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CHAPTERR 15 

Summary Summary 

Infectiouss diseases are major threats causing more morbidity and mortality than 
anyy other human disease. The lung is prone to develop infection due to continuous 
exposuree to the extracellular environment through breathing and the large contact 
areaa of the lung. Tuberculosis, induced by pulmonary infection with Mycobacterium 
tuberculosis,tuberculosis, together with malaria and HIV are three major killers in infectious 
diseasess in the world. In western societies, community acquired pneumonia (CAP) 
iss a frequent pulmonary infection. Major pathogens causing CAP are Streptococcus 
pneumoniaepneumoniae and non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi). In this thesis we 
soughtt to expand the insights in the interactions between pulmonary pathogens and 
hostt defense. The general introduction of this thesis (Chapter 1) focused on the 
differentt aspects of both pathogens and the related immune defenses discussed in 
thee studies presented in this thesis. 

Toll-likee receptors (TLRs) are important receptors sensing the presence of 
pathogenss in the respiratory tract. In the studies described in this thesis, we made 
usee of either mice with a spontaneous or induced "loss-of-function" mutation or 
micee with a targeted gene deletion (so-called "knockout" or KO mice). These mice 
weree subjected to several models of pulmonary infection: acute {Streptococcus 
pneumoniae,pneumoniae, NTHi, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae, 
MycobacteriumMycobacterium smegmatis) or chronic (Mycobacterium tuberculosis or 
MycobacteriumMycobacterium kansasii). The virulence of these bacteria differed substantially and 
normall wild-type (WT) mice were able to clear the infection (NTHi, A. baumanii, 
M.M. sme$mati, M. kansasii) or the bacterium replicated in the lung and disseminated 
too distant organs (S. pneumoniae, K. pneumoniae, M. tuberculosis). In Chapter 2, 
wee investigated the role of TLR4, CD14 and TLR2 in inflammation and antibacterial 
hostt defense against Gram-negative infection with NTHi. We found that after 
intranasall infection with NTHi, CD14 KO and TLR4 KO mice showed a reduced early 
inflammatoryy response and delayed bacterial clearance from the respiratory tract. 
Noo role for TLR2 was found in the inflammatory response in this infection model. 
Moreover,, our data obtained by the use of MyD88 KO and TRIF mutant mice suggest 
thatt the MyD88 dependent and not the MyD88 independent route of TLR4 signaling 
wass important for induction of inflammation and clearance of the pathogen. These 
dataa are in line with the results of the study performed in Chapter 3 in which we 
studiedd the roles of CD14, TLR4 and TLR2 during A. baumanii induced pneumonia. 
A.A. baumanii is an opportunistic Gram-negative pathogen that is increasingly 
associatedd with nosocomial pneumonia, especially in intensive care units. Our 
resultss resembled the data obtained in Chapter 2: Mice deficient in CD14 or TLR4 
weree less able to sense the presence of the bacterium resulting in delayed 
inductionn of the pulmonary inflammatory response and subsequent delayed 
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bacteriall clearance. Interestingly, in contrast to NTHi infection in which host 
defensee of TLR2 KO mice was comparable to that of WT animals, TLR2 KO mice 
displayedd accelerated elimination of bacteria from the pulmonary compartment. In 
thiss model of Gram-negative pneumonia TLR2 seemed to counteract the 
inflammatoryy response. Moreover, TLR2 was only modestly important for the 
inductionn of the early inflammatory response in S. pneumoniae lung infection, a 
modell for Gram-positive pneumonia (Chapter 4). The cell wall of Gram-positive 
bacteriaa consists of several TLR2 ligands such as lipoteichoic acid and Lipoproteins. 
Nevertheless,, antibacterial host defense was not dependent on TLR2. These data 
suggestt that TLR2 plays a limited role in the innate host defense against Gram-
positivepositive pneumonia induced by S. pneumoniae. 
TLRss recognize specific conserved molecular patterns of pathogens. It was 
suggestedd that CD14 may play a role in recognition of mannose-capped 
lipoarabinomannann from M. tuberculosis. In Chapter 5, we demonstrated that 
CD144 KO mice are protected from M. tuberculosis infection due to reduction of the 
inflammatoryy response. Our data suggest that CD14 plays a role in the host defense 
againstt M. tuberculosis, not by affecting the antibacterial defense but by 
mediatingg the inflammatory response in the presence of this mycobacterium. In 
addition,, we investigated the role of CD14 in the induction of pulmonary 
inflammationn induced by non-mannose capped LAM derived from a non-pathogenic 
mycobacteriall strain (Chapter 6). Herein both CD14 KO and TLR4 mutant mice 
displayedd a normal inflammatory response upon intranasal inoculation with 
AraLAM.. In contrast, hardly any inflammation was induced in the lungs of TLR2 KO 
micee suggesting that TLR2 is the signaling receptor for AraLAM in vivo. Moreover, 
clearancee of M. smegmatis from the lungs was delayed in TLR2 KO mice but normal 
inn CD14 KO or TLR4 mutant mice. 
Inn Chapter 7 we demonstrated that the murine c-type lectin 5IGNR1 captures 
S.. pneumoniae from the blood stream. Mice deficient for SIGNR1 appeared more 
susceptiblee to pulmonary infection with S. pneumoniae. Since these mice exhibited 
reducedd anti-phosphorylcholine IgM responses after infection, we provided first 
evidencee that SIGNR1 is important not only for capture of S. pneumoniae from the 
blood,, but also for presentation and activation of B cells. Binding capacities of 
SIGNR11 are similar to those of the human DC-SIGN and binding of ManLAM to DC-
SIGNN results in immunosuppression. We provide first data about the role of SIGNR1 
duringg tuberculosis demonstrating that lack of SIGNR1 did not affect antibacterial 
hostt defense or the inflammatory response in mice (Chapter 8). We observed that 
althoughh the systemic immune response of SIGNR1 KO mice was skewed towards 
increasedd IFNy production early in infection, suggesting an immunomodulatory role 
forr SIGNR1 towards a Th1 response, our data suggest that the role of SIGNR1 is 
limitedd during M. tuberculosis infection in vivo. 

239 9 



CHAPTERR 15 

M.M. kansasii has emerged as an important nontuberculous mycobacterium that can 
causee severe infection in the immuno-compromised host, especially in HIV infected 
patients.. Knowledge of the pathogenesis of this infection is limited and therefore 
wee set up a mouse model of pulmonary M. kansasii infection (Chapter 9). In 
contrastt to our hypothesis, we did not find any differences in antibacterial host 
defensee against M. kansasii in mice that lack CD4+ cells although the IFNy response 
wass reduced. Furthermore, mice deficient for IFNy. IL-12p35, IL-12p40 or IL-18 also 
displayedd a normal host defense against pulmonary infection with M. kansasii. 
Thesee observations lead us to hypothesize that the role of the Th1 immune 
responsee is limited for host defense against pulmonary infection with M. kansasii 
butt that the innate immune responses mediated by TLRs, complement and 
antibodiess evoked a response strong enough to slowly clear the pathogen from the 
lungg in the absence of a systemic Th1 response. Therefore we infected mice that 
aree deficient in the IL-1R type 1 (which makes these mice unable to signal IL-1) 
withh M. kansasii (Chapter 10). IL-IRj KO mice demonstrated a reduced bacterial 
clearancee from the lungs and an increased dissemination to the liver, which was 
accompaniedd by an enhanced pulmonary inflammatory response. These data 
identifyy IL-1 as an important component of the innate immune response to lung 
infectionn by M. kansasii. 

Inn contrast to M. kansasii infection, the development of a strong Th1 mediated 
adaptivee immune response is considered of main importance for host defense 
againstt At. tuberculosis. Next to antigen presentation via the TCR, T cells require 
co-stimulationn for activation. In Chapter 11 we studied the role of the co-
stimulatoryy molecule CD27 during pulmonary tuberculosis. Although we found that 
micee lacking CD27 showed a reduced early Th1 response and reduced production of 
CD8++ T cell derived IFNy upon antigen specific stimulation, the absence of CD27 did 
nott affect outcome, e.g. survival rates of CD27 KO were comparable to those of WT 
micee during infection. The interaction between CD27 and its ligand CD70 are 
mainlyy considered to be important in the cellular immune response, but recent 
dataa have demonstrated that the interaction between CD27-CD70 also can serve as 
aa negative feedback loop regulating hematopoiesis. During acute infections, 
hematopoiesiss is of utmost importance and thus we studied the role of CD27 during 
pneumococcall pneumonia (Chapter 12). We found that CD27 KO mice are 
protectedd from infection with S. pneumoniae as shown by reduced bacterial 
growth,, reduced pulmonary inflammation and increased survival of these animals. 
Moreover,, neutrophil counts were increased in the broncho-alveolar Lavage fluid 
fromm these mice. Nonetheless, a competitive bone marrow transplantation in which 
wee administered mixtures of WT and CD27 KO bone marrow did not confirm our 
hypothesiss of increased hematopoiesis in CD27 KO animals. 
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Leptin,, the product of the obese-gene (ob), is a pleiotropic protein produced 
mainlyy by adipocytes and is downregulated during malnutrition and starvation, 
conditionss closely connected with active tuberculosis. Moreover, it was described 
thatt leptin has a stimulatory effect on the Th1 response that is of great importance 
inn host defense against pulmonary tuberculosis. To investigate the role of leptin in 
tuberculosis,, we intranasally infected WT and leptin deficient ob/ob mice with live 
virulentt M. tuberculosis and found that the antibacterial host response was 
disturbedd in the leptin deficient mice (Chapter 13). Moreover, ob/ob mice 
displayedd reduced specific IFNy and DTH responses, indicating that the ob/ob mice 
havee a defective Th1 activation in the antimycobacterial immune response. After 
leptinn replacement therapy, the Th1 deficient phenotype of the ob/ob mice 
reversed.. Leptin was shown not to be important for the cellular immune response. 
Alsoo severe bacterial infection is associated with elevated plasma levels of leptin. 
Wee investigated the role of leptin in acute bacterial pneumonia in Chapter 14 by 
infectingg ob/ob and WT mice with either the Gram-positive bacterium 
S.. pneumoniae or the Gram-negative pathogen K. pneumoniae. In the absence of 
leptin,, we did not detect major differences in the host defense against either 
pathogen:: minor differences in pulmonary inflammation and Local cytokine 
responsee and no differences in the anti-bacterial host response were observed. Our 
dataa suggest that although leptin plays a minor role in the regulation of the 
inflammatoryy response, it has no effect on antibacterial host defense against these 
pathogens. . 

GeneralGeneral Discussion 

Inn the experimental studies described in this thesis, we tried to increase the 
knowledgee of the interactions that occur between the host and pathogens inducing 
infectionss of the respiratory tract. Before new treatment, diagnostic or preventive 
strategiess avoiding pulmonary infections and related complications can be 
developed,, knowledge of the fundamental mechanisms of the immune response 
againstt invading pathogens is essential. Several studies presented in this thesis 
focusedd on the role of TLRs in the recognition of both acute and chronic infections 
inducedd by different (myco-)bacteria. We found that adequate identification of 
pathogenss by one or more TLRs is of utmost importance in inducing inflammation 
andd inflammation in turn is crucial for eradication of the infecting agent. Our work 
addss to evidence provided by various in vitro and some in vivo studies that TLRs 
aree essential in the recognition of pathogens and the resulting inflammatory 
response:: TLRs sense pathogens and alarm the innate immune system to produce 
cytokines// chemokines and attract cells of the immune system which then attempt 
too clear the infectious agent. In the future, it will be of interest to study the role 
off not only one TLR during respiratory infection, but to investigate several TLRs at 
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oncee by using doublee or triple KO mice. We found that there are very specific TLRs 
(likee TLR4) that recognize few bacterial Ligands (lipidA moiety from LPS/LOS) and 
thatt there are more pleiotrophic TLRs and adaptors important in the recognition of 
"common"" pat hogen-associated molecular patterns like e.g. TLR2-lipoproteins. We 
regardd it Likely that these different specificities are not only to fine-tune pathogen-
specificc host responses but also function as important back-up systems. 
Ourr studies raise the question if treatment strategies aiming at TLR function are of 
interest.. Although inflammation is a key element of the antibacterial host defense, 
itt is a double edged sword. Excessive inflammation induced by pathogen-induced 
TLRR activation, e.g. by excessive production of TNF or IL-1, can result in a severe 
systemicc inflammatory response syndrome and ultimately multiple organ failure. 
Inhibitionn of TLR function could in theory be accomplished by blocking antibodies, 
byy inhibition of the intracellular signaling pathways belonging to the specific TLR or 
byy stimulation of naturally occurring TLR antagonists. Although these strategies 
seemm very promising during excessive inflammatory diseases, one must consider 
thatt inhibition of TLRs can also result in loss of pathogen-detection and thus 
openingg the door for opportunistic infections or possibly reactivation of latent 
infectiouss diseases. A part of this thesis focused on the role of another pathogen 
recognitionn receptor in mice: SIGNR1. Although we were not able to demonstrate a 
cruciall role for this DC SIGN homolog during tuberculosis, this pathogen recognition 
receptorr was proven to be of significant importance in pneumococcal pneumonia. 
Ourr results predict that intervention against this receptor would result in a worse 
outcomee for the patient. 

Inn our investigations, we chose to make use of experimental mouse models that 
havee been used for a long time in our laboratory and in addition, we set up new 
modelss of pulmonary infection and inflammation in the mouse. The high degree of 
evolutionaryy homology between the human and mouse immune system make the 
mousee a scientific proper model for studying the interactions of pathogens and the 
host.. Nevertheless, when interpreting our data, we have to be cautious in 
extrapolatingg data obtained from mouse experiments to the human situation. To 
studyy the role of single cytokines, cell types or receptors as performed in this 
thesiss by investigating the phenotype of animals with a single gene deficiency may 
onn the one hand be an elegant approach but on the other hand bears a clear 
disadvantagee due to possible compensatory changes in these genetically altered 
animals.. Moreover, a single absent protein can hardly resemble the defects 
observedd in complex syndromes or diseases like malnutrition or HIV infection. 
Nevertheless,, by replacing leptin in the ob/ob mice and thus restoring the WT 
phenotype,, we were able to demonstrate that in these animals leptin was indeed 
responsiblee for the susceptible phenotype of these mice to tuberculosis. 
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Inn addition to the concerns arising from the use of knockout animals, there are 
discrepanciess between the experimental models we used and infections occurring 
inn humans. For example, human tuberculosis develops by inhaling only a fraction of 
thee number of bacteria that we give to the mice and pulmonary infections by NTHi 
orr S. pneumoniae are mostly a result of prior colonization of the upper respiratory 
tractt and not a result of inhalation of a great number of bacteria. Although we 
triedd to infect the animals as "naturally" as possible by using the intranasal route, 
ourr possibilities are limited. Models of airway colonization are hard to establish and 
needd introduction of new uncertainties like the use of agar beads to provide a 
nichee for NTHi. Moreover, we speculate that the pathogen-free environment in 
whichh animals are housed and experiments are performed result in mice that are 
hyper-reactivee to all bacteria they encounter. 
Thee complex interactions occurring during an immune response are not always 
straight-forward.. Our study focusing on the role of CD27 during the immune 
responsee against tuberculosis concluded that CD27 was important for early but not 
latee IFNy production by CD8+ T cells, a result that was in line with earlier findings in 
aa model of influenza infection. When we then tried to establish the role of CD27 in 
aa model of acute infection, the answers were not so straightforward and we are 
currentlyy searching for the mechanisms that are responsible for the observed 
protectionn of CD27 deficient during pneumococcal pneumonia. 
Too put it in a nutshell: numerous more studies will be needed to fully understand 
thee complex host-pathogen interactions occurring during (myco)bacterial infection 
off the respiratory tract. 
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Samenvatting Samenvatting 

Infectieziektenn vormen een belangrijke groep ziekten bij de mens en veroorzaken 
wereldwijdd veel ziekte en sterfte. Tijdens de ademhaling staat de long continu 
bloott aan de buitenwereld en door de vele vertakkingen van de long is het 
oppervlakk dat in contact staat met de buitenwereld erg groot. Infecties van de 
luchtwegenn (respiratoire infecties) komen dan ook veelvuldig voor. Infecties 
kunnenn ontstaan door verschillende micro-organismen die worden onderscheiden in 
dee volgende hoofdklassen: bacteriën, virussen (zoals griep of HIV), schimmels 
(zoalss Candida) of parasieten (zoals malaria). Ons onderzoek richtte zich op 
longinfectiess die veroorzaakt worden door bacteriën, te weten tuberculose en 
pneumonie.. Tuberculose, veroorzaakt door infectie met Mycobacterium {M.) 
tuberculosistuberculosis is samen met malaria en HIV één van de belangrijkste doodsoorzaken 
onderr de infectieziekten in de wereld . In de westerse samenleving is pneumonie 
eenn veelvoudig voorkomende infectieziekte. Deze longinfectie wordt hoofdzakelijk 
veroorzaaktt door Streptococcus (S.) pneumoniae en non-typeable Haemophilus 
influenzaeinfluenzae (NTHi). 

Dee long heeft natuurlijke afweermechanismen om infectie te bestrijden. Het 
onderzoekk dat geleid heeft tot dit proefschrift, had tot doel de interacties in kaart 
tee brengen die tussen de gastheer (in het geval van dit onderzoek was dit 
voornamelijkk de muis) en de verwekker van de infectie (het micro-organisme) 
plaatsvinden. . 
Alss een micro-organisme de long binnendringt, is het noodzakelijk dat het als 
vreemdd herkend wordt door het lichaam. Bacteriën hebben op hun membraan 
(oppervlak)) pathogeengeassocieerde moleculaire patronen (PAMP's). Voorbeeld van 
eenn PAMP is lipopolysaccharide dat in membranen van Gram-negatieve bacteriën 
zoalss de bestudeerde NTHi, Klebsiella (K.) pneumoniae en Acinetobacter (A.) 
baumaniibaumanii voorkomt. Patroonherkennende receptoren (PRR's) herkennen PAMP's en 
activerenn vervolgens het natuurlijke, aspecifieke afweersysteem. Receptoren zijn 
eiwittenn die op de buitenkant van cellen zitten en signalen van buiten de cel naar 
binnen,, "de cel in", kunnen transporteren. Een belangrijke groep PRR's zijn de 
Toll-likee receptoren (TLR's). Verschillende studies beschreven in dit proefschrift 
zijnn gedaan om de rol van de TLR's tijdens infecties van de luchtwegen te 
doorgronden. . 

Inn de studies die beschreven zijn in dit proefschrift, hebben wij gebruik gemaakt 
vann muizen met natuurlijk voorkomende of geïnduceerde mutaties, of muizen met 
eenn doelbewust aangebrachte deletie van een compleet gen (knockout muizen of 
KOO muizen). Bij deze muizen hebben wij verschillende bacteriële infecties laten 
geïnduceerd:: acute infecties (veroorzaakt door bij voorbeeld S. pneumoniae, NTHi, 
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K.K. pneumoniae, A. baumanii en M. sme$matis) en chronische infecties (infectie 
doorr de mycobacteriën M. tuberculosis en M. kansasii). De virulentie (de potentie 
omm ziekte te verwekken) verschilde aanzienlijk tussen de bacteriële stammen. In 
hett geval van NTHi, A. baumanii, M. sme$matis en M. kansasii waren normale wild-
typee (WT) muizen in staat om de infectie te klaren en de bacteriën op te ruimen. 
Bijj de andere bacteriële stammen (Al. tuberculosis, S. pneumoniae en 
K.K. pneumoniae) waren de bacteriën in staat te delen en zich te verspreiden naar 
anderee organen. In Hoofdstuk 2 wordt het onderzoek beschreven waarin wij de 
rollenrollen van TLR4, CD14 en TLR2 in de ontstekingsreactie en anti bacteriële afweer 
tegenn gramnegatieve infectie met NTHi hebben bestudeerd. We vonden dat na 
intranasall toediening van NTHi, CD14 KO en TLR4 KO muizen een verminderde 
ontstekingsresponss en vertraagde klaring van bacteriën uit de luchtwegen lieten 
zien.. In dit infectiemodel was geen rol voor TLR2 weggelegd. Bovendien suggereren 
dee data verkregen door het gebruik van MyD88 KO en TRIF mutante muizen dat de 
My0888 afhankelijke en niet de MyD88 onafhankelijke route van TLR4 signalering 
belangrijkk is voor de initiatie van ontsteking en klaring van het micro-organisme. 
Dee gegevens van dit onderzoek komen overeen met de resultaten van de studie die 
beschrevenn staat in Hoofdstuk 3. Onderwerp van dit onderzoek waren de rollen 
vann CD14, TLR4 en TLR2 tijdens A. baumanii pneumonie. A. baumanii is een 
opportunistischee Gram-negatieve ziekteverwekker die steeds vaker nosocomiale 
pneumoniee veroorzaakt (Longinfectie verkregen in het ziekenhuis). CD14 of TLR4 
deficiëntee muizen bleken minder goed in staat om de infectie waar te nemen wat 
resulteerdee in vertraagde klaring van de bacteriën. Echter, in tegenstelling tot 
NTHii infectie waarbij de afweer van TLR2 KO muizen vergelijkbaar was met WT 
muizen,, waren de TLR2 KO muizen in dit model in staat de bacteriën versneld te 
klaren.. Wij vonden dat in dit model van gramnegatieve longinfectie TLR2 juist de 
ontstekingsresponss tegen lijkt te gaan. Bovendien was TLR2 slechts van matig 
belangg in de inductie van ontsteking tijdens S. pneumoniae longinfectie, een model 
vann Gram-positieve pneumonie (Hoofdstuk 4). De membraan van S. pneumoniae 
kentt verschillende TLR2 liganden, zoals lipoteichoïnezuur en lipoproteïnes. Toch 
wass de afweer tegen S. pneumoniae niet afhankelijk van TLR2. Deze resultaten 
suggererenn dat TLR2 slechts een matige rol speelt in de natuurlijke afweerrespons 
tegenn grampositieve pneumonie geïnduceerd door S. pneumoniae 
TLR'ss herkennen verschillende PAMP's van micro-organismen. Er zijn data die 
suggererenn dat CD14 een rol zou kunnen spelen in de herkenning van 
lipoarabinnomannann (gemannosileerd; ManLAM) uit de membraan van 
M.M. tuberculosis. In het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 5 laten wij zien dat 
CD144 KO muizen beschermt zijn tegen M. tuberculosis infectie door een 
verminderdee ontsteking van de longen. Onze data wijzen er op dat CD14 een rol 
speeltt in de afweerreactie, niet door een effect op de antibacteriële afweer maar 
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doorr een effect op de regulatie van ontsteking. Tevens hebben wij de rol van CD14 
bestudeerdd in de inductie van ontsteking door LAM (niet gemannosileerd; AraLAM) 
verkregenn van een niet-pathogene mycobacteriële stam (Hoofdstuk 6). WT, CD14 
KOO en TLR4 mutante muizen lieten een normale ontstekingsreactie zien tegen 
intranasalee toediening van AraLAM. Daarentegen zagen wij nauwelijks ontsteking in 
dee longen van TLR2 KO muizen, wat suggereert dat TLR2 de signalerende receptor 
voorr AraLAM in vivo is. Bovendien was de klaring van M. smegmatis uit de long 
vertraagdd in TLR2 KO muizen maar normaal in CD14 en TLR4 deficiënte muizen. 
Inn het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 7, hebben wij laten zien dat de PRR 
SIGNR11 S. pneumoniae uit de bloedbaan kan filtreren. SIGNR1 deficiënte muizen 
warenn gevoeliger voor longinfectie met S. pneumoniae. Omdat de muizen een 
verlaagdee anti-phosphorylcholine IgM respons na infectie vertoonden, hebben wij 
voorr het eerst bewijs geleverd dat S1GNR1 niet alleen belangrijk is voor het 
filtrerenn van S. pneumoniae uit het bloed maar ook voor presentatie en activatie 
vann B cellen. De bindingscapaciteiten van SIGNR1 zijn vergelijkbaar met die van de 
humanee homoloog DC-SIGN en binding van ManLAM aan DC-SIGN resulteert in 
immuunsuppressie.. Wij hebben als eerste data gegeneerd over de rol van SIGNRT 
tijdenss tuberculose en wij laten zien dat het ontbreken van SIGNR1 geen invloed 
heeftt op de antibacteriële afweer of lokale onsteking tijdens tuberculose 
(Hoofdstukk 8). Ondanks dat de systemische immuunrespons in SIGNR1 KO muizen 
naarr de Th1 kant neigde, suggereerden onze data dat de rol van SIGNR1 tijdens 
tuberculosee beperkt is. 

M.M. kansasii is een belangrijke niet-tuberculeuze mycobacterium gebleken die 
hevigee infectie kan veroorzaken in de immunologisch verzwakte gastheer, in het 
bijzonderr in HIV geïnfecteerde patiënten. De kennis over het ontstaan van deze 
infectiee is beperkt en daarom hebben wij een muismodel van deze ziekte opgezet 
(Hoofdstukk 9). In tegenstelling tot onze hypothese, vonden wij geen verschillen in 
antibacteriëlee afweer tegen M. kansasii in CD4+ KO muizen ondanks dat de IFNv 
responss verminderd was. Bovendien toonden muizen die deficiënt waren voor IFNy 
zelf,, IL-12p35, IL-12p40 of IL-18 een normale afweerreactie tegen longinfectie met 
M.M. kansasii. Door deze observaties kwamen wij tot de nieuwe hypothese dat de rol 
vann de Th1 immuun respons beperkt is in de afweer tegen longinfectie met 
M.M. kansasii maar dat de natuurlijke afweer met TLR's, complement en 
antilichamenn een reactie genereert die sterk genoeg is om de infectie langzaam uit 
dee long te klaren in de afwezigheid van een sterke Th1 respons. Om dit te testen, 
hebbenn wij muizen geïnfecteerd die deficiënt zijn voor de IL-1 Receptor type 1 
(hierdoorr zijn de muizen niet in staat om IL-1 te signaleren; Hoofdstuk 10). IL-1 Ri 
KOO muizen lieten een verminderde klaring van bacteriën uit de longen zien en een 
verhoogdee spreiding van de bacteriën naar de lever. Tevens vonden wij meer 
ontstekingg in de longen van deze muizen. Met dit onderzoek hebben wij IL-1 
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geïdentificeerdd als een belangrijk onderdeel van de natuurlijke afweer tegen long 

infectiee door Al. kansasii. 
Inn tegenstelling tot M. kansasii infectie is de ontwikkeling van een sterke Th1 
gedrevenn adaptieve immuun respons van groot belang bij de afweer tegen 
Al.. tuberculosis. Tegelijkertijd met antigeen presentatie via de T cel receptor 
hebbenn T cellen co-stimulatie nodig om geactiveerd te worden. In Hoofdstuk 11 
staatt ons onderzoek beschreven naar de rol van het co-stimulatoire molecuul CD27 
tijdenss tuberculose. Ondanks dat wij vonden dat CD27 KO muizen een verminderde 
vroegee Th1 respons vertoonden en minder CD8+ T cellen IFNy produceerden, 
beïnvloeddee de afwezigheid van CD27 niet de uitkomst van de infectie. Zo was er 
bijvoorbeeldd geen verschil in overleving van de CD27 KO ten opzichte van de WT 
muizen.. De interactie tussen CD27 en zijn ligand CD70 worden hoofdzakelijk in 
verbandd gebracht met de cellulaire immuun respons, maar recentelijk is 
aangetoondd dat de CD27-CD70 interactie als negatieve feedback kan fungeren voor 
dee haematopoiese (bloedaanmaak). Tijdens acute infecties is de haematopoiese 
vann groot belang en daarom hebben wij de rol van CD27 tijdens pneumonie 
bestudeerdd (Hoofdstuk 12). Wij vonden dat CD27 KO muizen beschermt zijn tegen 
infectiee met S. pneumoniae wat geïllustreerd werd door verminderde bacteriële 
uitgroei,, verminderde ontsteking van de longen en verhoogde overleving van de 
dieren.. Bovendien waren de aantallen neutrofielen die aangetroffen werden in de 
spoelvloeistoff van de longen van CD27 KO muizen verhoogd. Toch kon een 
competitievee beenmergtransplantatie waarin wij de muizen een mengsel van WT 
enn KO beenmerg substitueerden niet bevestigen dat een verhoogde haematopoiese 
tijdenss infectie ten grondslag ligt aan onze bevindingen. 
Leptine,, het product van het obese gen (oö), is een veelzijdig proteïne dat 
hoofdzakelijkk gemaakt wordt door vetcellen. Circulerende leptine concentratie zijn 
verlaagdd tijdens ondervoeding en Langdurig voedselgebrek, condities die 
gerelateerdd zijn aan tuberculose, wordt de hoeveelheid leptine. Bovendien is 
beschrevenn dat leptine een positief effect heeft op de ontwikkeling van de Th1 
respons.. Om de rol van leptine tijdens tuberculose te onderzoeken, hebben wij WT 
enn leptine deficiënte oblob muizen intranasaal geïnfecteerd met levende en 
virulentee Al. tuberculosis en gevonden dat de anti bacteriële afweer verstoord was 
inn de leptine deficiënte muizen (Hoofdstuk 13). Verder lieten de oblob muizen 
verlaagdee specifieke IFNy en DTH responsen zien wat erop wijst dat oblob muizen 
eenn verminderde Th1 antimycobacteriële immuunrespons kennen. Door leptine-
behandelingg van de deficiënte muizen, konden wij het Th1 deficiënte fenotype 
normaliseren.. Leptine is echter niet alleen van belang voor de cellulaire immuun 
respons.. Tijdens acute infecties zijn plasma leptine spiegels juist verhoogd. Wij 
hebbenn de rol van leptine onderzocht tijdens acute bacteriële pneumonie door 
obloboblob en WT muizen met óf de Gram-positieve bacterie S. pneumoniae óf met de 
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Gram-negatievee bacterie K, pneumonie te infecteren. Tijdens de afwezigheid van 
Leptinee vonden wij geen grote verschillen in de afweer tegen beide micro-
organismen:: kleine verschillen werden gevonden in de locale ontstekingsreactie en 
err waren geen verschillen in de antibacteriële afweer. Onze data doen vermoeden 
datt ondanks dat leptine een kleine rol speelt in de regulatie van de 
ontstekingsreactiee het geen effect heeft op de antibacteriële afweer. 

AlgemeneAlgemene Discussie 

Doorr middel van de experimentele studies die resulteerden in dit proefschrift 
hebbenn wij getracht het inzicht te vergroten in de interacties die plaatshebben 
tussenn de gastheer en micro-organisme tijdens infecties van de luchtwegen. 
Voordatt nieuwe behandelingen, diagnostische- of preventieve maatregelen tegen 
longinfectiess ontwikkeld kunnen worden, is kennis van de fundamentele 
mechanismenn van de afweer tegen binnendringende bacteriën van essentieel 
belang.. Verschillende studies die beschreven worden in dit proefschrift waren 
gerichtt op de rol van TLR's in de herkenning van zowel acute als chronische 
infecties,, geïnduceerd door verschillende <myco-)bacteriën. Wij vonden dat 
adequatee herkenning van micro-organismen door één of meerdere TLR's van groot 
belangg is voor de inductie van ontsteking en dat deze ontstekingsreactie op haar 
beurtt cruciaal is voor het uitroeien van de infectie. Ons onderzoek draagt bij aan 
dee kennis uit verschillende in vitro studies en sommige in vivo studies dat TLR's 
essentieell zijn voor de herkenning van ziekteverwekkers en de resulterende 
ontsteking:: TLR's bespeuren micro-organismen, alarmeren het natuurlijke 
afweersysteemm door tot cytokine- en chemokineproductie aan te zetten en 
aansluitendd worden cellen van het immuun-systeem aangetrokken die dan proberen 
dee infectie te klaren. Voor de toekomst zal het interessant zijn om niet alleen één 
TLRR te bestuderen, maar om door het gebruik van dubbele of driedubbele KO 
muizenn verschillende TLR's samen te bestuderen. Wij hebben gevonden dat er zeer 
specifiekee TLR's (zoals TLR4) zijn die specifieke PAMPs herkennen (lipidA van 
LPS/LOS)) en dat er multifunctionele TLR's en adaptoren zijn die meer "algemeen" 
voorkomendee bacteriële motieven herkennen zoals bij voorbeeld TLR2 en 
lipoproteïnes.. Wij achten het mogelijk dat deze verschillende specificiteiten niet 
alleenn dienen om een micro-organisme specifieke respons te moduleren maar ook 
fungerenn als een belangrijk back-up mechanisme. 

Onzee studies werpen de vraag op of behandelingsstrategieën die TLR functie 
beïnvloedenn zinvol zouden kunnen zijn. Ondanks dat ontsteking een belangrijk 
onderdeell is van de antibacteriële afweer, snijdt het mes aan twee kanten. 
Ongecontroleerdee TLR gemedieerde responsen van het immuunsysteem op een 
bacterie,, bijvoorbeeld overmatige productie van Interleukine 1 en Tumor Necrose 
Factorr u, kunnen in ultimo zelfs leiden tot multipel orgaan falen. In theorie zou 
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remmingg van TLR functie volbracht kunnen worden door blokkerende antilichamen, 
doorr inhibitie van de intracellulaire signaleringsroutes van de specifieke TLR's of 
doorr stimuleren van natuurlijk voorkomende TLR antagonisten. Ondanks dat deze 
strategieënn erg veelbelovend lijken, moet stil worden gestaan bij het feit dat 
remmingg van TLR's ook kan resulteren in verminderde detectie van micro-
organismen.. Dit opent mogelijk de deur voor opportunistische infecties of kan 
eventueell leiden tot reactivate van latente infecties. 
Eenn ander deel van ons onderzoek richtte zich op een andere PRR: SIGNR1. Hoewel 
wijj niet in staat waren om een cruciale rol voor SIGNR1 in tuberculose vast te 
stellen,, hebben wij wel aangetoond dat deze receptor van groot belang is tijdens 
pneumokokkenn pneumonie. Onze resultaten voorspellen dat interventies tegen 
dezee receptor in een verslechtering van de afweer zouden resulteren. 
Tijdenss ons onderzoek hebben wij er voor gekozen om gebruik te maken van 
experimentelee muismodellen die al enige tijd in ons laboratorium bestaan en 
hebbenn wij tevens nieuwe muizenmodellen van longinfectie en -ontsteking 
opgezet.. De immuunsystemen van mens en muis Lijken sterk op elkaar en dit maakt 
dee muis een goed model voor het bestuderen van de menselijke situatie. Toch 
moetenn wij voorzichtig zijn en onze bevindingen niet zo maar extrapoleren naar de 
mens.. Aan de ene kant lijkt het elegant om de rol van geïsoleerde cytokines, 
celtypess of receptoren te bestuderen in dieren die alleen dit specifieke onderdeel 
vann het immuunsysteem missen, maar aan de andere kant is er een groot nadeel 
doorr mogelijke compensaties in deze genetisch veranderde dieren. Bovendien is 
hett onwaarschijnlijk dat de afwezigheid van een specifiek onderdeel van het 
immuunsysteemm de defecten volledig kan nabootsen die optreden tijdens complexe 
syndromenn als HIV infectie of tijdens ondervoeding. Door het restitueren van 
leptinee aan leptine deficiënte muizen, waren wij wel in staat om te laten zien dat 
inderdaadd leptine verantwoordelijk was voor het gevoelige fenotype van de muizen 
inn dit model van tuberculose. 
Naastt de bedenkingen die ontstaan door het gebruik van KO dieren, zijn er 
duidelijkee verschillen tussen onze experimentele modellen van infecties en de 
manierr waarop mensen geïnfecteerd raken. Zo worden mensen door slechts een 
fractiee van het aantal bacteriën geïnfecteerd dat wij aan muizen geven en infecties 
mett NTHi of S. pneumoniae zijn gewoonlijk een gevolg van eerdere kolonisatie van 
dee bovenste luchtwegen en niet van het inademen van een bolus micro-
organismen.. Ondanks dat wij getracht hebben om de muizen zo "natuurlijk" 
mogelijkk te infecteren via de intranasale route, zijn onze mogelijkheden beperkt. 
Modellenn van kolonisatie van de luchtwegen zijn lastig en vergen de invoering van 
eenn nieuwe onbekende factor zoals het gebruik van agar-bolletjes om een niche 
voorr NTHi te creëren. Bovendien veronderstellen wij dat de "steriele" omgeving 
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waarinn de muizen gehuisvest en de experimenten gedaan worden leidt tot muizen 
diee hyper-reactief zijn tegen alle bacteriën. 
Dee complexe interacties die optreden tijdens immuunresponsen zijn lang niet altijd 
eenvoudig.. Onze studie over de rol van CD27 tijdens de afweer tegen tuberculose 
liett zien dat de interactie tussen CD27 van belang was voor vroege IFNy productie 
doorr CD8+ T cellen. Dit kwam overeen met eerdere resultaten die verkregen waren 
inn een griepmodel. Echter, toen wij probeerden de rol van CD27 tijdens 
pneumokokkenn pneumonie te evalueren, bleken de antwoorden niet zo eenduidig 
tee zijn en wij zijn bezig om het mechanisme achter de bescherming van CD27 
deficiëntee muizen te vinden. 
Concluderendd willen wij stellen dat nog veel studies nodig zullen zijn om de 
complexee interacties die plaatsvinden tussen gastheer en micro-organisme tijdens 
(myco-)bacterielee infecties van de luchtwegen volledig te doorgronden. 
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Dankwoord Dankwoord 

Hartelijkk dank aan iedereen die een bijdrage aan het tot stand komen van dit 
proefschriftt heeft geleverd. Als je op zo'n grote afdeling werkt als LEIG dan zijn 
ditt heel veel mensen en ik hoop natuurlijk van harte dat ik niemand vergeet. 
Alss eerste wil ik graag mijn promotor bedanken: Tom, dank dat je mij de kans gaf 
omm als onderzoeker in Amsterdam te komen werken. Ik heb zeer veel van je 
geleerdd en ik heb bewondering voor de manier waarop je alles altijd maar weer 
weett te regelen. Dank je dat je nooit te erg geschrokken bent van mijn vaak erg 
directee en (te) felle aard. Je enthousiasme, de altijd open deur en je kennis van 
zakenn is al door je vele promovendi voor mij geroemd en ik kan mij hier alleen 
maarr bij aansluiten. Ik hoop dat wij samen nog veel succesvol onderzoek gaan doen 
inn de toekomst! 

Eenn bijzondere pluim in het dankwoord van mijn proefschrift verdient Sandrine 
Florquin.. Sandrine, je bent co-auteur van alle hoofdstukken en ik heb buiten-
gewoonn veel van je geleerd: Van het onderscheid tussen monocytjes en lymfocytjes 
viaa apoptische lichaampjes tot cholesterolspleten ("oei, arme muis"). Ik heb altijd 
mett veel plezier samen met jou coupes gescoord (zelfs de honderden saaie coupes 
vann de minder fulminante modellen). 
Dee ins en outs over het werken met een biosafety level III pathogeen en het 
tuberculose-muizenmodell heb ik geleerd van Annelies Verbon en Jaklien Leemans. 
Jaklien,, dank je wel dat je mij zo vaak hebt geholpen en dat ik frustraties kon 
delenn met iemand die precies begreep wat ik bedoelde. Tevens wil ik graag de 
medewerkerss van de biomedical research van het KIT bedanken en in het bijzonder 
Sjoukje,, Nel en Arend. 
Tijdenss de afgelopen vier jaar heb ik de kans gekregen om met onderzoekers van 
anderee afdelingen en universiteiten te mogen werken. Dit was een verrijking voor 
mijzelff en voor de inhoud van dit proefschrift. Daarom wil ik graag de volgende 
personenn bedanken voor de goede samenwerking: Stella Koppel en Theo 
Geijtenbeekk van de VU en Martijn Nolte en Rene van Lier van de Experimentele 
Immunologiee van het AMC. Giamila: I had a great time working with you in Denver 
andd by participating in 2 chapters of this thesis, your contribution is significant. 
Thanks! ! 
Dee analisten van de afdeling Experimentele Inwendige Geneeskunde wil ik 
bedankenn voor het regelen van het lab, het oplossen van allerlei lab-gerelateerde 
problemenn en last but not least de gezelligheid. Een aantal dames wil ik graag toch 
persoonlijkk bedanken: Jennie voor alle hulp bij mijn proeven op het KIT en je 
(FACS-)) kennis en Petra voor de hulp, het doen van menig CBA en het beheer van 
dee muizen. Angelique, dank je wel voor het regelen van de muizenfok en het 
bijhoudenn van de ELISA's in al die jaren. Monique, dank je dat 1 woord vaak 
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genoegg is en je heerlijk nuchtere kijk op het leven. Anita en Regina; dank voor al 
hett snij-, plak- en kleurwerk en de gezelligheid. Joost, Marieke en Ingvild: DANK 
voorr al jullie hulp, de kwaliteit van de muizenproeven en menig jolig gesprek 
verstoptt achter mondkapjes. Dit geldt ook voor Bert en Paulien van het ARIA: Dank 
voorr alle goede zorgen voor mijn muizen. Ik wil Piet en Eric bedanken voor alle 
mutatiess en het terugzetten van verloren geachte mappen en files! 
Pieter:: Dank voor het managen van onze afdeling. Zonder een goed secretariaat 
wass de meest efficiënte manager echter nergens en bij LEIG zou het reilen en 
zeilenn ook een stuk minder soepeitjes verlopen zonder onze office managers: 
dames,, hartelijk dank voor alles van paperclips tot lastige budgetvragen! 
Dee twee stafleden Alex en Kees van de Tom-groep mag ik natuurlijk niet vergeten 
tee bedanken: Alex, dank je voor je enthousiasme op allerlei fronten. Je knapt 
menigg rotklusje op en je probeert de eeuwig miserabele financiële situatie te 
verbeteren.. Kees, het is erg sfeervol jou er bij te hebben; dank voor de CD70 Light-
Cycler.. Arnold: dank voor je hulp in ggo-zaken. 
Dee oude garde van Tom's groep {Nico, Koen, David, Judith, Bas, Petra en Anita) wil 
ikk bedanken voor de (congres-)gezelligheid, alle praktische hulp en de goede 
samenwerking.. Roos, wij zijn samen begonnen en hebben dezelfde hoogte- en 
dieptepuntenn gekend in de afgelopen 4 jaar: bedankt voor het harmonieuze delen 
vann onze bench. Liebe Sylvia, ich danke dir für die gute Zusammenarbeit, für deine 
Freundschaftt und natürlich ist wegen dir mein Deutsch noch nicht ganz gerostet. De 
nieuwee garde (Joost, Mark, Rianne, llona, Masja, Michiel, Marieke, Goda, Esther, 
Jacobienn en sinds kort Marcel en Joppe) wil ik bedanken voor de helpende handen, 
dee fantastische trip naar Zuid-Korea (met onze "hello" Goda), en de nieuwe 
gezelligheidd op het lab. 
Eenn leuke werksfeer door feestjes, symposia, etentjes, congressen, borrels en veel 
goedee grappen zijn, denk ik, buitengewoon belangrijk voor creativiteit en 
kruisbestuivingg op een lab. Het zijn te veel mensen die aan de goede sfeer hebben 
bijgedragenn in de afgelopen 4 jaar om iedereen bij naam te noemen. Echter, mijn 
aio-kamer-genotenn in het bijzonder wil ik bedanken voor de leuke ti jd. Jantine, als 
ikk een derde paranimf had mogen kiezen, dan was j i j dat zeker geworden. Carina, 
paranimf,, dezelfde dag begonnen en zo veel met elkaar gedeeld. Ik vind het 
bijzonderr dat ik van dichtbij meegemaakt heb hoe j i j je hebt ontwikkeld in de 
afgelopenn jaren. Fijn dat je mij ook ter zijde wilt staan tijdens de verdediging van 
mijnn proefschrift. 
Damess van LU.M.E.N., dank voor jullie vriendschap en mij dunkt dat jullie 
inburgeringscursuss geslaagd is. Ik ben benieuwd wat de toekomst voor één ieder 
vann ons gaat brengen! Marieke, ik kom snel weer eens naar Den Haag. 
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Zeerr trots ben ik op mijn lieve, geïnteresseerde, internettende en e-mailende, opa 
enn oma. Aart en Geer: jullie wil ik bedanken omdat ik weet dat wij altijd op jullie 
kunnenn rekenen en op jullie terug kunnen vallen. 
Lievee Titien, ik kan alleen maar hopen dat ik mijn verdediging op dezelfde manier 
weett te volbrengen als j i j ruim een jaar geleden. Jij bent mijn "grote" zus en 
medee dankzij het idee dat j i j tijdens de verdediging naast mij zult staan, weet ik 
datt het allemaat wel goed komt! Paul, je bent een aanwinst voor Michiel en mij. 
Lievee papa en mama, ik hoop dat jullie net zo trots zijn op mij als ik op jullie. Nog 
eenn gepromoveerde dochter; jullie moeten haast wel de ideale combinatie zijn! 

Michiel,, dank voor je liefde, je steun, je waanzinnige kookkunsten, je taxi-service 
enn ons leventje samen: ik hou van jou. 

(atlmen n 
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Catharinaa Wilhelmina Wieland werd geboren op 7 maart 1978 te Weinheim, 
Duitsland.. Ze behaalde haar gymnasium diploma in 1997 aan het Gymnasium im 
Kannenbackerlandd in Höhr-Grenzhausen. Hierna begon ze de studie Biomedische 
Wetenschappenn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar eerste 
wetenschappelijkee stage heeft zij uitgevoerd op de afdeling Algemene Inwendige 
Geneeskundee van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Het opzetten van 
eenn assay voor fagocytose en intracellulaire killing van de schimmel Candida 
albicansalbicans was het doel van deze stage. In navolging van de eerste stage heeft zij een 
halff jaar doorgebracht aan het University of Colorado Health Sciences Center in 
Denverr (VS) en daar onderzoek gedaan naar de rol van de transcriptiefactor 
Interferonn Regulatory Factor 1 bij longontsteking, geïnduceerd door geïsoleerde 
virulentie-factorenn van de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Na het behalen van 
haarr doctoraalexamen in 2001, begon ze als assistent in opleiding bij de afdeling 
Laboratoriumm Experimentele Inwendige Geneeskunde van het Academisch Medisch 
Centrumm in Amsterdam, onder begeleiding van prof. dr. Tom van der Poll. Het 
onderzoekk dat is uitgevoerd is in dit proefschrift beschreven. Doel van het 
onderzoekk was om meer inzicht te krijgen in de interacties tussen gastheer en 
bacteriee tijdens infecties van de luchtwegen. 
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