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Viralee luchtweg infecties resulteren normaliter in typische verkoudheidsklachten, zoals droge 

hoest,, keelpijn en een verstopte neus. Longontsteking kan veroorzaakt worden door een 

primairee virale infectie in de luchtwegen; meestal is longontsteking echter het gevolg van 

secundairee bacteriële complicaties tijdens of kort na herstel van een virale infectie. Deze 

complicatiess worden geassocieerd met overmatige uitgroei van bacteriën en een sterke 

ontstekingsreactie.. Wereldwijd sterven jaarlijks 40.000 mensen aan de gevolgen van een 

bacteriëlee infectie tijdens of kort na herstel van influenza virus (griep). Het onderliggende 

mechanismee dat aanleiding geeft tot een verhoogde gevoeligheid voor secundaire bacteriële 

complicatiess is onvoldoende om adequaat in te grijpen. In dit proefschrift zijn studies naar de 

afweerr tegen primaire virale infecties en secundaire bacteriële complicaties beschreven. 

Dee afweer tegen pathogenen (ziekteverwekkers) wordt geïnitieerd door de herkenning van 

bepaaldee pathogeen-geassocieerde moleculaire patronen (PAMPs). Herkenning van deze 

PAMPss door Toll-like receptoren (TLRs) leidt tot de productie van pro-inflammatoire 

mediatorenn (cytokines en chemokines). Diverse PAMPs zijn inmiddels geïdentificeerd voor 

TLR4,, waaronder het fusie-eiwit van respiratoir syncytieel virus (RSV). De rol van TLR4 in 

dee afweer tegen Sendai virus (muizen parainfluenza virus type 1), dat een vergelijkbaar fusie-

eiwitt produceert, is bestudeerd in hoofdstuk 2. Muizen met een niet-functionele TLR4 

haddenn vergelijkbare cytokine productie, cel-influx en virale titer in de longen. Derhalve kan 

geconcludeerdd worden dat TLR4 geen rol speelt bij de afweer tegen Sendai virus. Wellicht 

speeltt een andere TLR een rol bij de herkenning van Sendai virus en is de herkenning van 

virussenn door TLR4 beperkt tot RSV. 

Dee productie van cytokines en chemokines coördineren de aangeboren en verworven immuun 

responss tijdens virale infecties. Interleukine(IL)-12 is een heterodimeer cytokine dat een rol 

speeltt bij macrofaag en neutrofiel activatie alsmede de proliferatie en differentiatie van T 

cellenn naar T helper 1 cellen. De rol van IL-12 in de afweer tegen influenza virus is 

bestudeerdd in hoofdstuk 3 met behulp van muizen met een IL-12 p35 (vormt samen met IL-

122 p40 functioneel IL-12) deficiëntie. IL-12 deficiëntie resulteerde in een versnelde klaring 

vann het influenza virus, terwijl IL-12 niet in detecteerbare hoeveelheden wordt aangemaakt 

tijdenss influenza infectie in wildtype muizen. Onze resultaten wijzen op een (beperkt) 

remmendd effect van IL-12 op de klaring van influenza virus in muizen. De biologische 

activiteitenn van IL-12 en IL-18 zijn, ondanks dat ze structureel niet gerelateerd zijn aan 
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elkaar,, vergelijkbaar. In tegenstelling tot IL-12, wordt IL-18 wel geïnduceerd tijdens 

influenzaa infectie in muizen. Hoofstuk 4 laat zien dat IL-18 productie afhankelijk is van 

proteolytischee omzetting van pro-IL-18. IL-18 deficiëntie in muizen resulteerde in versnelde 

klaringg van het influenza virus. De versnelde klaring correleerde met een verhoogde activatie 

vann CD4+ T cellen (CD69 expressie). Tevens was de TNF-a productie door CD4+ T cellen 

gereduceerd.. IFN-y productie bleef onveranderd in IL-18 deficiënte muizen, terwijl de IFN-y 

productiee in IL-12 deficiënte muizen gereduceerd was tijdens influenza infectie. Uit deze 

resultatenn blijkt dat IL-12 en IL-18 beiden de klaring van influenza negatief beïnvloeden. Het 

onderliggendee mechanisme dat leidt tot een remmend effect is voor IL-12 en IL-18 

verschillend. . 

Inn hoofdstuk 5 is een muis-model voor secundaire bacteriële infecties na herstel van 

influenzaa virus infectie beschreven. Na volledig herstel, c.q. volledige klaring van het virus en 

normaall  lichaamsgewicht, werden muizen intranasaal geïnfecteerd met Streptococcus 

pneumoniae.pneumoniae. Met een interval van 14 dagen tussen virale en bacteriële infectie kan interactie 

tussenn beide pathogenen uitgesloten worden. Van influenza-herstelde muizen bleken 

overgevoeligg voor secundaire bacteriële infecties te zijn. Deze overgevoeligheid wordt 

geïllustreerdd door een 10.000-voudige toename in bacteriële uitgroei en een 5- tot 20-voudige 

toenamee van pro-inflammatoire cytokines en chemokines 48 uur na infectie met S. 

pneumoniae.pneumoniae. Daarnaast werd een 50-voudige toename van IL-10, een anti-inflammatoir 

cytokine,, waargenomen. De rol van IL-10 is nader bestudeerd door vlak voor infectie met S. 

pneumoniaepneumoniae een neutraliserend antilichaam tegen IL-10 toe te dienen. Neutralisatie van IL-10 

resulteerdee in verlaagde bacteriële uitgroei en TNF-a productie. Bovendien werd een 

verhoogdee overleving waargenomen in anti-IL-10 behandelde muizen. Deze data laten zien 

datt een verhoogde IL-10 productie aanleiding geeft voor een verhoogde gevoeligheid voor 

secundairee bacteriële infecties kort na herstel van influenza. 

Voorgaandee studies hebben aangetoond dat een verhoogde expressie van indoleamine-2,3-

dioxygenasee (IDO) aanleiding geeft tot een verhoogde productie van IL-6 en IL-8 na 

stimulatiee van luchtwegepitheel cellen. Omdat IDO tijdens influenza infectie in de longen tot 

expressiee komt, werd verondersteld dat dit enzym een bijdrage levert aan de verhoogde 

gevoeligheidd voor secundaire bacteriële complicaties tijdens en kort na influenza infectie. De 

studiee beschreven in hoofdstuk 6 laat zien dat toediening van methyltryptofaan (MeTrp), een 

remmerr van IDO, resulteerde in een verlaagde bacteriële uitgroei tijdens secundaire bacteriële 
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pneumonie.. TNF-a en IL-10 productie waren gereduceerd in MeTrp-behandelde muizen, 

terwijll  IL-6 en KC productie onveranderd bleven. MeTrp had geen gunstig effect op lethaliteit 

alss gevolg van secundaire bacteriële complicaties. 

Uitt in vitro (celkweek) studies is gebleken dat virus-geïnfecteerde luchtwegepitheel cellen een 

verhoogdee productie van pro-inflammatoire mediatoren hebben na stimulatie met TNF-a of 

lipopolysaccharidee (LPS). De ontstekings reactie na toediening van LPS aan Sendai-

geïnfecteerdee muizen staat beschreven in hoofdstuk 7. LPS toediening op dag 3 na virale 

infectiee resulteerde in verhoogde IL-6 productie, terwijl de productie van IP-10, KC en TNF-

ctt onveranderd bleef. Tevens werd een verhoogde neutrofiel influx waargenomen in Sendai-

geïnfecteerdee muizen. Deze data impliceren dat een onderliggende virale infectie specifiek de 

productiee van bepaalde mediatoren beïnvloedt. 

Dee studies beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7 laten zien dat een virale infectie aanleiding geeft 

tott een sterkere ontstekings respons bij een bacteriële infectie. De muis-modellen die gebruikt 

zijnn bij deze studies sluiten een directe interactie tussen bacteriën en virussen uit. De interactie 

tussenn influenza virus en non-typable Haemophilus influenzae is beschreven in hoofdstuk 8. 

Uitt in vitro en in vivo experimenten bleek dat deze interactie de uitgroei van influenza virus 

remtt tijdens een gecombineerde bacteriële/virale infectie. 

Dee klassieke manier om de verhoogde gevoeligheid tijdens en kort na virale infectie te 

verklarenn is een verhoogde binding van bacteriën aan het luchtweg epitheel. De platelet-

activatingg factor receptor (PAFR) speelt een belangrijke rol bij de binding en de verspreiding 

vann S. pneumoniae. De rol van de PAFR tijdens secundaire bacteriële infectie is bestudeerd in 

hoofdstukk 9. Een secundaire infectie met pneumokokken in PAFR-defïciënte muizen 

resulteerdee in een verlaagde bacteriële uitgroei in zowel de longen als bloed. Bovendien bleek 

datt lethaliteit later optrad in PAFR-deficiënte muizen dan in wildtype muizen. Echter, eerdere 

studiess hebben aangetoond dat PAFR-defïciënte muizen eveneens deels beschermd zijn tegen 

primairee bacteriële infectie. De bijdrage van de PAFR aan de verhoogde gevoeligheid voor 

bacteriëlee complicaties tijdens en kort na virale infectie is derhalve beperkt. 

Discussie e 

Dee resultaten van de studies beschreven in dit proefschrift zijn voornamelijk verkregen met 

behulpp van muis-modellen. Infecties met influenza en Sendai virus in muizen zijn veel 
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gebruiktee modellen om de aangeboren en verworven immuniteit te bestuderen. De rol van 

specifiekee receptoren en kleine oplosbare mediatoren kunnen bestudeerd worden aan de hand 

vann muizen met een specifieke deletie van bepaalde genen. Deze strategie is gebruikt om de 

roll  van IL-12 en IL-18 tijdens influenza infectie te onderzoeken. De rol van TLR4 was 

bestudeerdd in muizen zonder een functionele receptor als gevolgg van een punt-muatie in het 

/W-gen.. Ondanks het feit dat de rol van bepaalde eiwitten tijdens virale luchtweg infectie (in 

vivo)vivo) onderzocht kan worden, heeft het gebruik van muis-modellen zijn beperkingen. De 

responss van de gastheer op virale infecties kan, ter compensatie, alternatieve mechanismen 

gebruikenn en derhalve het effect van een specifieke deletie maskeren. De anatomische en 

histologischee verschillen tussen muizen en mensen kunnen interfereren met het verloop van 

dee infectie. Zo leidt een influenza infectie tot longontsteking, terwijl influenza virus bij 

mensenn normaal gesproken alleen ontsteking van de bovenste luchtwegen induceert. 

Bovendienn is de immuunrespons afhankelijk van de gastheer-specificiteit van virusssen. In de 

modellenn die wij gebruikt hebben zijn de muizen geïnfecteerd met een muis-geadapteerde 

stamm van influenza of Sendai virus, een muizenvirus dat gerelateerd is aan humaan 

parainfluenzaa type 1. Hoewel deze stammen in mensen leiden tot een milde ontsteking, zijn 

dezee muis-modellen goed te gebruiken om de afweer tegen RNA virussen te bestuderen. Er is 

tenslottee sprake van een aanzienlijke homologie en analogie tussen muizen en mensen als het 

gaatt om de receptoren en andere mediatoren die een rol spelen bij de afweer tegen 

pathogenen. . 

Dee muis-modellen voor primaire influenza infectie duidden op een remmend effect van IL-12 

enn IL-18 op virale klaring. De onderliggende mechanismen bleken echter voor beide 

cytokiness verschillend te zijn. De lagere virale titers in IL-18-deficiènte muizen correleerden 

mett een verhoogde T cel activatie (verhoogde CD69 expressie op CD4+ T cellen), terwijl de 

activatiee van T cellen in IL-12 p35 deficiënte muizen onveranderd bleek. IFN-y productie 

tijdenss influenza infectie bleek onafhankelijk te zijn van IL-18. Daarentegen was de IFN-y 

productiee significant lager in IL-12 p35 deficiënte muizen. Vervolg-onderzoek moet uitwijzen 

watt de functie is van het remmende effect van IL-12 en IL-18 op de virale klaring tijdens 

influenzaa infectie. 

Omm secundaire bacteriële infecties te bestuderen hebben wij het primaire influenza-model 

uitgebreidd met intranasale infectie met S. pneumoniae. Het model voor secundaire bacteriële 

complicatiess is ontworpen om de verhoogde gevoeligheid kort na herstel van influenza te 

bestuderen.. Bij mensen treedt een secundaire bacteriële infectie meestal 4-10 dagen na herstel 
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vann influenza infectie op. Dehalve komt het interval van 14 dagen overeen met 

epidemiologischee bevindingen omtrent dit soort complicaties. Volledige klaring van het virus 

opp dag 14 na infectie sluit een interactie tussen bacteriën en virussen uit. Secundaire infectie 

resulteerdee in verhoogde bacteriële uitgroei en verhoogde productie van pro- en anti-

inflammatoiree cytokines. De verhoogde productie van deze cytokines correleerde met een 

gereduceerdee neutrofiel functie. Van IL-10, een anti-inflammatoir cytokine, is bekend dat het 

dee functie van neutrofielen kan remmen. Mede daardoor werd verondersteld dat IL-10 een 

belangrijkee rol vervult in de verhoogde gevoeligheid voor bacteriële complicaties. 

Neutralisatiee van IL-10 bleek inderdaad een gunstig effect te hebben op het verloop van een 

secundairee bacteriële infectie. IL-10 is daarmee een belangrijk aangrijpingspunt voor de 

behandelingg van secundaire bacteriële pneumonie. De klinische toepassing van anti-IL-10 

wordtt waarschijnlijk geremd door de hoge productie-kosten van dit middel. Alternatieve 

manierenn om IL-10 te remmen zijn daarom wellicht belangrijkere aangrijpingspunten dan 

neutralisatiee van IL-10 met behulp van antilichamen. In dit proefschrift laten wij zien dat IL-

100 productie deels afhankelijk is van IDO. Remming van IDO resulteerde in een lagere 

bacteriëlee uitgroei en een verlaagde TNF-a productie. Remming van IDO heeft echter geen 

effectt op lethaliteit. Waarschijnlijk wordt de expressie van beschermende factoren eveneens 

doorr IDO gereguleerd. Deze resultaten geven aan dat de effectiviteit van IDO remmers gering 

is.. Wellicht dat IDO remmers in combinatie met andere behandelingen wel bruikbaar zijn bij 

secundairee bacteriële pneumonie. Pro-inflammatoire mediatoren zoals IL-6 en KC werden n 

niett door remming van IDO beïnvloed. Toediening van LPS, een celwand-component van 

gram-negatievee bacteriën, aan Sendai geïnfecteerde muizen resulteerde in verhoogde IL-6 

productie,, terwijl de productie van andere mediatoren niet beïnvloed werd. Sendai virus 

infectiee resulteerde in een lichte stijging van KC en TNF-a spiegels in de long. IP-10 

productiee was sterk verhoogd in Sendai-geïnfecteerde muizen. Hoewel LPS eveneens tot 

expressiee van IP-10 leidde, was er geen verdere toename waar te nemen na toediening van 

LPSS aan Sendai-geïnfecteerde muizen. De productie van IP-10 wordt aangestuurd door IRF-3. 

Activatiee van IRF-3 is afhankelijk van TRIF, een adapter-molecuul dat bindt aan TLR3 of 

TLR4.. Omdat TLR4 geen rol speelt bij de afweer tegen Sendai virus (hoofdstuk 2), kan 

verondersteldd worden dat TLR3 een belangrijke rol speelt bij de herkenning van Sendai virus. 

Vann TLR3 is bekend dat het dubbel-strengs RNA herkent, wat gevormd wordt tijdens de 

replicatiee van RNA virussen. Het is niet bekend of IDO betrokken is bij de verhoogde IL-6 

productiee na LPS behandeling in Sendai-geïnfecteerde muizen. Niettemin geeft deze studie 
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aann dat de verschillende signalerings-routes elkaar dusdanig beïnvloeden dat de productie van 

IL-66 na toediening van LPS verhoogt. 

Zowell  LPS als S. pneumoniae induceren een overdreven ontstekingsrespons tijdens of kort na 

herstell  van virale luchtweginfecties. Deze overdreven reacties hebben een negatief effect op 

hett verloop van secundaire bacteriële infecties. Beide modellen sluiten een interactie tussen 

viruss en bacteriën uit. Een directe interactie tussen beide pathogenen zou het verloop van 

secundairee infecties kunnen beïnvloeden. In dit proefschrift laten wij zien dat non-typable 

HaemophilusHaemophilus influenzae (NTHI) bindt aan influenza virus. De virale uitgroei in luchtweg 

epitheell  cellen bleek geremd te worden door deze interactie. In muizen bleek het verschil 

tussenn primaire virale infectie en gecombineerde infectie zelfs groter te zijn. Deze resultaten 

duidenn op een beschermende rol van NTHI tijdens influenza infectie. Het is niet duidelijk of 

NTHII  voorkomt dat cellen geïnfecteerd raken of dat de replicatie door NTHI geremd wordt. 

Daarnaastt kan fagocytose eveneens een belangrijke rol spelen bij de versnelde klaring van 

influenzaa in muizen. Deze verklaring wordt ondersteund door het feit dat NTHI binnen 24 uur 

naa infectie geklaard wordt. Als commensaal van de bovenste luchtwegen, zou NTHI, en 

wellichtt ook andere commensalen, kunnen fungeren als natuurlijke barrière voor virussen. 

Eenn influenza-infectie in de lagere luchtwegen kan kolonisatie van NTHI bevorderen. Een 

verhoogdee kolonisatie van bacteriën is de klassieke manier om verhoogde gevoeligheid voor 

bacteriëlee complicaties te verklaren. Beschadiging van het luchtwegepitheel leidt tot binding 

vann bacteriën aan de submucosa van de luchtwegen. Daarnaast zouden bepaalde receptoren, 

diee tijdens virale infecties verhoogd tot expressie komen, kunnen bijdragen aan verhoogde 

kolonisatiee van bacteriën. Zo is gesuggereerd dat de platelet-activating factor receptor (PAFR) 

eenn belangrijke rol zou kunnen spelen bij verhoogde kolonisatie van S.pneumoniae. PAFR 

deficiëntee muizen vertonen een verlaagde bacteriële uitgroei en blijven langer leven na 

secundairee infectie met pneumokokken. Echter, onderzoek naar primaire pneumokokken 

infectiess met behulp van deze muizen leveren dezelfde resultaten op. Hieruit blijkt dat de 

PAFRR geen bijdrage levert aan de verhoogde gevoeligheid voor bacteriële complicaties. 

Desondankss zouden PAFR antagonisten wellicht als medicijn tegen zowel primaire als 

secundairee pneumokokken infectie gebruikt kunnen worden. 

Samenvattend,, de verhoogde gevoeligheid voor secundaire bacteriële infecties is afhankelijk 

vann meerdere factoren, waaronder verhoogde binding van bacteriën aan de (sub)mucosa in de 

luchtwegen,, verhoogde virulentie van bacteriën en virussen en verhoogde productie van pro-
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enn anti-inflammatoire mediatoren. Om nieuwe strategieën tegen secundaire bacteriële 

infectiess te ontwikkelen zal met al deze aspecten rekening gehouden moeten worden. 

Vervolg-onderzoekk zal zich moeten richten op het identificeren van cruciale mediatoren en 

mechanismenn die betrokken zijn bij secundaire bacteriële pneumonie. 
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