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Samenvatting g 

Infectieziektenn zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte van de mens. 

Luchtwegg infecties komen het meest frequent voor. gevolgd door infectieuze diarree, malaria 

enn tuberculose. De luchtwegen en longen zijn extra gevoelig voor het ontstaan van infecties, 

aangezienn zij continu zijn blootgesteld aan de buitenlucht. Longontsteking (pneumonie) en 

longtuberculosee zijn ziektebeelden van de long die vaak voorkomen. Ook in de westerse 

wereld,, waar adequate behandeling met antibiotica voorhanden is. vormen deze ziekten een 

aanzienlijkee belasting van het medische zorgstelsel. Daar komt bij, dat er steeds vaker 

bacteriee stammen worden geïsoleerd die ongevoelig (resistent) zijn voor bestaande 

antibiotica.. Om deze redenen is het belangrijk onze kennis over de ziekteverwekkende micro-

organismen,, alsmede de mechanismen waarmee ons afweersysteem deze pathogenen 

bestrijdt,, te vergroten. 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift had dan ook als doel meer inzicht te krijgen in 

afweermechanismenn (de immuunrespons) van de gastheer die bijdragen aan een adequate 

reactiee op (myco)bacteriële infecties. 

ExperimenteleExperimentele modellen 

Inn dit proefschrift werden verschillende onderzoeksmodellen gebruikt, namelijk het humane 

endotoxinee model, waarbij intraveneuze toediening van cndotoxinc LPS leidt tot een 

kortdurendee systemische activatie van het afweersysteem, en muizenmodellen voor 

longtuberculosee of bacteriele longonsteking. waarbij infectie geïnduceerd werd door 

intranasalee toediening van micro-organismen. In de muizenstudies werden genetisch 

gemanipuleerdee muizen, deficiënt voor een bepaald eiwit of een bepaalde receptor, 

vergelekenn met normale wild type muizen. De hier genoemde methoden betreffen in vivo 

modellen;; in in vitro studies wordt gebruikt gemaakt van gekweekte cellen. 

LipopohsaccharideLipopohsaccharide binding protein en Toll-like receptor 4 

Wanneerr micro-organismen het lichaam binnendringen, worden zij in de regel onmiddellijk 

herkendd door cellen van het afweersysteem, waarna een aspecifieke afweer- of 

onstekingsresponss (innate immune response) ontstaat. Deze snelle reactie kan plaats vinden 

doordatt afvveereellen (meestal betreft het één of meerdere subpopulaties van de witte 

bloedlichaampjes)) bacteriën herkennen aan bepaalde moleculen in hun celwand. Hoewel er 

velee soorten bacteriën bestaan die zich onderling verschillend gedragen, kan men bacteriën 
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Samenvatting g 

grofwegg opdelen in twee groepen: Gram-negatieve en Gram-positieve bacteriën. De celwand 

vann Gram-negatieve bacteriën bevat lipopolysaecharide. ook LPS of endotoxine genoemd, 

terwijll  de celwand van Gram-positieve bacteriën andere belangrijke moleculen bevat, zoals 

lipoteichoinee zuur (lipoteichoic acid. LTA) en peptidoglycaan. Mycobacteriën. veroorzakers 

vann onder andere tuberculose, bevatten het molecuul lipoarabinomannan (LAM) in hun 

celwand. . 

Afweercellenn kunnen de hierboven beschreven bacteriële moleculen, ook wel pathogen-

associatedd molecular patterns (PAMPs) genoemd, herkennen middels receptoren die zich op 

hett oppervlak van de afweercel bevinden (pattern recognition receptors; PRRs). Een 

belangrijkee rol in dit proces van herkenning is weggelegd voor de receptor CD 14. Echter, 

dezee receptor is. na herkenning van een bacterie, niet in staat een signaal naar de kern van de 

immuunn cel te sturen en een immuun respons te induceren; met andere woorden, naar alle 

waarschijnlijkheidd zijn hier ook andere receptoren bij betrokken. Een mogelijke kandidaat 

hiervoorr is Toü-üke receptor (TLR) 4. TLR4 maakt deel uit van de familie van Toll-like 

receptoren,, van welke er inmiddels 10 verschillende leden bekend zijn. Over de functies van 

dezee receptoren is het laatste decennium veel bekend geworden. Zo weten we uit in vitro 

studiess dat TLR4, in een complex met CD 14, LPS herkent waarna intracellulaire signaal 

transductiee cascades in gang worden gezet resulterend in cel activatie. Hoewel TLR4 wordt 

beschouwdd als DE PRR voor LPS. kan hij ook andere PAMPs herkennen zoals bijvoorbeeld 

LTAA of LAM. 

Wijj  onderzochten in dit proefschrift of TLR4 bijdraagt aan de immuun respons tijdens 

pneumoniee veroorzaakt door de Gram-positieve bacterie Streptococcus pneumoniae of door 

dee Gram-negatieve bacterie Klebsiella pneumoniae. Ook bestudeerden wij de rol van TLR4. 

tijdenss longtuberculose. Gebruikmakend van dezelfde experimentele muizenmodellen. 

onderzochtenn wij de rol van lipopolysaecharide binding protein (LBP). een plasma eiwit dat 

inn vitro de herkenning van LPS maar ook andere PAMPs door CD14 vergemakkelijkt, tijdens 

inn vivo infectie. 

Inn ons muizenmodel voor tuberculose bleek LBP de immuunrespons niet te beïnvloeden. 

TLR44 droeg wel bij aan de afweerrespons tijdens XI. tuberculosis infectie: muizen met een 

niet-functionelee TLR4 receptor waren gevoeliger voor pulmonale tuberculose dan normale 

wildd type muizen, geïllustreerd door een toegenomen sterfte, grotere aantallen mycobacteriën 

inn de longen en een minder sterke T helper 1 immuun respons. 
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LBP-deficiëntee muizen waren gevoeliger voor longontsteking veroorzaakt door A'. 

pneumoniaepneumoniae dan wild type muizen. Zij stierven eerder en hadden meer bacteriën in hun 

longen.. Fr was daarentegen geen verschil tussen LBP-deficiënte en wild type muizen tijdens 

infectiee met S. pneumoniae. In conclusie. LBP speelt een beschermende rol in pneumonie 

geindueeerdd door A', pneumoniae, maar draagt niet bij aan de afweerreactie tegen 

pneumokokkenn pneumonie. 

Ookk TLR4 bleek een beschermend effect te hebben tijdens A', pneumoniae pneumonie. In 

pneumokokkenn pneumonie werd dit effect echter alleen gezien wanneer muizen met een lage 

dosiss bacteriën werden geïnfecteerd. Deze resultaten suggereren dat andere (clusters van) 

receptorenn ook bijdragen aan de afweerrespons tijdens bactenële longontsteking. 

MiMi togen-act i i a ted protein kinases 

Naa herkenning van een infectieuze indringer door cellen van het afweersysteem, wordt een 

signaall  van de celmembraan richting celkern gestuurd. In de celkern worden dan genen 

geactiveerd,, die leiden tot celactivatie en de productie van onstekingsmediatoren. Het 

doorgevenn van deze signalen wordt signaal transductie genoemd. Mitogen-activated protein 

kinasess (MAPKs) behoren tot een familie van eiwitten die een onmisbare schakel vormen bij 

dee transductie van onstekingssignalen van de celmembraan naar de celkern. De voor 

onstekingg belangrijke MAPKs zijn p38 MAPK, p42,44 MAPK en JNK. Blokkering van die 

MAPK-padenn zou een ontstekingsremmend effect kunnen hebben. Onderzoek hiernaar kan 

uiteindelijkk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe onstekingsremmende medicijnen die 

toegepastt zouden kunnen worden bij mensen met chronische ontstekingsziekten, bijvoorbeeld 

rheumatoïdee arthritis of de ziekte van Crohn, een inflammatoire ziekte van de darm. 

Wijj  onderzochten de rol van MAPKs en het effect van remming van p38 MAPK tijdens 

onstekingg in mensen. Hiervoor gebruikten wij het humane endotoxine model, waarbij 

intraveneuzee toediening van endotoxine (LPS) een kortdurende maar heftige systemische 

onstekingsreactiee veroorzaakt. Deze onstekingsreactie gaat gepaard met koorts, hoofdpijn en 

algeheell  onwelbevinden. In het bloed worden verhoogde concentraties ontstckingseiwitten 

gevonden,, zoals cytokmen. chemokinen en ('-reactive protein. Bovendien worden stollings-

enn fibrinolyse cascades geactiveerd. Allereerst zagen wij. dat. na toediening van LPS aan 

vrijwilligers,, twee van de drie MAPK-paden werden geactiveerd, te weten p3X MAPK en 

p422 44 MAPK (LRK). Het MAPK-pad JNK werd in dit model niet geactiveerd. 
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Blokkeringg van p38 MAPK door middel van een specifiek p38 MAPK remmer, leidde tot een 

duidelijkee afname van de door LPS geïnduceerde symptomen. Bovendien was er sprake van 

eenn sterke vermindering van de productie van pro- en anti-inflammatoire cytokinen. zoals 

TNFa,, IL-6 en IL-10. van chemokines en de expressie van hun receptoren, van LPS-

geïnduceerdee activatie van granulocyte!! en endotlieelcellen, alsmede van de 

stollingsactivatie.. Hieruit blijk t dat p 38 MAPK een belangrijke rol speelt bij de inductie van 

ontstekingsreactiess in vivo. p38 MAPK remmers zijn dan ook een veelbelovende kandidaat 

voorr de behandeling van chronische inflammatoire ziekten. Men moet er overigens wel 

rekeningg mee houden, dat de vermindering van de afweerreactie het risico op infecties toe 

kann doen nemen. Klinische studies zullen de toepasbaarheid van deze nieuwe middelen in de 

toekomstt moeten bewijzen. 

Cxtokinen Cxtokinen 

Dee afwoei respons legen bacteriële infecties bestaat uit een complex netwerk van 

immunocompetentee cellen (onder andere macrofagen. granulocyten en T-lymfocyten). Door 

middell  van geproduceerde boodschappereiwitten zoals cytokinen en chemokinen kunnen zij 

elkaarr activeren en nieuwe immuun cellen aantrekken. Wij onderzochten de rol van de pro-

inflammatoiree cytokinen IL-18 en IL-12 in pneumokokken pneumonie bij muizen. Wij 

vondenn dat de door IL-12 geinduceerde produktie van het cytokine IFN-y door IL-18 werd 

vergroot.. Verder stimuleerde endogeen IL-18 de klaring van bacteriën uit de longen en 

verminderdee IL-18 de kans op verspreiding van bacteriën in de bloedbaan. Endogeen IL-12 

daarentegen,, beïnvloedde de immuun respons van de gastheer tegen pneumokokken 

pneumoniee niet. Deze resultaten suggeren dat het beschermende effect van IL-18 niet 

afhankelijkk is van IL-12 en IFN-y . 

PlateletPlatelet activating factor receptor 

Platelett activating factor (PAF) is een lipide met pro-inflammatoire eigenschappen. PAF 

wordtt door de PAF receptor (PAFR) herkend aan phosphorylcholine (C'hoP). ChoP is ook 

eenn bestanddeel van de celwand van de non-typable Haemophilus influenzae (NTFIi) 

bacterie.. In in vitro experimenten vergemakkelijkt binding van dit bacteriële ChoP aan de 

PAFRR het binnendringen en infecteren van respiratoire epitheelcellen door NTHi. Wij 

hebbenn echter laten zien dat de PAFR geen invloed heeft op het verloop van longontsteking 

veroorzaaktt door NTHi. 
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Conclusie Conclusie 

Dee studies gebundeld in dit proefschrift hadden allen betrekking de afweer tijdens ontsteking 

enn infectie. Het is verleidelijk te denken, dat zij een heel klein stukje van de puzzle genaamd 

'immuunn respons' hebben opgelost. Echter, diepgaand inzicht in deze mechanismen is 

cruciaall  voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden voor infeetieuze en 

inflammatoiree ziekten. Voortzetting van onderzoek op dit gebied is dan ook van groot 

belang. . 
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