 50%, in Spanje zelfs tot 
60-70%. . 

Doel Doel 
Dee laatste jaren wordt steeds meer duidelijk omtrent factoren die een rol spelen bij een 
pneumonie.. Echter vele facetten zijn nog niet opgehelderd. Wij bestudeerden het 
ontstekingsprocess in de long. Informatie werd verkregen door het bestuderen van 
ontstekingsmediatorenn (cytokinen/chemokinen), virulentie factoren van de pneumococ 
(pneumolysine),, stolling en anti-stolling, fibrinolyse en platelet activating factor receptor in 
eenn muizen pneumonie model en tevens door onderzoekingen in broncho-alveolair lavage 
vloeistoff  (verkregen door het spoelen van de long) van mensen met een pneumonie. Het doel 
vann dit proefschrift is inzicht te verwerven in de ontstekingsreactie tijdens een pneumonie 
teneindee nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen. 

Bevindingen Bevindingen 
Dee rol van ontstekingsmediatoren is met name bestudeerd in dierexperimenten waarbij 
injectiee van levende bacteriën of endotoxine (onderdeel van een bacterie) aanleiding geeft tot 
eenn acute en fulminante immuunreactie. Echter, bij patiënten met een sepsis ontstaat deze 
systemischee reactie geleidelijk, als gevolg van een lokale ontsteking. Hoewel bekend is dat 
hogee systemische cytokinespiegels uiterst nadelig zijn in deze situatie, beschrijven wij dat 
lokalee cytokine productie in de long cruciaal is voor een goede afweer tegen bacteriële 
luchtweginfecties. . 
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SAMENVATTING G 

Cytokinen Cytokinen 
Wijj  hebben de rol van interleukine 1 (IL-1), een pro-inflammatoir cytokine, bekeken in de 
pathogenesee van een pneumococcen pneumonie door gebruik te maken van IL-1 receptor 
deficiëntee muizen. Het blijkt dat IL-1 nodig is voor het genereren van de ontstekingsreactie in 
hett begin van de infectie, maar dat uiteindelijk IL-1 niet nodig is om de infectie te overleven. 
Echterr als zowel de IL-1 als tumor necrosis factor-a (TNF) functie uitgeschakeld wordt, 
stervenn alle muizen aan de gevolgen van de pneumonie. Dit impliceert dat de gecombineerde 
activiteitt van zowel IL-1 als TNF nodig is voor een effectieve afweer tegen een 
pneumococcenn pneumonie. Interferon-y, een ander pro-inflammatoir cytokine, blijkt geen 
beschermingg te bieden tijdens een pneumococcen pneumonie, maar werkt zelfs enigszins de 
afweerr tegen. 

Virulentiefactoren Virulentiefactoren 
Pneumolysine,, een toxine dat door de S. pneumoniae wordt geproduceerd, veroorzaakt in de 
longg een acute ontsteking wanneer het lokaal via de neus wordt toegediend. Het blijkt dat 
macrophagee inflammatory protein-2 (MIP-2), een chemokine in de muis, een belangrijke 
bijdragee hieraan levert. Interleukine 6, een pro-infiammatoir cytokine, speelt een minder 
belangrijkee rol bij deze ontstekingsreactie geïnduceerd door pneumolysine. 

Stolling Stolling 
Tijdenss diverse longaandoeningen vindt er activatie van de stolling plaats. Wij beschrijven dat 
inn patiënten met een pneumonie er activatie van de stolling plaatsvindt middels tissue factor. 
Dezee lokale stollingsactivatie zagen wij ook bij muizen tijdens een pneumococcen 
pneumonie.. Als tissue factor geremd wordt met een specifieke remmer (rNAPc2) dan was er 
minderr activatie van de stolling, maar dit had geen enkele invloed op de ontstekingsreactie in 
dee long of op de afweer. 

Dee activatie van de stolling wordt gereguleerd door onder andere thrombomoduline. Dit 
thrombomodulinee bindt proteine C en activeert proteine C tot geactiveerd proteine C (APC). 
Ditt APC remt dan verscheidene factoren (factor Va en factor VHIa) die een rol spelen bij de 
stollingsactivatie.. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit APC ook ontstekingsremmende 
functiess heeft. Wij hebben onderzocht of APC nodig is voor een goede afweer tijdens acute 
longschade.. Door in muizen met een veranderd thrombomoduline gen, waardoor de capaciteit 
omm APC te genereren sterk verlaagd is, het beloop van een bacteriële pneumonie en het 
beloopp van lipopolysaccacharide ([LPS], een deel van de bacterie) geïnduceerde onsteking te 
bekijken,, kwamen we tot de conclusie dat APC tijdens een ontsteking in de long geen invloed 
heeftt op de immuunreactie danwei op de afweer. Anderszins blijkt de anti-stollings functie 
vann APC slechts een rol te spelen tijdens pneumococcen pneumonie. De thrombomoduline 
gemuteerdee muizen tonen namelijk een toename van fibrine (het eindproduct van de stolling) 
depositiess in long weefsel ten opzichte van normale muizen. 
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Fibrinolyse Fibrinolyse 
Tevenss is tijdens een pneumonie het fibrinolytisch systeem actief. Fibrinolyse leidt tot afbraak 
vann fibrine, het eindproduct van de stolling. Piasmine is in staat dit fibrine af te breken. 
Plasminogeenn activatoren (urokinase type plasminogen activator [uPA], en tissue type 
plasminogenn activator [tPA]) zetten plasminogeen om in piasmine. Het blijkt dat de receptor 
voorr urokinase (uPAR) nodig is voor neutrofiel migratie en adequate afweer tijdens 
pneumococcenn pneumonie. Dit lijk t onafhankelijk te zijn van de uPA activiteit, omdat uPA 
deficiëntee muizen juist een toename tonen in neutrofielen influx en daardoor ook een betere 
klaringg hebben van de infectie. De remmer van urokinase, plasminogen activator inhibitor 
typee I (PAI-1), speelt ook een rol bij de celmigratie in andere ziekten. Maar tijdens 
pneumococcenn pneumonie blijkt PAI-1 niet van belang voor celmigratie dan wel afweer. 
Tevenss blijken plasminogeen deficiënte muizen geen veranderde afweer te hebben tijdens een 
pneumococcenn pneumonie. Het lijk t dan ook zo te zijn dat het uPA/uPAR/PAI-1 systeem de 
celmigratiee wel beïnvloed, maar dat dit onafhankelijk is van de fibrinolyse functie. 

Behandeling Behandeling 
Doorr TNF aan de antibiotica behandeling toe te voegen, hebben we gekeken of er een 
toegevoegdee waarde is van immunotherapie bij de conventionele antibiotische behandeling. 
Wijj  vonden dat anti-TNF met antibiotica leidt tot een verminderde effectiviteit van het 
antibioticum.. Dit suggereert dat TNF juist nodig is tijdens de antibiotische behandeling van 
eenn pneumonie. 
Doorr muizen te behandelen met interleukine 1 receptor antagonist (IL-lra) zagen we dat er 
eenn verminderde ontstekingsreactie optrad in het begin van de infectie, maar dat dit 
uiteindelijkk de overleving van de muizen niet beïnvloedde. Dit komt overeen met onze 
bevindingenn in IL-1 receptor deficiënte muizen. 

PlateletPlatelet activating factor receptor 
Platelett activating factor (PAF) is een stimulerende ontstekingsmediator. De receptor voor 
PAFF (PAFR) bindt tevens het phosphocholine deel van de S. pneumoniae. Het blijkt dat deze 
PAFRR aanwezig is op cellen in de luchtwegen. Doordat S. pneumoniae aan deze PAFR kan 
binden,, vergemakkelijkt het zijn eigen opname in deze cellen en is daardoor in staat zich te 
verspreidenn door het longweefsel. Wij hebben aangetoond dat S. pneumoniae de PAFR nodig 
heeftt om een pneumonie te kunnen ontwikkelen. 
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