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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN  
(DUTCH SUMMARY)

SEPSIS
Sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd in de volksmond, wordt gekenmerkt door 
een ontregelde reactie van het lichaam op een infectie.  Sepsis kan ertoe leiden dat de 
organen beschadigd raken en dit kan leiden tot multi-orgaanfalen. Wanneer sepsis niet 
op tijd of niet juist behandeld wordt, is er een groot risico om eraan overlijden. Zo is 
sepsis een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij gehospitaliseerde patiënten en 
veroorzaakt sepsis een op vijf van alle wereldwijde sterfgevallen, wat overeenkomt met 
ongeveer 11 miljoen sterfgevallen per jaar. Ook de sterftecijfers na het overleven van sepsis 
blijven hoog: afhankelijk van de ernst van de sepsis varieert het sterftecijfer één jaar na 
ziekenhuisontslag tussen de 7-43% en bedraagt dit vijf jaar na ernstige sepsis zelfs 82%. De 
helft van de sterfgevallen na sepsis wordt veroorzaakt door terugkerende infecties en hart- 
en vaatziekten. Ook houden mensen vaak langdurig fysieke, cognitieve en psychologische 
problemen na sepsis. Ondanks veel onderzoek is er weinig bekend over het precieze 
ontstaan van sepsis en blijven de mogelijkheden voor behandeling beperkt. Alles bij elkaar 
genomen heeft sepsis een grote impact op zowel de sterfte op korte- als op lange termijn en 
ontbreekt een passende behandeling. 

MITOCHONDRIËN 
Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van het lichaam. Zij zitten in (bijna) alle cellen 
die we bezitten en leveren de energie die wij als mens nodig hebben om te overleven. De 
meeste lichaamscellen bevatten 500 tot 2.000 mitochondrieën. De energie die ze maken is 
opgeslagen in een stof genaamd ATP (adenosinetrifosfaat). Tijdens ziekte heeft het lichaam 
meer energie nodig om te vechten tegen de infectie. Dit is ook het geval bij sepsis. Tijdens 
sepsis gaan mitochondriën extra hard aan het werk, om genoeg ATP te maken en zo in de 
energiebehoefte van het lichaam te voorzien. Met name de belangrijke organen in het 
lichaam hebben veel energie nodig. Die organen hebben daarom in verhouding dan ook 
meer mitochondriën dan andere organen, om zo meer ATP te kunnen maken. Voorbeelden 
van deze organen zijn de hersenen, het hart en de nieren. Tijdens het maken van energie, 
komen er ook schadelijke stoffen vrij, genaamd ROS (reactieve zuurstofradicalen).  Schade 
door zuurstofradicalen noemen we oxidatieve schade. Normaal gesproken wordt ROS weer 
weggevangen door anti-oxidanten en ontstaat er geen oxidatieve schade aan cellen. Tijdens 
sepsis ontstaat er echter zoveel ROS, dat het lichaam het niet meer weg kan vangen en er 
een disbalans ontstaat, oxidatieve stress genoemd. Hierdoor raken eiwitten, DNA en andere 
moleculen van cellen beschadigd. Ook de mitochondriën zelf raken beschadigd door ROS. 

DOELSTELLING VAN HET PROEFSCHRIFT
Dit proefschrift richt zich op het ontdekken van de rol die mitochondriën spelen in het 
ziekteproces bij patiënten met sepsis. Het ontrafelen hiervan, kan mogelijk bijdragen aan 
het ontwikkelen van nieuwe gerichte therapieën die de overleving bij sepsis verbeteren en 
mogelijke nadelige gezondheidseffecten en sterfte op de lange termijn na sepsis voorkomen.
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In hoofdstuk 2 hebben we de ziektelast en indirecte economische kosten van sepsis in 
Nederland onderzocht. We toonden dat de kosten gerelateerd aan de ziektelast van sepsis 
zo’n 2,0 miljard euro bedragen. De indirecte economische kosten van sepsis werden geschat 
op 333,4 miljoen euro tot wel 1124,4 miljoen euro per jaar. Samen bedragen de kosten 
van sepsis daarmee tussen de 2,3 miljard euro en 3,1 miljard euro per jaar. Alles bij elkaar 
genomen vormen sepsis en de complicaties ervan een aanzienlijke economische last voor 
Nederland, met een indirecte economische last die een derde van die van kanker bedraagt 
en net zo groot is als die van beroertes. Onze resultaten benadrukken de noodzaak van 
toekomstige studies om sepsis te voorkomen en te behandelen, waardoor kosten worden 
bespaard en de ziektelast wordt verminderd.

In hoofdstuk 3 hebben we de rol van mitochondriën in sepsis onderzocht. Hiertoe hebben we 
in een klinische studie nierbiopten genomen van patiënten met sepsis en acute nierschade 
(sepsis-AKI) en deze vergeleken met biopten van gezond nierweefsel van patiënten waarbij 
een nier weggenomen werd in verband met nierkanker. De resultaten toonden een toename 
in renale oxidatieve stress en DNA-schade bij patiënten met sepsis-AKI in vergelijking met 
controle patiënten. Daarnaast bleek dat sepsis-AKI geassocieerd was met mitochondriale 
DNA (mtDNA) schade in de nier. Tenslotte vonden we een vermindering van mtDNA niveaus 
bij sepsis-AKI-patiënten in vergelijking met controlepersonen, wat duidt op een afname van 
het aantal mitochondriën tijdens sepsis. 

Na het definiëren van de acute effecten van sepsis op oxidatieve stress en mitochondriën 
in hoofdstuk 3, waren we benieuwd of mitochondriële DNA-schade en oxidatieve schade 
geassocieerd waren met de levensduur van sepsis-overlevenden. Daarom hebben we 
in hoofdstuk 4 de oxidatieve en mitochondriële schade bepaald en deze gerelateerd aan 
de sterfte bij patiënten met sepsis in vergelijking met controle personen zonder sepsis. 
Septische patiënten hadden een hogere hoeveelheid oxidatieve schade aan DNA-, RNA- en 
vrije nucleobases (een onderdeel van DNA en/of RNA) in de urine vergeleken met controles. 
Daarnaast hadden sepsis patiënten meer schade aan vetten in het plasma. Net als in 
hoofdstuk 3 vonden we dat septische patiënten meer mitochondriële DNA-schade hadden 
in hun plasma in vergelijking met controles. Verder vonden we dat zowel RNA- schade als 
nucleobase- schade geassocieerd was met een hogere lange-termijn sterfte bij 8 jaar follow-
up. 

In hoofdstuk 3 en 4 toonden we veel oxidatieve stress en oxidatieve schade tijdens sepsis en 
sepsis-AKI. In hoofdstuk 5 waren we benieuwd wat de anti-oxidant capaciteit tijdens vroege 
sepsis was en de relatie hiervan met nierfunctie. Acute nierschade (AKI) komt namelijk veel 
voor bij septische patiënten en is geassocieerd met verhoogde kansen op ernstiger ziekte 
en overlijden. In deze studie toonden we dat anti-oxidanten bij vroeg septische patiënten 
lager waren tijdens het SEH (spoed eisende hulp) bezoek en ziekenhuisopname, vergeleken 
met drie maanden en een jaar na ziekenhuisopname. Bovendien gingen lage niveaus van 
anti-oxidanten op de SEH gepaard met langdurig nierfunctieverlies en hogere sterfte na 90 
dagen en na 1 jaar.  
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Om vervolgens meer inzicht te krijgen in het mechanisme van mitochondriale disfunctie in 
sepsis, hebben we onderzoek in cellen en in muizen gedaan in hoofdstuk 6. Daar hebben we 
laten zien hoe lipopolysaccharide (LPS), het endotoxine van bacteriën, naar de mitochondriën 
gaat. Eenmaal in het mitochondrion verstoort LPS de mitochondriale functie, met 
verminderde ATP-productie en verhoogde vorming van ROS. Op zijn beurt leidt dit weer tot 
het verlies van barrièrefunctie van de cellen die de binnenbekleding van bloedvaten vormen 
(endotheel) en tot nierdisfunctie bij muizen. Ten slotte hebben we GYY4137 toegediend, 
een waterstofsulfide (H2S) donor. H2S is belangrijk in de regulatie van de mitochondriële 
functie en kan de mitochondriële functie handhaven onder omstandigheden van oxidatieve 
stress. In onze studie toonden we dat behandeling met GYY4137 de Mitochondriële functie 
effectief beschermt en daarmee acuut nierletsel bij septische muizen voorkomt. 

In hoofdstuk 3 en 4 toonden we uitgebreide mtDNA-schade in de menselijke nier en in 
het plasma van septische patiënten. Het voorkómen van schade aan mitochondriën en 
daarmee het in stand houden van de functie van belangrijke genen van mitochondriën, zou 
een therapeutische optie kunnen zijn bij sepsis. In hoofdstuk 7 onderzochten we het effect 
van GYY4137 op ontsteking, nierschade en mitochondriën in muizen. Sepsis induceerde een 
systemische ontsteking en nierschade in de muizen. Toediening van GYY4137 onderdrukte de 
systemische ontsteking en ging nierschade tegen. Daarnaast zorgde de behandeling ervoor 
dat belangrijke mitochondriële genen werden aangezet, waarvan de eiwitten mogelijk 
belangrijk zijn voor het verminderden van de korte- en lange termijn effecten na sepsis.

Alles samengenomen blijkt dat sepsis een veel voorkomende ziekte is, die erg kostbaar is 
in termen van gezondheid en financiën. Dit wordt ten eerste benadrukt door het feit dat 
sepsis en sepsis-AKI geassocieerd zijn met mtDNA-schade en ten tweede doordat oxidatieve 
schade bij septische patiënten geassocieerd is met een verhoogd risico op overlijden. De 
experimentele studies in cellen en muizen onderstrepen het belang van mitochondriën bij 
sepsis. Verder blijkt dat het geven van H2S tijdens sepsis de mitochondriën beschermt en 
daarmee muizen redt van septische systemische ontsteking en acute nierschade. Kortom, 
het verder ontrafelen van de mitochondriële rol bij sepsis en het toepassen van nu nog 
experimentele therapieën kan in de toekomst van groot belang zijn voor het verminderen 
van zowel korte-als lange termijn gezondheidsproblemen en sterfte in sepsis patiënten. 
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naar mijn vele onderzoeksverhalen en met name ook het in stand houden van mijn werk-
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Ik wil ook graag de ruimte nemen om mijn lieve familie te bedanken. Pap, Mam, door jullie 
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broers Rick en Twan, bedankt dat jullie er altijd voor mij zijn, een luisterend oor bieden waar 
nodig en uiteraard voor alle gezelligheid. 

En als allerlaatste wil ik ook Bart bedanken. Mijn hele PhD traject heb jij van dichtbij mogen 
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