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Samenvatting g 
Dee acuut fase reactie, die optreedt ten gevolge van infectie, bacteriemie 

off  endotoxinemie. wordt gekenmerkt door koorts, leukocytose. tachycardie en 
taehypneu,, en kan leiden tot orgaanfalen en uiteindelijk tot een septische shock. 
Dezee klinische symptomen zijn gemedieerd door typische veranderingen in 
plasma-- en weefselconcentraties van pro- en anti- inflammatoire eiwitten. 
Verderr treden er tijdens de acuut fase reactie ook drastische veranderingen op in 
dee lipiden homeostase welke functioneel van groot belang zijn. omdat alle 
lipoproteïnenn in staat zijn de toxische stoffen (endotoxinen) zoals bacteriële 
Iipopolysaccharidenn (LPS) en lipopoteichoë zuur {LTA ) te neutraliseren. De 
tweee hierboven genoemde kenmerken zijn de hoofdonderwerpen die in dit 
proefschriftt worden behandeld. 

Inn hoofdstuk 2 t/m 4 is de LPS en LTA bindingscapaciteit onderzocht 
vann de drie lipoprotein hoofdklassen, very low-density lipoprotein (VLDL) . low-
densityy lipoprotein (LDL) en high-density lipoprotein (HDL). 

Inn hoofdstuk 2 en 3 worden de distributie, specificiteit, 
bindingscapaciteitt en bindingskinetiek van LPS (3 verschillende ehemotypes) en 
LTAA  {Staphylococcus aureus) beschreven tussen de lipoproteïnen-hoofdklassen 
(e.x(e.x vivo). Er werd een totale endotoxine bindingscapaciteit gevonden die veel 
hogerr is dan de endotoxine-concentraties die worden gevonden tijdens klinische 
situaties.. Van alle lipoproteïnen bleek HDL de hoogste bindingscapaciteit te 
hebbenn voor endotoxine. Verder werd er een chemotype afhankelijke 
redistributiee van LPS en LTA tussen de verschillende lipoproteïnen 
geconstateerdd waarbij de zogenaamde 'rough' LPS chemotypen (Re en J5) een 
snellee redistributie vertoonden, Het 'smooth' LPS Ol 11 :B4 (E. coli) vertoonde 
geenn significante redistributie. Er waren ook goede aanwijzingen dat LPS 
redistributiee tussen de lipoproteïnen een actief proces is. 

Inn hoofdstuk 4 zijn de endotoxine bindingseigenschappen van 
verschillendee HDL subtypes onderzocht. Het HDL. met zogenaamde alpha-
mobiliteit,, was verantwoordelijk voorde hoogste neutraliserende capaciteit van 
hett endotoxine. Dit correspondeerde lineair met de absolute hoeveelheid van het 
desbetreffendee HDL subtype. Er wordt aangenomen dat dit fenomeen een direct 
gevolgg is van de verschillende fosfolipiden-concentraties, aanwezig in de 
monolaagg van de HDL subtypes. In deze fosfolipidenmonolaag wordt namelijk 
hett endotoxine geïncorporeerd. 
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Naastt het alpha-HDL werd ook een PEG-precipiteerbaar partikel 

gevondenn met lage LPS bindende eigenschappen. Eiwit analyse van dit partikel 
brachtt aan het licht dat er veel overeenkomsten waren met alpha HDL. Het feit 
datt deze partikels in gezonde mensen gevonden waren suggereert dat deze HDL-
achtigee partikels deel uitmaken van de katabole route van HDL. 

Inn hoofdstuk 5 is in plasma en lymfevocht de lipoproteïnen homeostase 
enn de endotoxine bindende capaciteit bestudeerd van patiënten met het "systemic 
inflammatoryy response syndrome". Het lymfestelsel dient als transportroute voor 
lipoproteïnenn met de geassocieerde endotoxinen van het maagdarmstelsel en 
periferee weefsels naar de systemische circulatie. Daarbij zou de compositie van 
hett lymfevocht de inflammatoire processen op weefselniveau weerspiegelen. 
Vergelekenn met de controlegroep bleken de in plasma en lymfe aanwezige apo 
A-I .. apo B. totaal cholesterol en de in lymfe aanwezige triglyceriden-
concentratiess gedaald. De triglyceriden-niveaus in plasma vertoonden echter een 
geringee stijging. Deze bevindingen toonden aan dat de lipiden veranderingen in 
lymfevochtt min of meer een reflectie zijn van de veranderingen in plasma. Het 
toevoegenn van fluorescent gelabeld LPS aan plasma en lymfevocht (ex vivo) 
brachtt aan het licht dat de LPS bindende capaciteit in deze patiënten een 
relatievee verschuiving vertoonde naar LDL. Verder werden er ook HDL 
partikelss gevonden met een lage LPS bindende capaciteit. Het is zeer 
waarschijnlijkk dat de vorming van dit HDL type het gevolg is van de acuut fase 
reactiee die niet alleen drastische veranderingen veroorzaakt in de absolute 
lipidenn niveaus maar ook in de lipoproteïnen eiwit samenstelling. 

Dee LPS klaringsroute loopt via lipoproteïnen die LPS afgeven aan 
hepatocytenn en die het LPS vervolgens secreteren in de galweg. Anderen hebben 
reedss aangetoond dat voornamelijk VLDL en chylomicronen verantwoordelijk 
zijnn voor de LPS binding en LPS secretie via de galwegen terwijl in dit 
proefschriftt beschreven is dat met name HDL het meeste LPS bindt. De 
hypothesee werd derhalve geopperd dat de lipiden/LPS transport proteïnen. LPS 
bindingg protein (LBP) en phospholipid transfer protein (PLTP), niet alleen 
betrokkenn zijn bij het "opladen" van LPS op HDL maar dat deze eiwitten ook 
betrokkenn zijn bij LPS herverdeling van HDL naar andere lipoproteïnen. In 
hoofdstukk 6 is aangetoond dat zowel LBP en PLTP in staat zijn LPS te 
transporterenn van HDL naar LDL en VLDL in vitro, en dat dit proces 
waarschijnlijkk direct gekoppeld is aan "remodeling" van HDL. Met behulp van 
BIAcoree analyse was deze bevinding bevestigd door het feil dat PLTP en LBP 
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eenn dosis afhankelijke associatie van HDL en LDL bewerkstelligen. De 
aanwezigheidd van LPS op HDL versterkte dit fenomeen zelfs. Het is aan te 
nemenn dat redistributie van LPS tussen lipoproleïnen onder deze 
omstandighedenn efficiënter is. 

Sepsiss gaat vaak gepaard met de aanwezigheid van cholestasis waarbij 
HDLL spiegels sterk verlaagd zijn en de LPS gevoeligheid sterk verhoogd is. Een 
mogelijkee therapeutische toepassing is de behandeling met gereconstitueerd 
HDLL (rHDL). Tn hoofdstuk 7 zijn de resultaten beschreven van rHDL 
behandelingg na LPS toediening in wel en niet cholestatische ratten. rHDL infusie 
leiddee tot een reductie in mortaliteit in de niet cholestatische ratten, terwijl bij 
cholestasee paradoxaal de mortaliteit juist hoger was. Deze bevindingen 
bevestigenn dat een intacte galweg klaringsroute essentieel is voor een 
functionelee beschermende werking van het rHDL. Is deze er niet dan zou rHDL 
behandelingg juist tot een verhoogde mortaliteit kunnen leiden. 

Sepsiss en de acuut fase reactie gaan gepaard met dramatische 
veranderingenn in het lipiden metabolisme, In Hoofdstuk 8 zijn in de tijd de 
veranderingenn van (apo)lipoproteïnen -concentraties en -compositie beschreven 
bij;; twee experimentele endotoxinemie studies (in bavianen en mensen) en 
tijdenss klinische sepsis in mensen. Verder is de invloed van rHDL toediening 
bestudeerdd op de veranderingen van lipoproteïnen in de humane endotoxinemie 
studie.. Een algemene daling van de (apo)lipoproteïnen werd gezien samen met 
eenn stijging van de acuut fase eiwitten CRP en LBP in de bavianen en mensen. 
Dee triglyceriden veranderingen bleken species afhankelijk (stijging in bavianen 
enn daling in mensen). Tijdens herstel van de patiënt werd een algemene daling 
vann de acuut fase markers en een stijging van de (apo)lipoproteïne niveaus 
gezien.. Echter de concentraties van de lipiden transporteiwitten, CETP en 
LCAT.. bleken tijdens sepsis sterk verlaagd, terwijl PLTP activiteit tol 2 maal 
verhoogdd was. rHDL infusie voorkwam niet de typische veranderingen in de 
lipoproteïnenn niveaus na LPS toediening, met uitzondering van de parameters 
diee afhankelijk waren van de rHDL toediening (cholesterol, fosfolipiden en apo 
A-l) . . 

Conclusies s 
Onzee resultaten laten duidelijk zien dat lipoproteïnen een belangrijke rol 

spelenn in het neutraliseren van bacteriële toxines waarbij met name het HDL de 
grootstee bindingscapaciteit heeft. De acuut fase reactie die veroorzaakt wordt 
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doorr experimentele endoloxinemie, SIRS of klinische sepsis gaat gepaard met 
mildee tot dramatische veranderingen in (apo)lipoproteïnen-concentraties en 
lipoproteïnen-compositie.. Dit resulteert in kleinere HDL partikels met een lage 
LPSS bindingscapaciteit. 

HDL-geassocieerdd LPS is geen stabiel complex, maar wordt door 
middell  van lipiden transport eiwitten herverdeeld richting andere lipoproteïnen. 
Inn dit proefschrift is aangetoond dat actieve herverdeling van LPS inderdaad kan 
optredenn tussen de lipoproteïnen klassen. Wanneer de klaringsroute van 
lipidenpartikelss (met geassocieerd LPS) verstoord is. kan er echter een versterkte 
acuutt fase reactie optreden. 

Dezee bevindingen kunnen aanwijzingen zijn in de ontwikkeling van 
interventie-strategieënn bij sepsis. Behandeling met rHDL zou een goede 
kandidaatt kunnen zijn. De bevindingen in dit proefschrift laten echter ook zien 
datt binding van LPS aan lipoproteïnen slechts een eerste stap is in de LPS 
klaringsroute.. Juist defecten in deze klaringsfunctie verder stroomopwaarts in 
dezee route kunnen nadelig zijn bij interventie en zal in vervolgonderzoek verder 
moetenn worden uitgezocht. 
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