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TTnfectieziektenn vormen de belangrijkste groep van ziekten bij de mens en zijn 

wereldwijdd gezien de voornaamste oorzaak van overlijden door ziekte. 

Bacteriëlee en virale infecties veroorzaken elk jaar zelfs meer doden dan alle gevallen van 

cardiovasculairee ziekten en kanker bij elkaar. In Nederland komt infectieziekte in acht 

vann de tien ziektegevallen voor, en dan met name in de luchtwegen omdat dit orgaan 

continuee bloot staat aan de buitenwereld door inademing. Infecties brengen een 

aanzienlijkee ziektelast en ziekteverzuim met zich mee. De behandeling van infectieziekten 

wordtt vaak belemmerd door het toenemende aantal medicijn-resistente bacterie stammen 

enn omvat vaak het langdurig gebruik van toxische middelen in het geval van tuberculose. 

Hett is daarom belangrijk dat er nieuwe gastheer factoren worden gedefinieerd die 

belangrijkk zijn voor de afweer tegen micro-organismen. Het doel van dit proefschrift was 

meerr inzicht te krijgen in afweermechanismen van de gastheer die bijdragen aan een 

adequatee reactie tegen (myco)bacteriën die de longen binnendringen. 

Inn longen van tuberculose patiënten blijkt een grote mate van apoptose 

(geprogrammeerdee celdood) van alveolaire macrofagen op te treden. Deze alveolaire 

macrofagenn zijn belangrijk voor de afweer van de gastheer omdat zij de potentie hebben 

micro-organismenn op te nemen en te vernietigen. Macrofagen vormen naast de eerste lijn 

vann afweer, ook een goede schuilplaats voor Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van 

tuberculose.. M. tuberculosis behoort tot de groep van mycobacteriën die de voorkeur geeft 

aann een intracellulair leven in de macrofaag. Daar worden ze voorzien van de benodigde 

voedingsstoffen,, en zijn ze tevens beschermd tegen gevaarlijke afweer mechanismen van 

dee gastheer. De dubbele rol van de alveolaire macrofaag tijdens mycobacteriële 

longinfectiess maakt het onduidelijk wat het effect van macrofaag apoptose in tuberculose 

patiëntenn is op het ziekteverloop. Om hier een antwoord op te vinden hebben we in 

hoofdstukk 2 alveolaire macrofagen van muizen in apoptose gebracht met behulp van 

clodronaat-liposomenn waarna we deze dieren hebben besmet met de tuberkel bacil. Tot 

onzee verrassing vonden we dat muizen met apoptotische macrofagen gedurende een 

observatieperiodee van 5 maanden allemaal in leven bleven. Dit in tegenstelling tot 

muizenn met een intacte macrofaag populatie waarvan 90% was overleden na deze 

periode.. Klaarblijkelijk bevorderen alveolaire macrofagen de groei van M. tuberculosis en 

zouu de enorme macrofaag apoptose die wordt gevonden in tuberculose patiënten een 

afweermechanismee van de patiënt kunnen zijn om bacteriële groei te beperken. 

Zoalss aangetoond zijn alveolaire macrofagen belangrijk voor de groei van 

intracellulairr levende M. tuberculosis. Dit is verrassend omdat macrofagen over het 
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algemeenn beschouwd worden als belangrijke fagocyterende cellen die zorgen voor een 

eerstee afweer van de gastheer. In een studie beschreven in hoofdstuk 3 hebben we 

gekekenn of de dubbele rol die macrofagen spelen te maken zou kunnen hebben met de 

activatiestaatt waarin de macrofaag zich bevindt. Het is immers bekend dat geactiveerde 

macrofagenn in vitro de groei van mycobacteriën kunnen remmen. Om de in vivo rol van 

actievee macrofagen op het verloop van tuberculose te analyseren hebben we een studie 

gedaann met transgene muizen die de humane FcyReceptorl tot expressie brengen die 

wordtt opgereguleerd op macrofagen zodra ze geactiveerd zijn. Door deze muizen een 

immunotoxinee in de long te geven gericht tegen deze receptor, hebben wij geactiveerde 

longg macrofagen in apoptose kunnen brengen. Om een goed beeld te krijgen van de rol 

vann apoptose in tuberculose patiënten hebben we apoptose in actieve macrofagen 

geïnduceerdd nadat infectie met Af. tuberculosis heeft plaatsgevonden. Ter vergelijking 

hebbenn we op een niet-selectieve manier macrofagen in apoptose gebracht met behulp 

vann clodronaat-liposomen. Terwijl het op een niet-selectieve manier in apoptose brengen 

vann macrofagen tot een verbeterde afweer tegen Af. tuberculosis leidde, hadden muizen met 

apoptotischee actieve macrofagen een slechtere afweer. Geactieve macrofagen kunnen de 

mycobacteriëlee groei remmen door verschillende directe antimicrobiële mechanismen te 

gebruikenn zoals de productie van toxische moleculen. Samengevat, laten deze studies zien 

datt macrofagen in de longen een dubbele rol spelen tijdens tuberculose die wordt bepaald 

doorr de activatiestaat waarin deze cel zich bevindt. Rustende macrofagen bevorderen de 

groeii  van mycobacteriën terwijl geactiveerde macrofagen belangrijk zijn voor de afweer 

tegenn tuberkel bacillen. Bovendien zagen we dat het beschermende effect van het in 

apoptosee gaan van macrofagen afhangt van de activatiestaat waarin de mycobacterie zich 

bevindt.. De aanwezigheid van macrofaag apoptose in de longen van tuberculose 

patiëntenn zou dus een afweer mechanisme kunnen zijn zolang deze cellen niet 

geactiveerdd zijn. 

Alveolairee macrofagen blijken een andere rol te spelen in pulmonaire infecties 

mett extracellulair levende bacteriën. In hoofdstuk 4 laten we zien dat muizen waarvan 

wee alveolaire macrofagen hebben verwijderd, een hogere mortaliteit vertonen na infectie 

mett Streptococcus pneumoniae dan muizen met een intacte macrofaag populatie. Aangezien 

dee bacteriële uitgroei in de longen van muizen waarvan de macrofagen zijn weggehaald 

echterr niet verschillend was, lijk t de fagocyterende rol van alveolaire macrofagen tijdens 

infectiee met S. pneumoniae minder belangrijk te zijn dan bij infectie met Af. tuberculosis. Wat 

opviell  was dat in longen van muizen waarvan macrofagen zijn weggehaald zich veel 
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(apoptotische)) polymorphonuclaire cellen (PMNs) ophoopten. Dit zou kunnen duiden 

opp een gebrek aan een adequaat opruimmechanisme in afwezigheid van alveolaire 

macrofagen.. Derhalve lijken alveolaire macrofagen tijdens infectie met S. pneumoniae 

voorall  belangrijk voor het opruimen van apoptotische PMNs. Dit opruimmechanisme is 

zeerr belangrijk voor een goede balans tussen onsteking en weefselschade. Het beperkt 

vermoedelijkk weefselschade door de uitstoot van potentieel toxische or immunogene 

intracellulairee stoffen van PMNs te voorkomen. Deze studie laat zien dat alveolaire 

macrofagenn tijdens infectie met de extracellulaire bacterie S. pneumoniae belangrijk zijn 

voorr de afweerreactie van de gastheer omdat zij de ontsteking kunnen beëindigen door 

verwijderingg van apoptotische PMNs. 

Voorr een gedegen afweer tegen bacteriën is het belangrijk dat macrofagen, T 

cellenn en dendritische cellen met elkaar in contact komen. Voor dit contact moeten deze 

cellenn naar de plek van ontsteking migreren met behulp van adhesiemoleculen die tot 

expressiee komen op het oppervlak van immuun cellen. De adhesiemoleculen die 

belangrijkk zijn voor migratie van immuun cellen tijdens tuberculose zijn nog niet volledig 

gedefinieerd.. CD44 is een adhesiemolecuul dat tot expressie komt op immuun cellen 

waarvann bekend is dat het betrokken is bij migratie van T cellen naar plaatsen van 

ontsteking.. Weinig is echter bekend over de rol die deze receptor speelt tijdens infecties 

mett pathogenen. In hoofdstuk 5 hebben wij daarom gekeken naar het effect van dit 

molecuull  op het ziekteverloop van tuberculose door muizen deficiënt voor CD44 te 

besmettenn met M. tuberculosis. In longen van CD447" muizen zagen wij dat er vroeg in de 

infectiee een migratiedefect is van macrofagen naar de geïnfecteerde long. Dit 

migratiedefectt werd bevestigd in een type 4 reactie experiment in achterpoten van 

muizenn geïmmuniseerd met M. tuberculosis. Bovendien bleek CD44 een plek te zijn op 

macrofagenn voor binding en fagocytose van de tuberkel bacil. Het gebrek aan CD44 

resulteerdee uiteindelijk in een verhoging van mycobacteriële uitgroei en een daling van 

overleving.. Aangezien blokkade en uitschakeling van verscheidene andere 

adhesiemoleculenn geen effect sorteerde op het klaren van mycobacteriën, is CD44 een 

uniekk adhesiemolecuul in de afweer tegen M. tuberculosis. CD44 is een nieuw 

geïdentificeerdee bindingsplek voor M. tuberculosis die fagocytose, macrofaag migratie en 

eenn gunstige afweer medieert tijdens tuberculose. 

Cel-gemedieerdee immuniteit (CMI) is essentieel in de afweer tegen tuberkel 

bacillenn en wordt strak gereguleerd door een balans tussen Thl en Th2 cytokinen. 

Cytokinenn zijn kleine eiwitten die een essentiële rol spelen in het coördineren van 
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ontstekingsprocessen.. Een regulatoir cytokine dat Thl reacties bevordert en Th2 reacties 

remtt en op deze manier CMI tegen intracellulaire pathogenen bevordert, is IL-12. Dit 

cytokinee is een heterodimeer eiwit dat bestaat uit een p35 en p40 subunit dat wordt 

geproduceerdd door antigeen-presenterende cellen zoals de macrofaag. De p40 subunit 

wordtt voornamelijk als monomeer en homodimeer geproduceerd. In vitw lijken p40 

homodimerenn de functie van IL-12 te remmen door te concurreren met heterodimeren 

voorr de IL-12 receptor. De in vivo rol van p40 tijdens mycobacterièle ontstekingen is 

echterr niet geheel bekend aangezien zowel antagonistische als agonistische effecten op 

IL-122 zijn aangetoond. Om meer duidelijkheid in de rol van p40 in tuberculose te krijgen 

hebbenn wij een transgene muis gegenereerd die p40 lokaal in de long tot overexpressie 

brengtt (hoofdstuk 6). Infectie van deze muizen met tuberkel bacillen leidde tot een 

verminderdee afweer gekenmerkt door een verhoogde mycobacterièle uitgroei. Met name 

vroegg in de infectie vonden wij in transgene muizen een afname in het aantal 

immuuncellenn die belangrijk zijn voor CMI. Deze afname zou veroorzaakt kunnen 

wordenn door de verminderde aanwezigheid van chemotactische cytokinen (chemokinen) 

diee wij in de longen van trangene muizen vonden. De data van deze studie suggereren dat 

p400 een antagonistische werking zou kunnen hebben op IL-12 gemedieerde immuun cel 

migratiee door de chemokinen productie te remmen. Op deze manier zou p40 een 

negatievee regulator kunnen zijn van IL-12-gemedieerde chemotaxis om long homeostase 

tee herstellen en weefselschade te beperken na infectie. 

Hett DNA van bacteriën bevat een hogere frequentie aan ongemethyleerde CpG 

motievenn dan vertebraat DNA zoals dat van de mens. CpG motieven zouden hierdoor 

eenn uitstekend signaal voor de gastheer kunnen zijn voor de aanwezigheid van 

pathogenen.. Het is inderdaad bewezen dat deze motieven immuun cellen kunnen 

stimulerenn om Thl cytokinen te gaan produceren. Omdat een Thl respons belangrijk is 

voorr de afweer tegen tuberkel bacillen hebben wij in hoofdstuk 7 het effect van een 

behandelingg met CpG motieven bestudeerd op de immuun respons tijdens tuberculose 

infectie.. Toediening van CpG motieven resulteerde in een daling van het aantal 

mycobacteriènn in de longen en in een verminderde ontstekingsreactie. Dit beschermende 

effectt bleek langdurig en gemedieerd te zijn door het Thl cytokine IFN-y. Met het oog 

opp de toename in resistente bacteriele stammen zou deze studie een basis kunnen zijn 

voorr de verdere ontwikkeling van CpG motieven als een toegevoegde therapie voor 

tuberculose. . 
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Dee herkenning van stoffen die uniek zijn voor pathogenen door de gastheer is 

eenn eerste en belangrijke stap in de afweer. Voor deze herkenning hebben dieren een 

immuun-herkenningsmechanismee ontwikkeld dat gebaseerd is op Toll-lik e receptoren 

(TLRs).. Deze TLRs herkennen microbiële producten en kunnen op deze manier een 

infectiee met een pathogeen signaleren en immuun responsen activeren die voor een 

gedegenn afweer zorgen. In vitro experimenten hebben aangetoond dat TLR4 betrokken is 

bijj  de herkenning van Af. tuberculosis. In hoofdstuk 8 hebben we de rol van TLR4 in de 

afweerr tegen tuberkel bacillen onderzocht. Muizen met een niet-functioneel TLR4 bleken 

eenn matig verminderde afweer tegen tuberkel bacillen te hebben, gekenmerkt door een 

verhoogdee bacteriële uitgroei en een lagere overleving. De beperkte rol die TLR4 speelt 

inn de afweer tegen tuberkel bacillen duidt op de aanwezigheid van andere receptoren of 

eenn combinatie daarvan die nodig zijn voor herkenning van M. tuberculosis. 

Dee laatste jaren is het aantal infecties met Gram-positieve bacteriën aanzienlijk 

toegenomen.. Staphylococcus aureus is de meest frequent geïsoleerde Gram-positieve 

pathogeenn in nosocomiale infecties die geassocieerd zijn met ernstige complicaties. 

Lipoteichoicc acid (LTA) en peptidoglycan (PepG) zijn componenten van de bacteriële 

celwandd die in vitro ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. Om te begrijpen hoe de 

Gram-positievee bacterie S. aureus in vivo longontsteking induceert hebben we in 

hoofdstukk 9 de pulmonaire immuunrespons bestudeert na locale toediening van LTA en 

PepGG van S. aureus. IL-6 is een pleiotroop cytokine dat betrokken is bij de immuun 

responss tijdens Gram-positieve bacteriële infecties. In dit hoofdstuk hebben we tevens de 

roll  van IL-6 bestudeerd in de pathogenese van acute longontsteking veroorzaakt door 

LTAA en PepG door gebruik te maken van muizen deficiënt voor IL-6. Zowel LTA als 

PepGG induceerde een ontstekingsreactie in de long met toestroom van PMNs en inductie 

vann IL-6 in the brochoalveolaire lavage vloeistof. Endogeen geproduceerd IL-6 remde de 

ontstekingg echter af indien een lage dosis LTA werd gegeven. De toediening van een 

hogee dosis LTA leidde tot het verlies van deze anti-inflammatoire rol van IL-6 en werd 

zelfss omgezet in een matig pro-inflammatoire rol van dit cytokine. Endogeen 

geproduceerdd IL-6 werkte tevens pro-inflammatoir tijdens ontsteking geïnduceerd door 

PepG.. De rol van IL-6 tijdens acute longontsteking hangt derhalve af van de stimulus 

en/off  het model van ontsteking dat is gebruikt. De basis voor dit pleiotrope karakter van 

IL-66 zou het induceren van verschillende signaleringsroutes door LTA en PepG kunnen 

zijn. . 
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Dee data uit hoofdstuk 9 wijzen op verschillende regulatiemechanismen van LTA 

enn PepG. In hoofdstuk 10 hebben we daarom de gecombineerde effecten van LTA en 

PepGG bestudeerd. Zoals wij al in het vorige hoofdstuk hebben gezien, leidde de 

toedieningg van LTA en PepG in de longen van muizen tot een onstekingsreactie met 

toestroomm van PMNs. Wanneer de beide componenten tegelijkertijd werden gegeven, 

waswas de toestroom van PMNs groter dan het additieve effect van de twee componenten 

apart.. Dit suggereert dat LTA en PepG synergistisch werken in het veroorzaken van 

longontstekingg door S. aureus. Dit synergisme zou kunnen dienen als een 

veiligheidmechanismee voor de gastheer die op deze manier een adequate immuunrespons 

kann geven maar kan ook leiden tot longschade en disfunctie. 

AFSLUITENDEE OPMERKINGEN 

Inn dit proefschrift worden verschillende inzichten verkregen in de manier waarop 

dee gasdieer zich afweert tegen (myco)bacteriën in de long. Aangezien de pathogeniciteit 

vann bacteriën in sterke mate afhankelijk is van de interactie tussen macrofaag en bacterie, 

hebbenn wij ons voornamelijk gericht op de rol van macrofagen binnen longinfecties. De 

resultatenn in dit proefschrift tonen dat macrofagen zeer diverse functies vervullen tijdens 

longinfectiess met (myco)bacteriën. Rustende macrofagen lijken een goede schuil- en 

groeiplaatss te zijn voor tuberkel bacillen en zijn dientengevolge nadelig voor de afweer 

vann de gasdieer tegen tuberculose. Daarentegen zijn geactiveerde macrofagen belangrijk 

voorr het vernietigen van M. tuberculosis, vermoedelijk door gebruik te maken van 

verschillendee complexe antimicrobiële afweer mechanismen, en het op gang brengen van 

eenn adequate immuunreactie. Indien de activatie van macrofagen onvolledig is of niet op 

gangg komt, zou het in apoptose gaan van deze cellen een belangrijk afweermechanisme 

vann de tuberculose patiënt kunnen zijn. Op deze manier worden de belangrijkste 

gastheercellenn van M. tuberculosis vernietigd en worden bacillen in apoptotische 

lichaampjess gevangen gehouden en opgenomen en vernietigd door nieuw aangekomen 

macrofagen.. Naast initiators van een adequate immuunrespons, zijn alveolaire 

macrofagenn ook remmers en oplossers van ontstekingen om weefselschade te 

voorkomenn en longhomeostase te herstellen. Het niet-selectief wegnemen van alveolaire 

macrofagenn resulteerde immers in een toename van het aantal (apoptotische) PMNs, en 

(geactiveerde)) lymfocyten tijdens respectievelijk S. pneumofiiae-geinducecrde pneumonie 

enn tuberculose. 
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Zoalss gezegd wordt behandeling van longinfectieziekten vaak belemmerd door 

hett toenemende aantal medicijnresistente bacterie stammen en moeten bij tuberculose 

medicijnenn langdurig worden gebruikt. Het vergroten van kennis omtrent de pathogenese 

vann longontstekingen voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën is 

daaromm zeer belangrijk. Dit proefschrift heeft geleid tot een beter begrip van de basale 

mechanismenn waarmee de gastheer en dan vooral de macrofagen interacteren met 

(myco)) bacteriën om groei te beperken en weefselschade te voorkomen. Dit heeft een 

aantall  interessante leidraden opgeleverd voor de strijd tegen longinfectieziekten zoals 

tuberculose.. De data uit hoofdstuk 2 en 3 bieden perspectief voor apoptose-inductie in 

alveolairee macrofagen als strategie voor de behandeling van mycobacteriële infecties. 

Apoptosee in alveolaire macrofagen leidde immers in muizen tot een enorme daling van 

mycobacteriëlee groei. Voorzichtigheid is echter geboden bij deze benadering omdat 

wordtt ingegrepen op de enorme diversiteit aan functies die alveolaire macrofagen 

hebben.. Bovendien bestaat het risico dat opportunistische infecties zich zullen voordoen. 

Aangezienn apoptose van actieve macrofagen nadelig bleek voor een goede afweer tegen 

intracellulairee bacteriën, zou het induceren van apoptose van macrofagen het beste op 

eenn selectieve manier moeten plaatsvinden daarbij actieve macrofagen met rust latende. 

Di tt lijk t vooralsnog technisch moeilijk te verwezenlijken. Activatie van alveolaire 

macrofagenn is misschien een betere strategie voor de behandeling van mycobacteriële 

longinfecties.. Macrofagen zijn makkelijk te bereiken met behulp van liposomen die 

eenvoudigg en hoofdzakelijk door deze cellen worden opgenomen. Dit heeft als voordeel 

datt op een gerichte en veilige manier macrofagen beïnvloed kunnen worden. Door 

macrofaagg activatoren zoals muramyl tripeptide analogen in deze liposomen te kapselen 

kann de macrofaag op een redelijk makkelijke manier worden geactiveerd. Deze 

benaderingswijzee wordt reeds gebruikt voor onderzoek naar de behandeling van 

patiëntenn met kanker metastase naar de longen. Het is aangetoond dat intraveneuze 

toedieningg van verscheidene liposome-ingekapselde macrofaag activatoren tot activatie 

vann alveolaire macrofagen leidt, en eradicatie van long metastases in verschillende muis 

tumorr systemen en in een osteosarcoma hondemodel tot gevolg heeft (bekeken in ref 1). 

Dee destructie van metastases lijken direct gemedieerd door geactiveerde macrofagen. 

Naastt liposomen zouden CpG motieven gebruikt kunnen worden voor behandeling van 

mycobacteriëlenn longinfecties. Synthetische CpG motieven zijn in staat macrofagen te 

activerenactiveren om Thl cytokines te gaan maken en Thl reacties op gang te brengen. Dat dit 

eenn gunstig effect heeft op de afweer tegen tuberculose hebben we in hoofdstuk 7 gezien. 
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Hett risico van activeren van macrofagen zou niettemin het ontstaan van weefselschade 

kunnenn zijn en het creëeren van systemische effecten veroorzaakt door de overvloed aan 

cytokinenn zoals TNF-a. Bovendien zou het eventuele gebruik van deze middelen ter 

behandelingg van mycobacteriële longinfecties beperkt kunnen worden door de 

aanwezigheidd van long granulomen in tuberculose patiënten. Actieve macrofagen en 

liposomenn zouden wellicht niet goed in deze lesies kunnen binnendringen. Daarom zal 

eenn eventuele therapeutische strategie gericht op alveolaire macrofaag activatie altijd in 

combinatiee met conventionele therapie moeten worden toegepast. 
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