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Toll-like receptoren (TLRs) zijn homologe type 1 transmembraaneiwitten die bestaan 
uit een extracellulair leucine-rich repeat (LRR) domein dat betrokken is bij de herkenning 
van pathogeen-geassocieerde moleculaire structuren (PAMPs), en een cytoplasmatisch 
domein dat zorgt voor signaaltransductie. Sinds de ontdekking van de rol die TLR4 speelt 
in de immuunrespons van lipopolysaccharide (LPS), zijn meerdere TLRs ontdekt die 
allemaal één of meerdere specifieke liganden herkennen en de immuunrespons sturen. 
Stimulatie van TLRs leidt via intracellulaire transcriptiefactoren uiteindelijk tot de 
productie van cytokines en verhoogde expressie van zowel B7 co-stimulatoire moleculen 
als MHC klasse II. Op dit moment zijn dertien verschillende TLRs beschreven die elk 
specifieke, lichaamsvreemde liganden herkennen en die elk op specifieke wijze de 
immuunrespons kwalitatief en kwantitatief verschillend beïnvloeden. Recent is aangetoond 
dat ook lichaamseigen stoffen als ligand voor TLRs kunnen dienen en dat deze om die 
reden kunnen bijdragen aan het ontstaan van auto-immuunziekten. Gewone lichaamseigen 
stoffen worden niet herkend, maar wanneer deze stoffen veranderd zijn in structuur (neo-
epitopen), of wanneer deze stoffen, doordat cellen beschadigd zijn, zich voordoen op 
ongebruikelijke plaatsen in het organisme, kunnen deze herkend worden door TLRs. De 
notie dat TLRs niet alleen lichaamsvreemde, maar ook endogene stoffen kunnen herkennen 
heeft grote gevolgen gehad voor het concept van de aangeboren (innate) immuunrespons. 

Doel van dit proefschrift was om TLRs recombinant tot expressie te brengen en 
monoklonale antistoffen tegen TLRs te maken. Met deze antistoffen zou de rol onderzocht 
kunnen worden die specifieke TLRs hebben in de respons tegen bepaalde liganden en/of 
pathogenen. Daarnaast is onderzocht hoe specifieke TLR-liganden, bepaalde 
bacteriestammen, en bepaalde verontreinigingen (contaminaties) de cytokineproductie in 
verschillende celsystemen beïnvloedden zoals volbloed (VB), perifere mononucleaire 
(MNC) cellen, en TLR-getransfecteerde HEK-cellen.  

 
Hoofdstuk 2 beschrijft onze pogingen om het extracellulaire deel van TLR2 

recombinant tot expressie te brengen. Expressie van TLR2 was afwezig in de de gist Pichia 
pastoris en extreem laag in humane embryonale niercellen (HEK293 cellen). Met behulp 
van verschillende expressievectoren kon een hoge expressie van TLR2 bereikt worden in 
verschillende E. coli bacteriestammen. Echter, het in bacteriën tot expressie gebrachte 
TLR2 eiwit was dusdanig geaggregeerd in inclusion bodies, dat dit eiwit niet gebruikt kon 
worden voor het immuniseren van muizen om monoklonale antistoffen te maken. Meerdere 
pogingen om het TLR2 eiwit anders te produceren, of om verkeerd gevouwen TLR2 eiwit 
te hervouwen, waren zonder succes. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft hoe muizen geïmmuniseerd werden met CD14-TLR2 of CD14-
TLR4-getransfecteerde HEK293 cellen. Hiervóór waren de muizen eerst getoleriseerd door 
injectie met HEK293-CD14 cellen zonder TLR, gevolgd door een cyclofosfamide injectie. 
Met behulp van de intracellulaire kleurstof CFSE ontwikkelden we een screening assay om 
onderscheid te maken tussen hybridoma supernatanten die HEK-CD14 en HEK-CD14-TLR 
herkenden. Meerdere immunisaties leidden tot drie anti-TLR2 monoklonale antistoffen die 
alledrie van de IgM subklasse waren en dus niet voor functionele experimenten gebruikt 
konden worden. We vonden geen antistoffen gericht tegen TLR4. 

 
Hoofdstuk 4 en 5 gaan over parodontitis, een chronische ontsteking die veelal in 

verband wordt gebracht met een Gram-negatieve subgingivale microflora.  
Bacteriële componenten stimuleren onder andere TLR2 en/of TLR4. Omdat er sterke 

aanwijzingen zijn dat er zowel kwalitatieve als kwantitatieve verschillen zijn in de 
immuunrespons na TLR2 en TLR4 stimulatie onderzochten wij of en hoe Gram-negatieve 
orale bacteriën zoals P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, T. forsythensis, 
P.intermedia, P. nigrescens, F. nucleatum, en V. parvula TLR2 en/of TLR4 stimuleerden. 
Alle onderzochte bacteriën stimuleerden TLR2, terwijl alleen A. actinomycetemcomitans en 
V. parvula eveneens TLR4 stimuleerden. Daarnaast onderzochten we van meerdere 
serotypes van twee orale bacteriestammen (A. actinomycetemcomitans stam a-e en P. 
gingivalis stam K-, K1 t/m K6) het vermogen tot inductie van cytokineproductie (IL-6,  
IL-8, IL-10, IL-12) in VB. Verschillen in serotype, die geassocieerd zijn met een verschil in 
virulentie, leidden niet tot verschillen in cytokineproductie na stimulatie. De ontdekking dat 
de meeste orale bacteriën uitsluitend TLR2 stimuleren, zou een goede verklaring kunnen 
zijn voor de Th2 oriëntatie van de immuunrespons in parodontitis (hoofdstuk 4). 

Omdat het roken van sigaretten geassocieerd is met een grotere kans op en een 
verergerde vorm van parodontitis, onderzochten we of rokers in vergelijking met niet-
rokers een immuunrespons vertoonden met een Th2 oriëntatie. Inderdaad bleek dit, na 
stimulatie van VB met P. gingivalis en LOS (lipo-oligosaccharide, een ligand voor TLR4), 
het geval te zijn. Daarnaast vonden we dat na LOS stimulatie de VB IL-1β productie van 
rokers verminderd was in vergelijking met de niet-rokers (hoofdstuk 5). 

 
Hoofdstuk 6 en 7 beschrijven ontwikkelingen in de monocytenactivatietest (MAT), een 

in vitro pyrogeen test. De MAT is ontwikkeld om de konijnenpyrogeentest en de LAL 
(Limulus Amoebocyte Assay)-test overbodig te maken omdat er wetenschappelijke, 
ethische, en financiële bezwaren zijn tegen deze tests.  

In hoofdstuk 6 bevestigen we dat voor MATs het gebruik van perifere MNC als 
monocytenbron en IL-6 als read-out de meest gevoelige combinatie is van de vijf door de 
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EVCAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) voorgestelde 
methodes (VB + IL-1, VB + IL-6, MNC + IL-6, MonoMac6 + IL-6, cryo-VB + IL-1). Onze 
experimenten tonen aan dat het gebruik van 1 op 10 verdund VB als monocytenbron en de 
detectie van IL-8 in het supernatant als read-out een vergelijkbare gevoeligheid oplevert als 
de MNC/IL-6 combinatie. Bepaalde verontreinigingen of TLR-liganden geven zelfs een 
meer robuuste respons in de VB/IL-8 combinatie dan in de MNC/IL-6 combinatie, 
waarschijnlijk omdat voornamelijk neutrofielen worden geactiveerd. Het grote voordeel 
van het meten van VB IL-8 productie is dat langdurige zuiveringsstappen van monocyten 
vermeden worden. Dit is belangrijk omdat de kans op verhoging van de 
achtergrondcytokineproductie recht evenredig is met de tijd die nodig is voor 
zuiveringsstappen. Deze zuiveringsstappen zelf kunnen ook aanleiding geven tot stimulatie 
van de achtergondcytokineproductie, zoals aangetoond bij de combinatie MNC/IL-8. 
Kortom, dit hoofdstuk laat zien dat het meten van IL-8 productie in 1 op 10 verdund VB 
een volwaardig alternatief is voor de reeds geaccepteerde combinatie MNC en IL-6. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de ontdekking dat PBS, na dialyse, de TLR-ligand 
geïnduceerde cytokineproductie (IL-6 en IL-8) in VB stimuleert. Omdat cellulosefilters of 
cellulosedialysemembranen (1→3)-β-D-glucanen kunnen lekken, testten we meerdere 
(1→3)-β-D-glucanen op de TLR-ligand geïnduceerde cytokineproductie. De (1→3)-β-D-
glucanen geïsoleerd uit (menstruatie) tampons en de (1→3)-β-D-glucan pachyman uit de 
paddestoel Poria cocos versterkten de TLR-gestimuleerde cytokineproductie in VB, terwijl 
de afzonderlijke stimuli (TLR-liganden en (1→3)-β-D-glucanen) slechts leidden tot een 
zeer lage cytokineproductie. De receptor dectine-1 speelt een belangrijke rol in de 
biologische effecten van (1→3)-β-D-glucanen. Omdat aangetoond was dat de activatie van 
dectine-1 afhankelijk was van het tyrosine kinase Syk, probeerden we dit enzym te 
remmen, wat slechts leidde tot een gedeeltelijke vermindering van het co-stimulatoire effect 
van pachyman op TLR-geïnduceerde cytokineproductie. Het blokkeren van dectine-1 door 
een overmaat van niet stimulerende en klein moleculaire β-glucanen (laminarine, glucaan-
fosfaat) verminderde niet het effect van een lage concentratie pachyman. Echter bij hoge 
concentraties pachyman werd IL-8 gedeeltelijk, en de IL-6 productie volledig geremd door 
laminarine, terwijl glucaanfosfaat en een dectine-1 neutraliserende antistof dit effect niet 
hadden. Deze resultaten suggereren dat er meerdere (1→3)-β-D-glucan receptoren in 
verschillende mate tot expressie komen op verschillende cellen (MNC/neutrofielen) en dat 
de rol van dectine-1 in de co-stimulatie van TLR-geïnduceerde cytokineproductie beperkt 
is. Samenvattend, (1→3)-β-D-glucanen kunnen een belangrijke rol spelen in de 
kwantitatieve respons na TLR triggering. Dit is van belang voor geneesmiddelen die 
toegepast worden bij patiënten die blootstaan aan microbiële infecties. Daarnaast moet er 
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rekening gehouden worden met het feit dat (1→3)-β-D-glucanen kunnen leiden tot vals 
positieve resultaten in MAT-assays.  

 
In hoofdstuk 8 beschrijven we dat na stimulatie met LOS/LPS, de IL-8 productie in 

HEK-cellen stabiel getransfecteerd met CD14 en TLR4 sterk gepotentieerd werd na 
incubatie met humaan serum. De eerste experimenten sloten een rol uit voor LPS-binding 
protein en (soluble) CD14, als ook van complement- en stollingsfactoren. Isolatie van de 
actieve serumcomponent door middel van size-exclusion chromatografie en anion/cation 
chromatografie leverden één actieve fractie op. Vergelijking van deze actieve fractie met 
andere fracties na SDS gelelectroforese leverden een kandidaat bandje op waarvan d.m.v. 
N-terminal sequencing werd vastgesteld dat het om angiostatine ging, een proteolytisch 
fragment van het serumeiwit plasminogeen. Ongeveer vergelijkbaar met gepubliceerde 
studies vonden ook wij dat septische sera, die kleine plasminogeen fragmenten bevatten 
zoals angiostatine, de LPS-geïnduceerde IL-8 productie in HEK-CD14-TLR4 cellen 
significant versterkten in vergelijking met normale sera. Samenvattend tonen we aan dat 
hoewel de actieve ingrediënt nog niet met zekerheid geïdentificeerd kon worden, humaan 
serum de respons van TLR4 na LPS triggering versterkt en dat deze serumfactor verhoogd 
is tijdens sepsis.  

 
In hoofdstuk 9 onderzochten we de cytokineproductie in VB na T cel stimulatie. Wij 

vonden dat stimulatie met anti-CD3 monoklonale antistoffen leidt tot T cel proliferatie en 
de productie van T-cel cytokines zoals IL-2, GM-CSF, TNF, IL-13, en IFNγ, maar ook tot 
een robuuste IL-8, maar geen IL-6 productie. De IL-8 productie in anti-CD3 gestimuleerd 
VB werd voor meer dan 80% geremd door neutralisatie van GM-CSF en TNF. Omgekeerd 
induceerden TNF en GM-CSF de productie van VB IL-8, maar niet die van VB IL-6. 
Omdat de VB IL-8 productie na GM-CSF en TNF stimulatie altijd lager was dan die na T 
cel stimulatie, probeerden we een hypothetische derde T cel factor te identificeren. IL-2 
bleek de T cel factor te zijn die de GM-CSF en TNF geïnduceerde IL-8 productie 
aanzienlijk versterkte. Toediening van louter IL-2 leidde tot een IL-8 productie die geremd 
kon worden door neutralisatie van GM-CSF en TNF. Bij lage concentraties van IL-2 was er 
een sterke synergie tussen GM-CSF en TNF in de inductie van IL-8 productie. 
Samenvattend toont deze studie aan dat IL-2 de productie van IL-8 in VB induceert, en dat 
dit gebeurt op een GM-CSF en TNF afhankelijke manier.  

 
In hoofdstuk 10 is dit proefschrift samengevat. 


