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Geïnfecteerde brandwonden gaan gepaard met een hoge 
morbiditeit en mortaliteit. Wanneer er sprake is van een 
geïnfecteerde brandwond, veroorzaken gramnegatieve bac-
teriën grotere problemen dan grampositieve. Hoe levende 
bacteriën in een brandwond van partiële dikte het aangebo-
ren immuunsysteem beïnvloeden, is niet duidelijk. Daarom 
wilden wij de interactie tussen delen van het aangeboren 
immuunsysteem en gramnegatieve bacteriën in een mui-
zenmodel van brandwonden van partiële dikte bestuderen. 
Daarnaast werd de rol onderzocht die Lipopolysaccharide 
binding protein (LBP) hierbij speelt en werd een potentieel 
nieuwe methoden onderzocht om infecties van brandwon-
den met gramnegatieve bacteriën te beheersen.
LBP wordt gezien als een sleutelproteïne om invasieve gram-
negatieve bacteriën tegen te werken en een immuunreactie 
van de gastheer te initialiseren. Wij waren geïnteresseerd in 
lokale en systemische immuunreacties op gramnegatieve 
bacteriën en gebruikten hiervoor multiresistente Pseudo-
monas aeruginosa bacteriën die lipopolysacharide (LPS) 
in de wond brengen. Men denkt dat de resulterende LPS-
LPB-verbinding de productie van pro- en anti-inflammato-
rische  cytokines initieert en daarmee de afweerreactie van 
de gastheer verandert. Door de beschikking te hebben over 
LBP-knock-out (LBPko) muizen hadden wij een unieke 
mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de reactie op LPS 
van het aangeboren immuunsysteem dat geen capaciteit tot 
LBP-productie heeft, met en zonder gestandaardiseerde in-
fectie. Daarnaast gebruikten we een adenoviraal construct 
coderend voor LBP (figuur 1) waarmee we genoverdracht-
studies uitvoerden om het effect van LBP-herstel in LBPko 
muizen en overexpressie in normale, wildtype (wt) muizen 
te bestuderen. Hiermee konden wij het potentieel van LBP 
voor gentherapie en eventuele toekomstige applicaties voor 
brandwondbehandeling verhelderen. 
Kort geleden werd beschreven dat antimicrobiële peptiden 
een cruciale maar slecht begrepen en soms wat tegenstrij-
dige rol in het aangeboren immuunsysteem kunnen spelen. 
Deze peptiden worden gewoonlijk volgens een ‘supply-and-
demand’ situatie geproduceerd door een organisme dat lijdt 

aan een infectie of ontsteking. Aangezien deze peptiden een 
nieuwe klasse van antimicrobiële middelen vertegenwoor-
digen die bacteriën aan hun buitenste celwand aanvallen, 
en aangezien ze een brede werking tegen grampositieve en 
gramnegatieve bacteriën en schimmels hebben, waren wij 
geïnteresseerd om deze nieuwe en veelbelovende peptiden in 
ons infectiologische brandwondenonderzoek te integreren. 
Allereerst moest er een in vivo brandwondenmodel ontwik-
keld worden, met als doel meer inzicht in complexe, immu-
nologische mechanismen van geïnfecteerde type-IIB-brand-
wonden toe te laten. Ons eerste doel was het vermogen te 
vergelijken van de LBPko muizen ten opzichte van de nor-
male muizen om zich te verdedigen tegen gestandaardi-
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Figuur 1: Presentatie van ons Ad5-adenoviraal construct code-
rend voor ratten-LBP.
Het virus  heeft een dl309 backbone (AdLBP) en produceert 
ratten-LBP (pijl) volgend op een CMV-promotor en een  HIS-tag 
(pijl). Het construct werd gemaakt door de University of 
 Michigan Vector Core.
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bij LBP-deficiënte muizen en door overexpressie bij normale 
of wildtype muizen, werd onze hypothese bevestigd dat dit 
proteïne belangrijk is bij gramnegatieve infecties. Het herstel 
van LBP in LBP-deficiënte muizen leidde tot een 44-voudige 
reductie van het aantal Pseudomonas bacteriën, en door mid-
del van overexpressie bij wildtype muizen, tot een 4,9-vou-
dige reductie. Bovendien konden wij aantonen dat adeno-
virale gentherapie binnen ons model in vivo mogelijk was.  

Opbouwend op ons resultaten, focusten wij in meer detail 
op de intradermale veranderingen van muizen die geen 
LBP-proteïne kunnen produceren. Wij waren vooral geïn-
teresseerd in de transcriptionele veranderingen die in de 
wond plaatsvinden, en daarom vergeleken wij intradermale 
genexpressieprofielen middels microarray technologie na 
het toebrengen van brandwonden in beide muizengroepen. 
Vergeleken met wildtype muizen kwamen 1802 genen in de 
knock-out muizen ten minste twee keer hoger dan wel lager 
tot expressie. Het gen dat het hoogst tot expressie kwam in 
knock-out muizen was growth-related-oncogene-1  (GRO-1), 
een CXC-chemokine dat bekend staat om het vermogen 
neutrofielen in knaagdieren aan te trekken. Neutrofielen 
zijn sleutelcellen in het reguleren van een immuunreactie. 
Binnen ons model kwam GRO-1 intradermaal 6 uur na het 
aanbrengen van de brandwond in LBPko muizen 53-keer ho-
ger tot expressie. Naast deze verandering van  GRO-1 waren 
veranderingen van pro- en anti-inflammatoire cytokines voor 
ons van belang. Tevens voerden we een kwantitatieve analyse 
uit van perifere leukocyten en hun subsets in niet-verwonde 
LBPko muizen versus de normale muizen. Deze analyse liet 
geen significante verschillen zien in beide groepen voor wat 
betreft het totaal aantal perifere witte bloedcellen. Vervolgens 
herhaalden we dit experiment 24 uur nadat in beide groepen 
een IIB-brandwond aangebracht was. In  LBPko muizen was 
het totale aantal perifere leukocyten en het aantal neutrofie-
len en lymfocyten 24 uur na het trauma significant verhoogd, 
vergeleken met de niet-verwonde  LBPko muizen. Normale 
muizen lieten daarentegen geen verschil van beide tijdstip-
pen in perifere leukocyten, neutrofielen en lymfocyten zien. 
Wel kon een verschil in monocyten aantallen gezien worden 
die 24 uur na type-IIB-brandwond significant verhoogd wa-
ren vergeleken met de niet-gewonde toestand. Daarnaast wil-
den wij weten wat de expressie was van GRO-1, samen met 
andere pro- en anti-inflammatoire cytokines 24 uur na het 
induceren van de brandwond. Dit hebben we geanalyseerd 
door middel van kwantitatieve reverse-transcription polyme-
rase chain-reaction  (qRT-PCR). Op dit latere moment kwam 
 GRO-1 in de huid van knock-out muizen minder sterk tot uit-
drukking dan in de huid van wildtype muizen. Daarentegen 
waren de bestudeerde cytokines IL-6, TNFα en IL-10 op 24 
uur niet-significant verschillend in beide groepen.

Om nog meer inzicht in de rol van neutrofielen in deze pro-
cessen te krijgen, verlengden we de tijd van onze studie naar 
cel- en cytokinegedrag naar 96 uur. Van de bestudeerde cy-
tokines lieten GRO-1, TNFα en IL-10 een bifasische expres-
sie zien in beide diergroepen: een toename 24 uur na trau-
ma vergeleken met 6 uur na trauma, een afname na 48 uur 

seerde gramnegatieve infecties te bestuderen. Hiervoor cre-
eerden wij in beide muizen groepen een gestandaardiseerde 
brandwond. De wond zelf was bedoeld om een levende, her-
stellende wondbodem te creëren (klasse-IIB-brandwond) die 
de verloren dermale structuren moet herstellen. Naast de be-
kende desastreuze gevolgen voor patiënten op brandwonden 
IC’s is bekend dat brandwonden tot nog slechter resultaten 
leiden zodra ze geïnfecteerd raken. Omdat sommige bacte-
riën zoals Pseudomonas aeruginosa zich in biofilmformaties 
kunnen verbergen en daardoor moeilijk bestreden kunnen 
worden, hebben wij voor een cultuur van levende en vooral 
multiresistente Pseudomonas aeruginosa bacteriën, voor al 
onze experimenten gekozen. Pseudomonas aeruginosa blijft 
een van de meest problematische bacteriën in de behande-
ling van brandwonden. 
Vervolgens hebben we het ontwerp van onze experimentele 
set-up beschreven bestaande uit de muizenkoloniën en de 
gestandaardiseerde gramnegatieve brandwondeninfecties. 
Allereerst waren wij geïnteresseerd of er verschillen in groei 
van Pseudomonas bestonden tussen beide muizengroepen. 
Deze bleek er niet te zijn. Om te kunnen bestuderen of 
overexpressie van LBP in normale of LBPko muizen een rol 
speelt in het aangeboren immuunsysteem, hebben wij een 
adenovirus ontwikkeld dat codeert voor LBP. We konden 
aantonen dat het LBP-virus in vitro in staat was om LBP-
proteïneproductie te induceren (figuur 2). Het immuno-
histochemische onderzoek van een viraal controleconstruct 
toegediend in de huid van controlemuizen liet vervolgens de 
uitvoerbaarheid van in vivo adenovirale transgenexpressie 
van ons systeem zien. Door LBP intradermaal te herstellen 

Figuur 2: Brightfield microscopisch beeld van twee representatieve 
3T3-NIH-muizenfibroblasten, die een positieve X-gal-kleuring 
 laten zien. 
Een voorbeeld van twee levende, gecultiveerde NIH-3T3-muizen-
fibroblasten nadat deze succesvol met een Ad-βgal virus twee 
dagen daarvoor getransfecteerd werden. Door middel van Xgal-
kleuring worden deze cellen blauw, zodra β-galactosidase gepro-
duceerd wordt. Die multiplicity of infection (MOI) was 100, het 
beeld werd met 400x-vergroting opgenomen. 
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en een tweede toename na 96 uur. IL-6 daarentegen liet een 
monofasisch verloop zien, waarbij we bijna 10 keer minder 
expressie in knock-out muizen vonden op de latere tijdstip-
pen. TNFα en IL-10 lieten geen significante verschillen zien 
tussen de twee muizengroepen. Om een mogelijke relatie 
tussen GRO-1- regulatie en neutrofielengedrag in onze expe-
rimentele setting te vinden, bestudeerden we neutrofielen 
zowel intradermaal en in het perifere bloed. Perifere neu-
trofielenaantallen veranderden niet tussen 24 en 96 uur na 
het trauma in  LBPko muizen ten opzicht van de normale, 
wildtype muizen. De normale muizen lieten een verhoging 
zien na 48 uur. 96 uur na het optreden van de brandwond 
hadden  LBPko muizen hun totale aantal witte bloedcellen 
bijna verdubbeld en was er sprake van een lymfocytose, ter-
wijl knock-out muizen een afname van monocyten toonden 
48 uur na het letsel (figuur 3). Om de neutrofielenverdeling 
in de huid te kunnen bestuderen, voerden we een myeloper-
oxidase (MPO) assay uit 24, 48 en 96 uur na verwonding. 
Elk tijdstip liet hogere MPO-spiegels zien in de huid van 
normale muizen wat suggereert dat zich een hoger aantal, 
of sterker geactiveerde, neutrofielenpopulatie in deze groep 
bevindt. Het aantal neutrofielen of hun intradermale activa-
tie kon niet met de eerder gevonden, intradermale GRO-1- 
expressiekinetiek gerelateerd worden.
Omdat LBP belangrijk bleek te zijn voor gecontroleerde bac-
teriële infecties binnen ons model, waren wij geïnteresseerd 
in de natuurlijke bacteriële kolonisatie van herstellende huid 
met een type-IIB-brandwond. Zes dagen na het trauma von-
den we meer bacteriën op de huid van normale muizen dan 
op die van knock-out muizen. Deze kolonies waren voorna-
melijk grampositief. Gebrek aan LBP verandert blijkbaar de 
lokale afweercapaciteit van een organisme tegen infecties die 
in een brandwond ontstaan. Daaruit kunnen we conclude-
ren dat er mogelijk een immunologisch, compenserend me-
chanisme bestaat dat in staat is om de afwezigheid van LBP 
tenminste te compenseren.

Gezien de toenemende problematiek van multidrug resis-
tente bacteriën, heeft een oud deel van het aangeboren im-
muunsysteem de laatste 10 tot 15 jaar meer en meer aandacht 
gekregen. Antimicrobiële peptiden (AMP’s) komen bij plan-
ten, koudbloedige dieren en vertebraten en ook bij mensen 
voor. Wij hebben hun potentiële nut voor de kliniek binnen 
ons experimentele setup onderzocht. AMP’s zijn oude ver-
dedigingsmiddelen die door infecties en ontstekingen getrig-
gerd worden. Deze kleine peptiden vallen binnendringende 
bacteriën, virussen en schimmels aan, wanneer deze bekleed 
zijn met lipide lagen aan hun buitenste celwand. AMP’s spe-
len dus een cruciale rol in het aangeboren immuunsysteem. 
Onze hypothese was dat dit soort peptiden van nut waren 
voor de behandeling van brandwondgerelateerde infecties. 
Om dit te testen hebben we een antimicrobiële peptide 
( Protegrin-1 (PG-1)) ter grootte van 18 aminozuren laten ma-
ken. De in vitro effectiviteit werd eerst door middel van een 
radiale diffusie analyse tegen Pseudomonas  aeruginosa getest. 
We konden aantonen dat het bacteriotoxisch effect concen-
tratieafhankelijk was en dat dit effect niet verloren ging zodra 
we het peptide met een commercieel te verkrijgen fibrine-
lijm mengden. De noodzaak om de twee componenten te 
mengen kwam voort uit praktische problemen: het opgeloste 
bioactieve peptide had een waterachtige consistentie en drup-
pelde simpelweg van de brandwond af, zonder lang genoeg 
in situ te blijven om het antibacteriële effect uit te oefenen. 
Vervolgens pasten wij dit peptide toe in in vivo studies, bin-
nen het gestandaardiseerde, geïnfecteerde brandwondmodel. 
We konden hier een substantiële reductie van Pseudomonas 
bacteriën in de brandwonden mee bewerkstelligen. 
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Figuur 3: Leukocyten en leukocyt-subsets 24 uur na een brandwond van LBPko muizen.
Vergelijk van white blood cell (WBC) en leukocyt-subsets van gezonde, niet-gewonde LBPko muizen (baseline) en 24 uur na brandwond. 
WBC zijn bijna verdubbeld (p<0.002), het aantal van neutrofilen (p<0.02) en lymfocyten (p<0.05) was significant verhoogd. Asteriks 
teken markeert significantie (n=6 dieren per groep, +/- 1 SD).
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