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Sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd, is een levensbedreigend falen van 
organen door een ontregeling van het immuunsysteem in reactie op een infectie. 
Sepsis is de oorzaak is van 20% van alle doden wereldwijd, waarbij per jaar 30 miljoen 
patiënten worden gediagnosticeerd met sepsis (Rudd et al., 2020). Ondanks jarenlang 
onderzoek is de pathofysiologie van orgaanfalen tijdens sepsis nog grotendeels 
onbekend. Hierdoor is de huidige therapie alleen ondersteunend voor het lichaam, 
maar behandelt niet de oorzaak van de dysregulatie tijdens sepsis. De laatste jaren is 
duidelijk geworden dat het verlies van homeostase tijdens sepsis wordt veroorzaakt 
door een cascade van mitochondrieel falen en immuundysregulatie. In dit proefschrift 
worden manieren onderzocht om metabolisme en neutrofielfunctie te moduleren als 
therapeutische opties voor sepsis, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 1.

In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van de huidige literatuur om strategieën 
te identificeren die het metabolisme kunnen moduleren en zo orgaanfalen 
tijdens sepsis te voorkomen. Tijdens sepsis zijn mitochondriën niet meer in staat 
om voldoende energie te produceren om homeostase in organen in stand te 
houden. Het falen van mitochondriën gaat gepaard met verhoogde productie van 
schadelijke zuurstofradicalen. Het herstellen van de balans door het verlagen van 
de energiebehoefte tijdens sepsis kan voorkomen dat mitochondriën niet meer 
kunnen voldoen aan de vraag naar energie en kan de productie van zuurstofradicalen 
verlagen. Veelbelovende strategieën zijn farmacologische modulatie van routes 
die het energieniveau in de cel detecteren of anti-oxidanten die specifiek naar de 
mitochondriën geleid worden om zuurstofradicalen te neutraliseren. Verder bespreken 
we winterslaap als een fysiologisch model om metabolisme veilig te vertragen en 
mitochondriën te beschermen, bijvoorbeeld via transsulfuratie waarbij onder andere 
waterstofsulfide (H2S) wordt gevormd.

In hoofdstuk 3 gaan we verder op de rol van H2S, een biologisch actief gas dat op veel 
fysiologische processen invloed heeft, onder andere op het immuunsysteem. In dit 
hoofdstuk onderzochten we de rol van H2S op de inflammatoire respons in volwassen 
muizen tijdens bacteriële sepsis opgewekt door ligatie en punctie van het coecum. 
De productie van H2S door lichaamscellen (endogeen H2S) werd verhoogd door twee 
vormen van dieetrestrictie en vergeleken met de toediening van H2S (exogeen H2S). 
Dieetrestrictie bestond uit 50% calorische restrictie gedurende 7 dagen, of om de 
dag vasten gedurende 10 dagen. Exogeen H2S werd toegediend als NaHS en GYY4137 
(een snelle en een trage H2S donor) in het drinkwater. De uitkomsten van sepsis 
verbeterden zowel na verhoging van endogene productie van H2S als door exogene 
toediening: een lager aantal circulerende cytokines en verbetering van markers van 
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nierschade. Echter alleen dieetrestrictie zorgde voor een verhoogde intracellulaire 
hoeveelheid van H2S in neutrofielen en een verbetering van neutrofielfunctie. Een 
hogere concentratie van H2S verbeterde zowel neutrofielmigratie naar het infectieuze 
gebied, fagocytose als de oxidatieve burst. Concluderend verhoogde dieetrestrictie 
het niveau van H2S in neutrofielen en verbeterde neutrofielfunctie, maar het precieze 
effect op sepsisuitkomsten door neutrofielmodulatie is moeilijk te differentiëren van 
gunstige effecten van systemisch H2S.

Aangezien ouderen frequenter het slachtoffer worden van sepsis dan volwassenen, 
onderzochten we vervolgens de rol van dieetrestrictie op sepsis in verouderde muizen 
in hoofdstuk 4. Hiervoor vergeleken we volwassen (wild-type) muizen met Ercc1Δ/- 

muizen. Ercc1Δ/- muizen zijn deficiënt voor het gen Ercc1, dat normaliter DNA herstelt. 
Ercc1Δ/- muizen verouderen hierdoor snel en hebben een mediane levensduur van 
10-13 weken. Gezien de kwetsbaarheid van deze muizen gebruikten we een mildere 
dieetrestrictie en een milder sepsismodel door injectie van lipopolysacharide 
(een bacterieel eiwit en belangrijk endotoxine). De dieetrestrictie bestond uit 
een geleidelijke verlaging van de calorische intake naar 30% restrictie na 3 weken 
gedurende een totaal van 6 weken. Deze milde vorm van dieetrestrictie in volwassen 
wild-type muizen beïnvloedde hun inflammatoire reactie op LPS niet. Echter, in Ercc1Δ/- 

muizen zorgde dieetrestrictie voor een toename van zowel de perifere als cerebrale 
inflammatoire respons. Dit verschil in inflammatoire respons tussen volwassen en 
verouderde Ercc1Δ/- muizen kan op verschillende manieren worden verklaard. Ten 
eerste verandert de verhouding van vetweefsel tijdens het ouder worden, terwijl 
vetweefsel een belangrijke rol heeft bij de regulatie van inflammatie. Ten tweede zorgt 
de veroudering van het immuunsysteem voor een verschuiving naar een versterkte 
pro-inflammatoire respons. Dus, in tegenstelling tot volwassen muizen, verhoogde 
dieetrestrictie de immuunreactie op sepsis in verouderde Ercc1Δ/- muizen.

Zoals hierboven geïntroduceerd kunnen winterslapers hun metabolisme nauwkeuring 
afstemmen op verschillende omstandigheden. Mogelijk kunnen mechanismen 
om metabolisme te moduleren in winterslaap leiden tot nieuwe therapeutische 
opties voor de metabole disbalans in sepsis. Winterslaap bestaat uit periodes 
van onderdrukking van metabolisme (torpor), afgewisseld met normalisatie van 
metabolisme (arousal), waarbij winterslapers geen orgaanschade ontwikkelen. Om 
winterslaapmechanismen te ontrafelen hebben we een geïntegreerde analyse van het 
(mitochondrieel) proteoom en metaboloom verricht op leverweefsel uit verschillende 
winterslaapfasen van Syrische hamsters in hoofdstuk 5. Deze analyse toonde een 
reversibele onderdrukking van de mitochondriële ademhalingsketen, een verhoging 
van bescherming door anti-oxidanten en een toename van transsulfuratie, wat leidt 
tot een toename van H2S in arousal. Hierdoor wordt de balans tussen vraag en aanbod 
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van energie in mitochondriën hersteld en worden zuurstofradicalen geneutraliseerd 
door anti-oxidanten. Het toepassen van deze mechanismen in sepsis zou de metabole 
disbalans kunnen herstellen en orgaanfalen voorkomen.

De combinatie van de bevindingen uit hoofdstuk 3, waarin de intracellulaire 
concentratie van H2S functionaliteit van neutrofielen bleek te beïnvloeden, en 
hoofdstuk 5, waarin toename van transsulfuratie in arousal zorgde voor een verhoging 
van H2S, wekte onze interesse in de functionaliteit van neutrofielen tijdens arousal. In 
hoofdstuk 6 onderzochten we de functionaliteit van neutrofielen van winterslapende 
Syrische hamsters tijdens hun arousal in vergelijking met die van dieren onder 
zomerse omstandigheden. Tijdens arousal bleek de respons van neutrofielen op 
LPS sterk geremd te zijn; zowel de binding aan LPS, fagocytose als productie van 
zuurstofradicalen was beduidend lager dan in zomerse omstandigheden. Echter, het 
toevoegen van plasma uit zomerdieren herstelde de functionaliteit van neutrofielen 
uit arousal. Vice versa remde het plasma uit arousal dieren de functionaliteit van 
neutrofielen uit zomerdieren. Dit wijst erop dat er een plasmafactor is in het serum 
van arousal dieren die de reactie op LPS verlaagt. Of intracellulair H2S ook een rol speelt 
in de functionaliteit van neutrofielen tijdens winterslaap is nog onbekend. Behalve 
een essentiële functie van neutrofielen in de bescherming tegen pathogenen, kunnen 
neutrofielen ook zorgen voor schade door de productie van zuurstofradicalen. Het 
feit dat neutrofielfunctie is onderdrukt tijdens arousal is mogelijk onderdeel van een 
evolutionair beschermingsmechanisme tegen orgaanschade tijdens winterslaap.

Tenslotte bevat hoofdstuk 7 een discussie van de bevindingen uit dit proefschrift, 
waarbij H2S een rode draad is. Dit proefschrift benadrukt de dynamische interactie 
tussen mitochondriën en neutrofielfunctie. De regulatie van H2S-productie is essentieel 
in de respons op dieetrestrictie en in winterslaap, met belangrijke gevolgen voor de 
inflammatoire respons tijdens sepsis. Hierbij is een belangrijke kanttekening dat niet 
iedere therapie geschikt is voor elke populatie, aangezien tijdens sepsis dieetrestrictie 
gunstig was bij volwassenen maar negatieve gevolgen had bij verouderde muizen. 
Daarmee onderschrijft het de noodzaak tot het identificeren van biomarkers om de 
keuzes voor de behandeling van sepsis te kunnen individualiseren.
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