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Samenvattingg en conclusies 

Hett hier beschreven onderzoek kan in 3 onderwerpen verdeeld worden. Het eerste 
deell  van dit manuscript behandeld de rol van de cytokines, het tweede deel 
verhandeldd de rol van het fosfolipid platelet activating factor (PAF) in de immuun 
responss tegen (myco)bacteriële pathogenen; het derde deel van dit proefschrift 
beschrijftt de mogelijke verbindingen tussen het ontstekingsproces als gevolg van een 
infectiee aan de ene kant en het stolling/fibrinolyse systeem aan de andere kant. 

Hett proefschrift start met een algemene inleiding, gevolgd door de hoofdstukken 2, 
3,, 4 en 5 die de rol bediscussiëren van de pro-inflammatoire cytokines IFN-y, IL-12 
enn IL-18 in een infectie of tijdens een ontstekingsproces. Cytokines zijn onderdeel van 
eenn familie van kleine proteïnen die een essentiële rol vervullen in de regulatie van 
eenn immuun respons. Verscheidene studies, uitgevoerd in experimentele infectie 
modellen,, hebben aangetoond dat lokaal geproduceerde pro-inflammatoire cytokines 
zeerr belangrijk zijn voor een adequate immuun respons tegen bacteriën. IFN-y, IL-12 
enn IL-18 functioneren voor een groot deel als een "cytokine spil", waarin IL-12 en IL-
188 synergistisch de productie van IFN-y stimuleren. In hoofdstuk 2 en 3, maakten we 
gebruikk van een muizenmodel waarin we een experimenteel geïnduceerde septische 
peritonitiss bestudeerden. In dit model onderzochten we de rol van IL-12 en IL-18 
hierin.. In hoofdstuk 2, analyseerden we de rol van endogeen geproduceerd IL-12 in 
dee immuun respons tijdens een door E.coli geïnduceerde septische peritonitis. Om dit 
medee te onderzoeken, maakten we gebruik van p35-gen deficiënte muizen. In deze 
dierenn is het IL-12 cytokine het enige cytokine hetgeen niet aangemaakt kan worden.. 
Wee ontdekten dat endogeen geproduceerd IL-12 bijdraagt tot een adequate immuun 
responss doordat het de bacterie groei remt en daarbij de schade aan het omringende 
weefsell  limiteert. In hoofdstuk 3 tonen we aan dat IL-18 gen deficiënte muizen en 
zelfdee soort immuun respons vertonen als p35-gen deficiënte muizen. Met andere 
woorden,, IL-18 stimuleert de immuun respons door de bacterie groei te remmen en 
daarbijj  de schade aan het omringende weefsel te verminderen. Dus, de productie van 
IL-122 en IL-18 is onderdeel van een vroeg beschermende immuun respons tegen een 
doorr E.coli geïnduceerde septische peritonitis In hoofdstuk 4 en 5, worden twee 
klinischee studies gepresenteerd die erop gericht zijn om de rol van IFN-y in twee 
verschillendee ontstekings modellen te verduidelijken. In hoofdstuk 4, onderzochten 
wee de rol van IFN-̂ y in LPS geïnduceerde immuno-paralyse. Een al eerder 
gepostuleerdee hypothese stelde dat immuno-paralyse een predisponerende factor kan 
zijnn voor een verhoogde gevoeligheid voor commensale infecties en daardoor 
mortaliteitt verhogend kan werken in chirurgische patiënten of herstellende patiënten 
diee recentelijk een sepsisbeeld hebben meegemaakt. Van toediening van recombinant 
IFN-yy is lange tijd gedacht dat het therapeutisch zou kunnen weken bij de behandeling 
vann patiënten met een immuno-paralyse In dit hoofdstuk tonen wij aan dat de 
productiee van IFN-y sterk verminderd is na LPS toediening aan gezonde vrijwilligers, 
enn dat de experimenteel geïnduceerde immuno-paralyse in deze gezonde vrijwilligers 
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niett of maar gedeeltelijk kon worden hersteld na het toedienen van recombinant IFN-
y.. In hoofdstuk 5 onderzochten we de gevoeligheidvoor IFN-y in patiënten die net 
hersteldd waren van een L. pneumophila longontsteking. In deze studie, incubeerden 
wee volbloed van deze patiënten met non-specifieke stimuli of specifieke stimuli en 
werdd de IFN- y productie gemeten. Teven stimuleerden we het volbloed met IFN- y 
omm de gevoeligheid van de cellen voor IFN- y te meten. In dit hoofdstuk tonen we 
aann dat het bloed van de patiënten minder IFN- y produceerden na stimulatie met 
verschillendee stimuli dan het bloed van gezonde vrijwilligers. Deze feiten zijn 
suggestieff  voor het feit dat een verminderde IFN- y productie de ontvankelijkheid 
voorr een L. pneumophilia infectie verhoogd. 

Inn het tweede deel van dit proefschrift bediscussiëren we de rol van PAF in twee 
verschillendee longontsteking muizenmodellen. PAF is een sterk fosfolipide mediator, 
diee een belangrijke rol vervult in de immuun respons op een infectie. In hoofdstuk 6 
onderzochtenn we de rol van PAF in een longontsteking muizenmodel met TBC. In dit 
hoofdstukk tonen we aan dat, tegen onze verwachtingen in, PAF receptor deficiënte 
muizenn dezelfde immuun respons hadden als wild-type muizen. Zo was de 
histopathology,, de chemotaxis en activatie van lymfocyten en de cytokineproductie 
gelijkk in beiden muizenstammen. Deze gegevens suggereren dat PAF is niet 
betrokkenn bij de immuun respons tegen tuberculosis. In hoofdstuk 7 onderzochten we 
dee rol van PAF in een longonteking muizenmodel met S. pneumoniae. Ook hier 
maaktenn we gebruik van PAF receptor deficiënte en wild-type muizen. Eerder 
onderzoekk had aangetoond dat &  pneumoniae de PAF receptor nodig heeft om de 
epithelialee cel binnen te kunnen dingen. In overeenstemming met dit eerder onderzoek 
tonenn we in dit hoofdstuk aan dat PAF receptor deficiënte muizen minder vatbaar zijn 
omm een longontsteking te ontwikkelen dan de wild-type muizen. 

Inn het derde deel van dit onderzoek bediscussiëren we de interactie tussen het 
inflammatiee systeem en het stolling/fibrinolyse systeem. Het is al lange tijd bekend 
datt een infectie vaak samengaat met de activatie van het stollingssysteem, hetgeen 
ookk kan resulteren in een diffuse intravasale stolling (DIS). Een belangrijke stap in de 
activatiee van het stolling systeem is de activatie van de weefselfactor (tissuefactor; 
TF)/factorr (F)VIIa. Er bestaat echter weinig data over de beïnvloeding.activatie van 
hett inflammatie systeem vanuit het stolling/fibrinolyse systeem. In hoofdstuk 8 
bediscussiërenn we de hypothese dat remming van het FVIIa-TF systeem de 
mortaliteitt kan verminderen, niet alleen door de remming van het stolling systeem, 
maarr ook wegens een beïnvloeding van het inflammatie systeem. Om deze hypothese 
tee onderzoeken, maakten we gebruik van muizen waarbij we een septische peritonitis 
mett E.coli induceerden. De ene groep muizen ontving een behandeling met 
recombinantt Nematode Anti-coagulant Proteine c2 (rNAPc2), een selectieve remmer 
vann het TF/FVIIa systeem. De andere groep muizen ontving een controle eiwit.. In dit 
onderzoekk toonden we aan dat septische peritonitis geassocieerd was met een toename 
vann de TF expressie, activatie van het stolling systeem, hetgeen aangetoond werd door 
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verhoogdee spiegels van thrombine-antithrombine complexen (TATc), en door 
verhoogdee fibrin(ogeen) deposities in de lever en de long. rNAPc2 was in staat om 
dezee cascade van activatie sterk te verminderen maar was niet in staat om de 
inflammatiee respons te beïnvloeden. Histopathologic leukocyten migratie, cytokine 
enn chemokine spiegels waren niet verschillend in beide groepen muizen. Ook was 
rNAPc22 niet in staat om de bacteriële uitgroei en de mortaliteit te beïnvloeden. Deze 
gegevenn suggereren dat TF-FVIIa activiteit is wel belangrijk voor de activatie van het 
stollingg systeem maar niet voor de immuun respons tegen E.coli geïnduceerde 
septischee peritonitis.. In hoofdstuk 9 bediscussiëren we de rol van TF-FVIIa in de 
immuunn respons tegen pneumococcen pneumonie. In dit hoofdstuk tonen we aan dat 
patiëntenn met een unilaterale "community-acquired" pneumonie hogere spiegels 
hebbenn van FVIIa, oplosbaar TF and TATc in broncho-alveolaire lavage vloeistof 
(BALF),, hetgeen verkregen is van de geïnfecteerde kant, in vergelijking net de 
gezondee long kant. In geïnfecteerde muizen met S. pneumoniae pneumonie vonden 
wee ook een verhoogde TF expressie en fibrine deposities in de longen in combinatie 
mett verhoogde TATc spiegels in het BALF. Inhibitie van TF-FVIIa door toevoeging 
vann rNAPc2 verminderde deze stolling activatie maar had geen invloed op de immuun 
responss tegen deze infectie. In hoofdstuk 10 onderzochten we de rol van 
thrombomodulinn (TM), met in het bijzonder het domein dat verantwoordelijk is voor 
dee aanmaak van geactiveerd proteïne C (APC), in de immuun respons tegen 
tuberculose.tuberculose. APC is een belangrijke anti-coagulant dat ook verscheidene anti-
inflammatoiree eigenschappen bezit.. TM is een receptor voor thrombine. Binding van 
thrombinee aan deze receptor heeft een deactivatie van de stollings eigenschappen van 
thrombinee tot gevolg. Tevens draagt de binding bij aan de activatie van protiene C. In 
theorie,, zou een verminderde aanmaak van APC ook de immuunrespons tegen M. 
tuberculosistuberculosis kunnen beinvloeden. Dit zou dan op twee manieren kunnen plaatsvinden: 
alss eerste zou de neiging tot thrombosering versterkt worden in muizen met een 
genetischee modificatie van hun TM (TM1*0'1™ muizen) aangezien ze niet in staat zijn 
omm APC te genereren. Als tweede zou deze TM modificatie voor een versterking van 
dee immuun respons kunnen leiden aangezien APC anti-inflammatoire eigenschappen 
bezit.. In dit hoofdstuk tonen we aan dat de genetische modificatie geen invloed heeft 
opp de hemostatische balans, maar wel degelijk van invloed is op de immuun respons 
tegenn M. tuberculosis. Muizen die de normale TM receptor missen (TMpro/pro muizen), 
enn daardoor geen APC kunnen genereren, waren niet in staat om een normale opbouw 
vann long granulomen te laten zien die zo typerend is voor de afweer tegen TBC, 
tevenstevens was de cel migratie naar de longen verstoord hetgeen resulteerden tot een 
toenamee van het aantal neutrofiele granulocyten en een vermindering van de 
bacteriëlee uitgroei. Deze gegeven tonen aan dat een normale TM receptor van belang 
iss voor de regulering van de immuun respons tegen M. tuberculosis.. In hoofdstuk 11 
demonstrerenn we dat een bacteriële pneumonie leidt tot een activatie van het stollings 
systeemm maar dat deze activatie ongestoord was in TM1*0'1™ muizen. In contrast tot 
onzee data in het muizen tuberculosis model, was er geen verandering te zien in de 
bacteriëlee uitgroei in TMpro/pro muizen in vergelijking met wild-type muizen. Tevens 
kunnenn we geen verandering aantonen in cel migratie en cytokine/chemokine spiegels 
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tussenn TMpro/pro muizen en wild-type muizen bij een bacteriele pneumonie. Deze 
gegevenss suggereren dat de TM capaciteit om APC te genereren geen rol spelt in 
(sub)) acute pulmonaire immuun responsen, maar wel degelijk een rol speelt in 
chronischee pulmonaire ziekten zoals tuberculose. In hoofdstuk 12 onderzochten we 
hett effect van "tranexamic acid" (een synthetisch anti-fibrinolytische substantie) op de 
stollingss activatie, granulocyten activatie, en de activatie van de endotheliale cellen en 
hett cytokine netwerk in gezonden vrijwilligers die werden ingespoten met een enkele 
LPSS dosis. In dit hoofdstuk tonen we aan dat hoewel er geactiveerd piasmine wordt 
gevormd,, deze piasmine generatie niet bijdraagt aan de stollings activatie, 
granulocytenn activatie, en de activatie van de endotheliale cellen en het cytokine 
netwerk k 

Ditt proefschrift onderzocht verscheidene aspecten van de naïeve immuun respons op 
eenn infectie in verschillende dierenmodellen en in patiënten.. Peritonitis is een acuut 
ziektebeeldd hetgeen frequent resulteert in een sepsis (septische peritonitis). Inderdaad 
iss peritonitis de tweede meest voorkomende oorzaak van sepsis, na de longontsteking. 
Inn dit proefschrift toonden we aan dat de inflammatie en de antibacteriële respons in 
eenn septische peritonitis is voor een groot deel gereguleerd door pro-inflammatoire 
cytokines,, in het bijzonder IL-12 and IL-18. Alhoewel eerdere, hier niet getoonde 
onderzoekenn aantoonden dat een inflammatoire respons leidt tot de activatie van het 
stollingss systeem, toonden wij in dit proefschrift aan dat inhibitie van deze coagulatie 
activatiee middels een interveniëring van de TF activatie, van geen invloed was op de 
inflammatoiree en antibacteriële respons. Tezamen, verduidelijken deze studies iets 
meerr het complexe netwerk van de verschillende mediatoren tijdens een acute 
peritonealee infectie waarbij TF geïnduceerde stollings activatie leidt tot orgaanschade 
maarr verder geen rol significante rol speelt in een beschermende immuun respons 
tegenn binnendringende bacteriën. 

Dee studies die gebruik maakten van TMpro/pro muizen laten duidelijk zien dat de rol 
vann een mediator (of een receptor) enorm verschild afhankelijk van de experimentele 
opzet.. Terwijl in een (sub) acute pneumonie, die het gevolg is bacteriele respiratoire 
pathogenen,, TM geen duidelijke rol vervult in de immuun respons, deze zelfde 
mutatiee in deze zelfde receptor een enorm verschil liet zien in de immuun respons in 
vergelijkingg met wild-type muizen na een infectie met M. tuberculosis. Als laatste laat 
ditt proefschrift zien dat bepaalde receptors van de gastheer ook een rol kunnen spelen 
inn de immuun respons tegen een bepaalde pathogeen vanwege het feit dat bepaalde 
delenn van een bacterie als "zelf herkend kunnen worden. Zo herkent de PAF receptor 
hett phosphocholine component van de bacterie als "zelf en kan wegens deze binding 
aann de receptor de cel binnen dringen. Samenvattend, onderzocht dit proefschrift 
verschillendee aspecten van de immuun response tegen binnendringende pathogenen. 
Hett moge duidelijk zijn dat deze immuun respons enorm complex is en het resultaat is 
vann miljoenen jaren van evolutie. Om de glimp die we nu hebben opgevangen van dit 
systeemm uit te kunnen breiden tot een stralend voorbeeld van begrip zal een mooie 
taakk zijn voor de toekomstige onderzoekers. Naast het willen hebben van begrip 
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zullenn de mogelijk toekomstige medisch therapeutisch toepassingen van dit komend 
onderzoekk een mooie bron van inspiratie zijn. 
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