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Infectieziekten vormen wereldwijd een bedreiging en een belangrijke oorzak van ziekte en 
sterfte. Bacteriёn hebben een opmerkelijk vermogen om resistentie te ontwikkelen tegen 
antibiotica en andere medicijnen en het idee dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe 
influenzavirus pandemie kan komen, heeft hernieuwde interesse gewekt in ziekmakende 
virussen. Inzicht in factoren die betrokken zijn bij de immuunrespons tijdens infectie is 
nodig om potentiёle nieuwe therapieёn te ontwikkelen. Verder is de eerste immuunrespons 
van de gastheer (die de infectie ondergaat) niet altijd in zijn eigen voordeel: het kan 
tevens schadelijke effecten hebben. Ook bij steriele (niet-infectieuze) ontsteking kan de 
immuunrespons nadelige effecten hebben.
De receptor for advanced glycation end products (RAGE) is een receptor die betrokken 
is bij de immuunrespons van verschillende ziektemodellen van ontsteking. Zo kan RAGE 
de migratie van ontstekingscellen naar de plek van ontsteking bevorderen en activatie van 
RAGE leidt tot zogenaamde nucleair factor-κB activatie in de kern van cellen waardoor 
allerlei pro-inflammatoire (ontstekingsbevorderende of onderhoudende) processen op 
gang komen.
Dit proefschrift richt zich op de rol van deze receptor, RAGE, als potentieel therapeutisch 
target bij infectie en ontsteking.

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Het beschrijft verschillende stoffen die aan 
RAGE kunnen binden (ook wel RAGE “liganden” genoemd) en de klinische relevantie 
van de infectie- en ontstekingsziekten die in dit proefschrift besproken worden.
In het eerste deel van dit proefschrift onderzochten wij de rol van RAGE in de 
immuunrespons bij ernstige infecties. Hierbij gebruikten we muizen die genetisch 
veranderd zijn waardoor ze geen actieve producten van het RAGE gen kunnen maken 
en daardoor RAGE deficiënt (-/-) genoemd worden. Door deze muizen te vergelijken met 
muizen die RAGE wel in normale hoeveelheden tot expressie brengen (Wild-type of 
Wt muizen genoemd), beogen we de rol van RAGE te kunnen ontrafelen. Hoofdstuk 2 
bestudeert the rol van RAGE tijdens sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaakt door peritonitis 
(buikvliesontsteking) door de bacterie Escherichia (E.) coli. Eerst laten we zien dat RAGE 
is opgereguleerd (meer aanwezig) in de lever tijdens E. coli sepsis. Vervolgens vonden 
we dat RAGE-/- muizen meer E. coli bacteriën hebben, meer ontsteking, meer schade 
in de lever en een sterkere activatie van het stollingssysteem. Deze bevindingen konden 
gedeeltelijk worden gereproduceerd door antilichamen tegen RAGE te geven aan Wt 
muizen. Tevens was RAGE van belang voor het op gang brengen van de immuunrespons, 
blijkend uit een verminderde immuunrespons en stollingsactivatie in de RAGE-/- muizen 
na injectie van lipopolysaccharide (LPS), een steriel onderdeel van de celwand van de E. 
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coli bacterie. Dit hoofdstuk laat zien dat RAGE signalering bijdraagt aan een effectieve 
antibacteriële respons tijdens E. coli sepsis waardoor de begeleidende ontstekings- en 
stollingsactiverende respons beperkt is.
In hoofdstuk 3 t/m 6 laten we zien dat infectieuze longontsteking veroorzaakt door 
de verschillende pathogenen Streptococcus (S.) pneumoniae, Klebsiella (K.) pneumoniae, 
Mycobacterium (M.) tuberculosis of influenza virus die we in die hoofdstukken 
respectievelijk onderzochten, geassocieerd is met opregulatie van RAGE in de longen. 
In hoofdstuk 3 rapporteren wij over onze experimenten met RAGE-/- en Wt muizen 
tijdens longontsteking (pneumonie) verzoorzaakt door de gram-positieve bacterie 
Streptococcus (S.) pneumoniae (ook wel streptococ of pneumococ genoemd). RAGE had 
een negatieve invloed tijdens deze infectie. RAGE-/- muizen hadden minder uitgroei van 
de streptococbacteriёn wat gepaard ging met minder ontsteking. Macrofagen van RAGE-

/- muizen waren beter in staat om de streptococbacteriёn te doden. Verder waren er minder 
neutrofielen gemigreerd naar de eerste plek van infectie (de longen) en was de stolling 
minder geactiveerd in de RAGE-/- muizen. Dit geeft aan dat RAGE een schadelijke rol 
speelt tijdens streptococcenpneumonie. 
Teneinde de rol van RAGE tijdens pneumonie door een gram-negatieve bacterie te 
onderzoeken, infecteerden wij RAGE-/- en Wt muizen met K. pneumoniae zoals beschreven 
in hoofdstuk 4. RAGE-/- muizen vertoonden na infectie een gestoorde immuunrespons in 
vergelijking met de Wt muizen, zich uitende in een slechtere overleving en meer uitgroei 
van de bacteriёn. Dit ging gepaard met een vergelijkbare ontstekingsreactie in de longen 
en in de lever. Toediening van steriel LPS afkomstig van K. pneumoniae gaf geen verschil in 
immuunrespons tussen de twee muisgroepen. Bij elkaar genomen laat dit zien dat RAGE 
bijdraagt aan een effectieve antibacteriële immuunrespons tijdens een K. pneumoniae 
luchtweginfectie, maar geen belangrijk onderdeel is van longontsteking veroorzaakt door 
de intacte Klebsiella bacterie of door het (steriele) LPS van deze bacterie.
De resultaten van hoofdstuk 5 tonen onze bevindingen aan van studies met RAGE-/- 
en Wt muizen die we geïnfecteerd hebben met levende, virulente tuberculosebacteriёn 
(M. tuberculosis). RAGE had een gunstig effect op deze infectie; RAGE muizen hadden 
een grotere mortaliteit, meer gewichtsverlies en meer bacteriën in hun longen. Dit was 
geassocieerd met meer tekenen van ontsteking in de longen. Hiermee laten we zien dat 
RAGE voordelig is voor de gastheer tijdens een tuberculose infectie. 
In hoofdstuk 6 evalueerden wij de betrokkenheid van RAGE tijdens pneumonie 
veroorzaakt door influenza A virus. Daarvoor vergeleken wij de afweer van RAGE-/- en 
Wt muizen tegen influenzapneumonie. RAGE-/- muizen waren beschermd tegen deze 
infectie en hadden een verbeterde virusklaring en een verhoogde cellulaire T celrespons 
en activatie van neutrofielen. Samengevat maakt RAGE de gastheer meer vatbaar voor 
een luchtweginfectie door het influenzavirus. 
Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de rol van oplosbaar (soluble) RAGE, 
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RAGE bindende en activerende stoffen (RAGE liganden) en andere alarmines (ook wel 
damage-associated molecular patterns (DAMPs) genoemd) tijdens ernstige infectie en 
ontsteking. Oplosbaar RAGE (soluble (s) RAGE) is een afgesplitste vorm van full length 
(volledige, niet afgesplitste) RAGE die de competitie aangaat met full length RAGE 
(dat verankerd aan de celoppervlak zit en dus niet oplosbaar is, zie ook Figuur 1 van de 
Introductie (hoofdstuk 1) van dit proefschrift). Daardoor kan dit oplosbare RAGE de 
circulerende RAGE liganden aan zich binden en voorkomen dat deze aan full length 
RAGE binden en deze vervolgens activeren.
De Toll-like receptoren (TLRs) zijn een recent ontdekte klasse van receptoren 
(“voelsprieten”) op en in cellen van het menselijk lichaam die betrokken zijn bij het 
herkennen van bacteriën, virussen en schimmels. Dit concept van “pattern recognition” 
gaat niet alleen op voor exogene (van buiten de gastheer afkomstige) pathogenen 
die herkend worden door m.n. deze TLRs, maar ook voor endogene (van de gastheer 
afkomstige/lichaamseigen) moleculen of structuren (alarmines of DAMPs) die o.a. 
door RAGE herkend worden. Deze “nieuwe” groep van moleculen blijken belangrijke 
pro-inflammatoire (ontstekingsbevorderende) factoren te zijn van de immuunrespons. 
Tijdens infectie worden deze lichaamseigen eiwitten vrijgemaakt om de gastheer a.h.w. te 
waarschuwen voor eminent gevaar. 
Voorbeelden van deze alarmines en tevens liganden voor RAGE zijn high mobility 
group box (HMGB)1 en sommige leden van de zgn. S100-familie (bv. S100A8, ook wel 
myeloid-related protein 8, MRP8 genoemd), S100A9 (MRP14) of S100A12 (MRP6). 
In hoofdstuk 7 tonen we de effecten van toediening van oplosbaar RAGE tijdens E. coli 
sepsis. Het injecteren van oplosbaar RAGE resulteerde in meer verspreiding van de E. 
coli bacteriёn naar de lever en de longen en meer schade aan de lever. Het had echter geen 
invloed op de longschade. Tijdens deze buikvliesontsteking geïnduceerde sepsis werd 
HMGB1 uitgescheiden en het inspuiten van antilichamen tegen HMGB1 leidde ook 
tot meer verspreiding van de bacteriën naar de lever en longen. De conclusie van dit werk 
was dan ook dat RAGE liganden, inclusief HMGB1, de verspreiding van E. coli bacteriën 
remmen tijdens gram-negatieve sepsis. 
In hoofdstuk 8 bestudeerden we de expressie van HMGB1 bij patiёnten met sepsis, 
ingedeeld naar de drie meest voorkomende infectieuze bronnen en de expressie van 
HMGB1 op de plek van de infectie tijdens buikvliesontsteking en luchtweginfectie. 
Patiёnten met ernstige sepsis door pneumonie, buikvliesontsteking of urineweginfectie 
hadden verhoogde HMGB1 levels in hun bloed. Er was geen verschil in HMGB1 tussen 
overlevenden en niet-overlevenden en HMGB1 levels correleerden niet met de ernst van 
de ziekte of met cytokine levels in het bloed. Hiermee in overeenstemming, alhoewel 
de cytokine levels duidelijk toenamen, bleef HMGB1 niet detecteerbaar na intraveneuze 
LPS injectie. Bij patiёnten met buikvliesontsteking was de HMGB1 concentratie in 
het buikvocht meer dan 10 x hoger dan in het bloed. Bij pneumoniepatiёnten waren de 
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HMGB1 levels in het longlavaat van de kant van de infectie hoger dan in het longlavaat 
van gezonde controles. In dit hoofdstuk concludeerden wij dat de kinetiek van de 
opregulatie van HMGB1 bij ernstige sepsis kan verschillen afhankelijk van de primaire 
infectiebron. Verder komt HMGB1 waarschijnlijk voor het grootste gedeelte vrij op de 
plek van de infectie (bv. in de buikholte bij buikvliesontsteking of in de longen bij een 
longontsteking).
Aangezien HMGB1 een pro-inflammatoire mediator is die bijdraagt aan acute longschade, 
maten we HMGB1 levels in longlavaten van patiёnten die mechanisch beademend 
werden en van patiёnten met een zogenaamde ventilator-associated pneumonia (VAP, 
beademings geassocieerde longinfectie) in hoofdstuk 9. HMGB1 levels waren verhoogd 
na lange beademing, maar niet na korte beademing in vergelijking met gezonde (niet 
beademde) vrijwilligers. Bij unilaterale VAP (VAP van één long) waren HMGB1 levels 
van de geïnfecteerde long niet verschillend t.o.v. de niet-geinfecteerde long. 
Dus, lange beademing is geassocieerd met verhoogde HMGB1 waarden en korte beademing 
niet. Tijdens VAP is HMGB1 opgereguleerd in vergelijking met gezonde vrijwilligers, 
maar niet verschillend van patiënten die geїntubeerd zijn en even lang beademd zijn. 
Eerder is m.b.v. in vitro data (celonderzoek) laten zien dat HMGB1 intracellulaire 
signaleringsroutes kan activeren via interactie met (op zijn minst) 3 “pattern recognition” 
receptoren: TLR2, TLR4 en RAGE. Het doel van hoofdstuk 10 was om de bijdrage 
van deze receptoren te onderzoeken aan de in vivo (in levende proefdieren) respons op 
HMGB1. Hiervoor hebben we HMGB1 toegediend aan Wt, TLR2-/-, TLR4-/- en RAGE-

/- muizen. De TLR4-/- en RAGE-/- muizen hadden minder TNF-α, IL-6  en neutrofielen 
(ontstekingscellen) in hun buikholtelavaat.  De TLR2-/- muizen daarentegen hadden 
juist meer TNF-α en IL-6 in hun buikholtelavaat. Deze resultaten tonen dat HMGB1 
cytokine release induceert, de stolling activeert en neutrofielinflux in vivo geeft via een 
mechanisme dat op zijn minst gedeeltelijk afhankelijk is van TLR4 en RAGE.
MRP8 and 14 kunnen heterodimeren vormen die diverse ontstekingsresponsen kunnen 
induceren. Onlangs hebben wij laten zien dat de heterodimeer MRP8/14 een ligand is 
voor TLR4 en dat muizen die deficiёnt zijn voor MRP8/14, beschermd zijn tegen LPS 
geїnduceerde sterfte. Hoofdstuk 11 beschrijft de expressie en rol van MRP14 in klinische 
en experimentele sepsis. In dat hoofdstuk tonen wij voor het eerst aan dat sepsis patiёnten 
verhoogde MRP8/14 levels in hun bloed hebben en dat LPS injectie resulteert in MRP8/14 
release in gezonde vrijwilligers. Van patiёnten met buikvliesontsteking waren de MRP8/14 
waarden van het buikvocht 15 keer hoger dan van het bloed. MRP14-/- muizen (en daar 
mee MRP8/14 deficiёnt) hadden een betere afweer tegen E. coli sepsis in een vroege fase, 
blijkend uit een tijdelijke verminderde verspreiding van de bacteriën. Verder hadden de 
MRP14-/- muizen lagere cytokine levels in hun bloed en minder ernstige leverschade. Bij 
elkaar genomen laten deze resultaten zien dat humane sepsis en endotoxemie geassocieerd 
zijn met het vrijkomen van MRP8/14. In geval van sepsis bij buikvliesontsteking komt 
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MRP8/14 met name vrij op de plek van infectie (buikholte) en bevordert het de verspreiding 
van de bacteriёn in een vroege fase en draagt het bij aan leverschade.

Er is nog niet veel bekend over de bijdrage van oplosbaar RAGE aan de afweer tijdens 
sepsis of infectie. Eerder is aangetoond dat plasmaconcentraties van oplosbaar RAGE in 
patiёnten met sepsis verhoogd zijn en dat niet-overlevenden meer oplosbaar RAGE in 
hun bloed hebben dan overlevenden, wat suggereert dat oplosbaar RAGE gerelateerd is 
aan de ernst en uitkomst van sepsis. Van andere klinische studies weten we dat oplosbaar 
RAGE geassocieerd is met een lager risico op coronairlijden, hypertensie, metabool 
syndroom, arthritis en de ziekte van Alzheimer. Deel drie van dit proefschrift betreft de 
expressie van oplosbaar RAGE en zijn high-affinity ligand S100A12 bij ernstige infectie 
en ontsteking. 
S100A12 (of MRP6) heeft een hoge expressie en bloedwaarden correleren met ziekte 
activiteit bij patiёnten met ontstekingsziekten. Hoofdstuk 12 rapporteert over de mate 
van expressie van S100A12 en zijn high-affinity receptor (oplosbaar) RAGE bij patiёnten 
met ernstige sepsis ingedeeld naar de drie meest voorkomende infectieuze bronnen en 
bij gezonde vrijwilligers geїnjecteerd met LPS. Patiёnten met ernstige sepsis vertoonden 
verhoogde S100A12 waardes in hun bloed. Alle subgroepen van ernstige sepsis (sepsis 
door longontsteking, buikvliesontsteking en urineweginfectie) hadden meer S100A12 
expressie in de circulatie in vergelijking met gezonde controles. Opvallend genoeg hadden 
de patiёnten met sepsis door longontsteking de hoogste S100A12 levels. Injectie van LPS 
in gezonde vrijwilligers veroorzaakte het vrijkomen van S100A12 in de bloedbaan. In 
tegenstelling tot S100A12 bleven de sRAGE concentraties onveranderd tijdens sepsis of 
humane endotoxemie. Samengevat, bij ernstige sepsis is S100A12 opgereguleerd ongeacht 
de primaire infectiebron. LPS injectie in gezonde vrijwilligers induceert eveneens 
S100A12, terwijl de levels van zijn high-affinity soluble receptor sRAGE niet veranderen 
tijdens sepsis of humane endotoxemie. 
Vervolgens analyseerden we de expressie van S100A12 en RAGE in patiёnten met ARDS 
(acute respiratory distress syndrome) in hoofdstuk 13. S100A12 expressie was hoger in 
longlavaat van ARDS patiёnten dan van gezonde controles. Niet-ontstoken longweefsel 
van gezonde vrijwilligers vertoonde uitgebreide RAGE aankleuring die erg leek op het 
expressiepatroon van ontstoken longweefsel. sRAGE was niet verhoogd bij ARDS 
patiёnten. S100A12 nam af in de tijd vanaf het begin van de ziekte. Bij LPS geïnhaleerde 
gezonde vrijwilligers was S100A12 verhoogd in het longlavaat. Celproeven bevestigden 
de pro-inflammatoire effecten van humaan S100A12. Wij concluderen dat S100A12 en 
zijn receptor RAGE sterk tot expressie komen in longweefsel en in de bronchoalveolaire 
ruimte tijdens acute lung injury. S100A12 expressie zou neutrofiel activatie kunnen 
reflecteren tijdens longontsteking en bij kunnen dragen aan de ontsteking en endotheel 
activatie via binding aan RAGE.
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Patiёnten met respiratoire insufficiёntie hebben vaak extra zuurstof en kunstmatige 
beademing nodig. Ondanks dat beide ondersteunende maatregelen nodig zijn om een 
adequate zuurstofopname te garanderen, kunnen ze ook juist longinflammatie en –schade 
veroorzaken of verergeren. De zogenaamde “hyperoxie geïnduceerde longschade” wordt 
gekenmerkt door infiltratie van neutrofielen in de longen. In hoofdstuk 14 bestudeerden 
we of longschade geïnduceerd door hyperoxie geassocieerd is met verhoogde sRAGE levels 
in de bronchoalveolaire ruimte. Tevens onderzochten we in dit hoofdstuk de expressie en 
functie van urokinase plasminogeen activator receptor (uPAR), een belangrijke mediator 
voor de migratie van witte bloedcellen. sRAGE was verhoogd in longlavaat van muizen 
die bloot waren gesteld aan hyperoxie. Tevens induceerde hyperoxie migratie van uPAR 
positieve granulocyten in de longen van Wt muizen (vergeleken met Wt muizen die bloot 
waren gesteld aan kamerlucht). uPAR deficiëntie was geassocieerd met een verminderde 
neutrofiel influx in longweefsel en longlavaat, wat gepaard ging met een sterke afname 
van de longschade. Bovendien was de stollingsactivatie verminderd in uPAR deficiënte 
muizen. Deze resultaten laten zien dat hyperoxie geïnduceerde longschade geassocieerd 
is met verhoogde sRAGE levels in de longen en dat uPAR deficiëntie geassocieerd is met 
minder neutrofielinflux in longweefsel en in de bronchoalveolaire ruimte en met minder 
longschade.
Ten slotte vonden we in hoofdstuk 15 dat het intranasaal toedienen van LPS sRAGE 
levels induceert in muizen. Verder onderzochten we in dit hoofdstuk de rol van monocyt 
chemoattractant protein-1 (MCP-1) in longontsteking geïnduceerd door LPS of 
lipoteichoic acid (LTA), bestanddelen van de respectievelijk gram-negatieve en gram-
positieve bacteriewand. Gezonde vrijwilligers hadden hogere MCP-1 concentraties in hun 
longlavaat na LPS inhalatie. Analoog hier aan, resulteerde intranasaal toegediend LPS of 
LTA bij muizen in een toename van MCP-1 in longlavaat. Alveolaire macrofaag-achtige 
cellen scheidden aanzienlijke hoeveelheden MCP-1 uit wanneer ze in vitro gestimuleerd 
werden met LPS of LTA. MCP-1 deficiёnte muizen hadden minder TNF-α en minder 
neutrofielinflux in de bronchoalveolaire ruimte na LPS of LTA instillatie in vergelijking 
met Wt muizen. Bovendien hadden deze MCP-1 deficiёnte muizen lagere IL-6 en KC 
concentraties en minder ernstige longontsteking. Opvallig genoeg was MCP-1 deficiёntie 
geassocieerd met een toename van IL-10 release in longlavaat in een vroege fase na LPS en 
LTA instillatie. Daarom is onze conclusie dat MCP-1 een pro-inflammatoire mediator is 
tijdens longontsteking geïnduceerd door zowel LPS als LTA.




