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Dit proefschrift presenteert het onderzoek naar de mechanismen van de onderdrukking van 

het immuunsysteem in winterslaap, met de vraag of deze ook farmacologisch te 

bewerkstelligen zijn en of dit bij zou kunnen dragen aan het beperken van orgaanschade, 

zoals bijvoorbeeld optreedt bij toepassing van de hart-longmachine bij patiënten. Daarbij ligt 

het accent op de immunologische aanpassingen van winterslapers, die mogelijk in rol spelen 

in de bescherming van organen, welke -ondanks het feit dat dat ze repetitieve koelen en 

opwarmen- geen schade ondervinden. Het ontrafelen van de onderliggende mechanismen 

leidt mogelijk tot de ontdekking van nieuwe moleculaire targets voor farmacologische 

interventie voor verscheidene aandoeningen waarbij metabole of immunologische 

ontregeling een rol speelt in de pathogenese, waaronder genoemde hart-longmachine 

geassisteerde thoracale chirurgie.  

Dankzij de hart-longmachine is het mogelijk de bloedsomloop zeker te stellen terwijl er een 

tijdelijke hartstilstand is, hetgeen operaties aan het hart en de aorta mogelijk maakt. Circa 

één op de drie patiënten ondervindt in de eerste week na de operatie met hart-longmachine 

een tijdelijke episode van nierfunctieverlies. Hoewel dit meestal spontaan herstelt, is het 

sterk geassocieerd met een slechtere overleving tijdens de jaren na de ingreep. In een 

retrospectieve database studie hebben we gegevens van patiënten die gedurende de 

afgelopen 15 jaar een ingreep ondersteund door de hart-longmachine ondergingen 

bestudeerd. We vonden dat de incidentie van nierfunctieverlies, gemeten als daling in de 

geschatte creatinine klaring en gedefinieerd als een stijging van minimaal 50%, het hoogste 

was na bypassoperaties (CABG) gecombineerd met klepoperaties (33%), tegen 15% na 

klepoperaties en 11% na CABG (hoofdstuk 2). De mate van nierfunctieverlies was in onze 

studie een belangrijke voorspeller voor overlijden tijdens follow-up (maximaal 15 jaar). 

Afhankelijk van het type ingreep was de 15-jaarsoverleving zonder nierfunctieverlies 77-

89%, terwijl dit slechts 2-12% is in patiënten met peroperatief nierfunctieverlies. 

Preoperatieve factoren die geassocieerd zijn met postoperatief nierfunctieverlies zijn een 

lagere geschatte kreatinine klaring (eCCr), hogere leeftijd en lager hemoglobine (Hb). 

Hoewel onze analyse toonde dat de postoperatieve eGFR voornamelijk bepaald wordt door 

preoperatieve factoren, is de invloed van perioperatieve factoren zeker niet van 

ondergeschikt belang, gezien deze potentieel beïnvloedbaar zijn. Perioperatieve factoren die 

correleren met de postoperatieve eGFR zijn onder meer een hogere arteriële zuurstofdruk 

(PaO2) tijdens perfusie en een lagere bicarbonaat (HCO3-) concentratie in het bloed tijdens 

het begin en einde van de ingreep. Deze observatie duidt mogelijk op een invloed van 

oxidatieve stress, gezien HCO3- een “free radical scavenger” is. Het toepassen van 

hypothermie tijdens CABG, mits de lichaamstemperatuur niet <30°C, is geassocieerd met 

minder nierschade en een hogere kans op overleving. Een dergelijk beschermend effect is 

niet waargenomen na klepoperaties, al dan niet gecombineerd met CABG. Bovendien, matige 

en diepe hypothermie (<30°C) is geassocieerd met meer nierschade en een mortaliteit na de 

ingreep. Deze observaties suggereren dat verschillende factoren, waaronder hypothermie 

een rol spelen in de pathogenese van hart-longmachine geïnduceerd nierfalen. 
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Om de lokale effecten van de hart-longmachine op de nieren te onderzoeken, hebben we 

vervolgens een microarray studie verricht op nieren van ratten die een normotherme hart-

longmachine behandeling ondergingen (hoofdstuk 3). De hart-longmachine veroorzaakt een 

lokale ontstekingsreactie in de nier, waarbij gp130-cytokine-receptor gemedieerde 

opregulatie van mitogen activated protein kinases (MAP-kinases) een belangrijke rol lijkt te 

spelen. De gp130-cytokine-receptor kan geactiveerd worden door interleukin-6 (IL-6) en 

oncostatine M. Deze gegevens suggereren dat de initiële stap in de ontwikkeling van 

nierschade gevormd wordt door de activatie van weefselmacrofagen in de nier door 

ischemie/reperfusie, oxidatieve stress en hypothermie. Deze activatie zorgt voor de 

productie van (chemotactische) cytokines, hetgeen vervolgens de influx van circulerende 

leukocyten stimuleert. Daarnaast wordt in de wetenschappelijke literatuur gesuggereerd dat 

het contact tussen de leukocyten en het plastic van de machine, weglekkende endotoxinen 

uit de darmen en mechanisch trauma een rol spelen in de inductie van de 

ontstekingsrespons tijdens hart-longmachine. Verondersteld wordt dat ontstekingsschade 

een prominente rol speelt in de pathogenese van de orgaanschade na afloop van de hart-

longmachine behandeling. Concluderend, (tijdelijk) nierfunctieverlies komt frequent na hart-

longmachine behandeling voor en is geassocieerd met slechtere overleving in de jaren na de 

ingreep. Verondersteld wordt dat ischemie/reperfusie, oxidatieve stress, hypothermie en 

ontstekingsschade een rol spelen in het ontstaan van nierschade door vroege activatie van 

residente macrofagen in de nier, wat leidt tot nierfunctieverlies.  

Natuurlijke winterslaap is een uniek model voor het bestuderen van optimale 

orgaanpreservatie. Winterslapende dieren ondergaan geregeld periodes van extreme 

afkoeling, afgewisseld met periodes met een normale lichaamstemperatuur, zonder tekenen 

van orgaanschade. Tevens gaat winterslaap gepaard met extreme veranderingen in het 

immuunsysteem, leidend tot een verminderde immuunfunctie. Natuurlijke winterslaap 

bestaat uit periodes met een laag metabolisme en een lage lichaamstemperatuur genaamd 

“torpor” die enkele dagen tot een maand kunnen duren, afgewisseld met kortere “arousal” 

periodes van enkele uren met een normale lichaamstemperatuur. Tijdens diepe torpor in 

kleine knaagdieren is de lichaamstemperatuur normaliter ±  4-10°C, hoewel de laagste 

temperatuur ooit gemeten in een arctische grondeekhoorn tijdens torpor -2.9°C bedroeg. 

Een andere vorm van torpor is dagelijkse torpor, waarbij de lichaamstemperatuur 

gedurende enkele uren aanzienlijk verlaagd is, doch minder extreem dan in diepe torpor. In 

kleine knaagdieren daalt de lichaamstemperatuur maximaal tot ± 18°C, afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur. In hoofdstuk 4 wordt beschreven dat het aantal circulerende 

leukocyten en trombocyten tijdens diepe torpor in de Europese grondeekhoorn extreem 

daalt, tot circa 1% van de waarden voorgaand aan de torpor periode. Interessant is dat 

tijdens arousal het aantal circulerende leukocyten en trombocyten zeer spoedig weer 

herstelt naar normale aantallen, wat sterk suggereert dat de tijdelijke daling veroorzaakt 

wordt door opslag en niet door celdood (apoptose) of verminderde productie.  

In hoofdstuk 5 blijkt dat de daling van het aantal circulerende neutrofielen (neutropenie) 

die tijdens torpor wordt waargenomen veroorzaakt wordt door de verlaging van de 

lichaamstemperatuur. Afkoeling onder anesthesie van zowel winterslapers (Syrische 

hamsters) als niet-winterslapers (ratten) leidt tot neutropenie. Indien de milt verwijderd 

wordt (splenectomie) voorafgaand aan de winterslaap of tijdens torpor heeft dat geen effect 

op het aantal neutrofielen in het bloed. Deze experimenten toonden aan dat de milt geen 



Nederlandse samenvatting 

 

 

 

167 

essentiële rol speelt in de inductie van neutropenie tijdens torpor door opslag van cellen. De 

daling van het aantal circulerende neutrofielen wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 

adhesie van deze cellen aan de vaatwand (marginatie). Voorbehandeling met dexamethason, 

waarvan bekend is dat het marginatie kan remmen, voorkwam de daling van het aantal 

circulerende neutrofielen tijdens hypothermie in de hamster. Onder normale 

omstandigheden is ruim de helft van het aantal neutrofielen niet vrij circulerend, maar 

bevindt zich gehecht aan de vaatwand (“in de marginale pool”). Expressie van 

adhesiemoleculen op endotheelcellen en leukocyten, alsook de bloedstroom zijn factoren die 

de marginatie van leukocyten aan de vaatwand beïnvloeden. Het lijkt waarschijnlijk dat 

indirecte effecten van de verlaging van de lichaamstemperatuur, zoals de verlaagde 

frequentie en contractiliteit van het hart en de daardoor veroorzaakte verlaagde 

bloedstroomsnelheid een rol speelt in de verhoogde marginatie van leukocyten. 

Nadat zo is aangetoond dat verlaging van de lichaamstemperatuur de drijvende kracht is 

achter de neutropenie tijdens torpor, wordt in hoofdstuk 6 duidelijk dat ook de daling van 

het aantal circulerende lymfocyten veroorzaakt wordt door de lage lichaamstemperatuur. 

Aan de torpor-geassocieerde lymfopenie ligt echter een heel ander mechanisme ten 

grondslag dan aan de neutropenie die optreedt tijdens torpor. Geforceerde koeling onder 

anesthesie leidt in winterslapers, maar ook niet-winterslapende dieren tot lymfopenie. Net 

als dat de milt niet onmisbaar is voor de inductie of het herstel van neutropenie tijdens 

winterslaap, toonden we middels splenectomie dat ditzelfde waar is voor lymfocyten. Deze 

observatie suggereert dat de lymfocyten niet (alleen) in de milt opgeslagen liggen tijdens 

torpor. Lymfopenie tijdens torpor correleerde sterk met de concentratie Sphingosine-1-

fosfaat (S1p) in het bloed. Van dit bioactieve lipide is bekend dat het migratie van lymfocyten 

vanuit lymfoide organen naar het bloed stimuleert. Het herstel van normale aantallen 

lymfocyten tijdens het opwarmen van torpor werd geblokkeerd door injectie van een 

specifieke S1p1 receptor antagonist voorafgaande aan de arousal. Resultaten van een proef 

waarbij we ex vivo bloed afkomstig van dieren in torpor opwarmden suggereerden dat de 

lage lichaamstemperatuur het transport van S1p uit erythrocyten via ATP binding cassette 

(ATP) transporters blokkeert. De lage lichaamstemperatuur tijdens torpor kan zodoende via 

een lage S1p bloedspiegel tot opslag van lymfocyten in lymfeklieren leiden, waardoor er een 

lymfopenie optreedt.  

Eerdere studies toonden aan dat het immuunsysteem geremd is tijdens torpor. Deze 

immuunsuppressie wordt, ten minste voor een deel, veroorzaakt door de daling van het 

aantal circulerende leukocyten. De daling van het aantal circulerende neutrofielen en 

monocyten kan bijvoorbeeld een verklaring vormen voor de suppressie van het aangeboren 

immuunsysteem. Dit wordt geïllustreerd door de observatie dat injectie van 

lipopolysaccharide (LPS) tijdens torpor niet leidt tot de inductie van arousal en koorts, 

terwijl LPS injectie tijdens arousal wel koorts induceert. Ten eerste is het denkbaar dat 

massale systemische marginatie van cellen leidt tot een verminderde migratie naar een 

specifiek onstekingsgebied. Ten tweede leidt een verminderde mobiliteit van leukocyten tot 

een verlaagde kans in de circulatie een microbe tegen te komen. Aan de andere kant werd in 

eerdere literatuur ook een suppressie van het verworven afweersysteem waargenomen. 

Huidtransplantatie naar winterslapende dieren leidt pas na het eind van de winterslaap tot 

afstoting van het transplantaat, terwijl huidtransplantaties naar zomer actieve dieren al na 

enkele weken tot afstoting leidde. Andere studies tonen een verminderde 
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antilichaamproductie in reactie op injectie van soort-vreemde erythrocyten, wat suggereert 

dat de functie van het verworven humorale immuunsysteem verminderd is tijdens 

winterslaap. Voor een adequate humorale immuunrespons waarbij B-cellen significante 

hoeveelheden antilichamen produceren, hebben deze cellen naast het primaire signaal van 

de microbe, co-stimulatoren signalen nodig. Dergelijke co-stimulatoren signalen kunnen 

gegeven worden door T-cellen in het geval van T-cel afhankelijke respons of door andere 

mechanismen, waaronder complement en folliculaire dendritische cellen, in het geval van 

een T-cel onafhankelijke respons. Om de functie van het verworven afweersysteem te testen, 

hebben we grondeekhoorns in de zomer en tijdens winterslaap tweemaal met twee typen 

antigenen gevaccineerd. In hoofdstuk 7 wordt hiervan de data van deze studie 

gepresenteerd en valt te zien dat zowel een T-cel afhankelijk antigen, als een T-cel 

onafhankelijk antigen in de zomer leidt tot antilichaam productie. In winterslapende dieren 

bleek echter dat een T-cel onafhankelijk antigeen geen humorale respons  induceert, terwijl 

de T-cel respons wel plaatsvond. Mogelijk is dit het gevolg van de verlaagde productie van 

complement, zoals eerder aangetoond in andere studies, waardoor inadequate stimulatie 

van B-cellen plaatsvindt na injectie van een T-cel onafhankelijk antigen. Concluderend is 

zowel het aangeboren als het verworven afweersysteem onderdrukt tijdens torpor. In 

aanvulling hierop toont onze data uit de hierboven beschreven studie dat humorale 

immuunreacties op T-cel onafhankelijke antigenen gedurende de gehele winterslaap niet 

plaatsvinden, torpor en arousal inbegrepen.  

De functionele gevolgen van immuunsuppressie tijdens torpor zijn niet exact duidelijk. 

Mogelijk leidt immuunsuppressie tot beperking van energieverbruik in tijden dat energie 

(voedsel) schaars is. Immuunsuppressie kan echter ook nadelige effecten hebben, zoals blijkt 

bij het z.g. White Nose Syndrome (WNS). WNS wordt veroorzaakt door een psychrofiele 

schimmel met een optimale groeitemperatuur van 8-14°C (dichtbij de lichaamstemperatuur 

van winterslapers) en leidt tot massale infectie en sterfte van winterslapende vleermuizen in 

de Verenigde Staten (VS). We speculeren dat inadequate immuunfunctie tijdens torpor deze 

infectie faciliteert, wat ondersteund wordt door de waarneming dat in er in vleermuizen die 

gestorven zijn tijdens de winterslaap wel schimmelgroei maar geen ontsteking 

waargenomen wordt, in tegenstelling tot geïnfecteerde overleden vleermuizen in het 

voorjaar. Concluderend, zowel de functie van het aangeboren als het verworven 

afweersysteem is extreem verminderd tijdens torpor, terwijl T-cel afhankelijke humorale 

immuunresponsen nog wel plaats kunnen vinden. 

Het nabootsen van een torpor-achtige toestand in patiënten die behandeld worden met hart-

longmachine en een openhartoperatie ondergaan, leidt mogelijk tot verminderde 

orgaanschade na afloop door verhoogde weerstand tegen ischemie/reperfusie, oxidatieve 

stress, hypothermie en onderdrukking van het immuunsysteem waardoor 

ontstekingsreacties niet plaats kunnen vinden. In hoofdstuk 8 hebben we de mogelijkheden 

tot farmacologische inductie van een torpor-achtige toestand uiteengezet. Eén van deze 

methoden betreft de injectie van 5’-AMP, wat verhoogd in het bloed aanwezig is in muizen 

die gestimuleerd door vasten onder continu donkere omstandigheden in (dagelijkse) torpor 

gegaan zijn. Om te onderzoeken wat de effecten van 5’-AMP op de circulatie van leukocyten 

is, hebben we muizen geïnjecteerd met 5’-AMP (hoofdstuk 9). Injectie van 5’-AMP leidde tot 

een extreme daling van de activiteit, alsook tot een daling van de lichaamstemperatuur. Het 

aantal circulerende T- en B-lymfocyten daalde ten gevolge van retentie in lymfeklieren, wat 
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voorkomen kon worden door een adenosine-2b (A2b) receptor antagonist. Deze data toont 

dat activatie van de A2b receptor leidt tot de inductie van lymfopenie tijdens 

farmacologische torpor in muizen. Opvallend is dat in 5’-AMP geïnjecteerde dieren er ook 

een verlaagde bloedspiegel van S1p was tijdens de torpor, die normaliseerde tijdens arousal. 

Activatie van A2b receptoren leidt tot een verminderde migratie van lymfocyten naar 

lymfeklieren (‘homing’). Gezien er na injectie van 5’-AMP lymfopenie optreedt, betekent dit 

dat recirculatie van lymfocyten uit lymfeklieren naar het bloed (‘egress’) eveneens geremd is. 

Met behulp van two-photon intravitaal microscopie demonstreren we dat de chemokinese 

van lymfocyten in lymfeklieren aanzienlijk vermindert door 5’-AMP. We speculeren dat deze 

vertraagde migratie leidt tot verminderde egress van lymfocyten. Tevens is het mogelijk dat 

de verlaagde bloedspiegel S1p bijdraagt aan een verminderde egress na injectie van 5’-AMP. 

Tijdens arousal wordt het herstel van normale aantallen circulerende lymfocyten 

veroorzaakt door de stijging van de concentratie S1p in het bloed, aangezien dit herstel 

voorkomen kon worden met een specifieke S1p1 receptor antagonist (analoog aan de 

situatie tijdens natuurlijke torpor in de hamster). Niet alleen kan 5’-AMP leiden tot een 

torpor-achtige toestand met lymfopenie, maar het kan door activatie van adenosine 

monofosfaat kinase (AMPK) de weerstand tegen ischemie/reperfusie en hypothermie 

geïnduceerde cellulaire schade verhogen. Deze eigenschappen maken de signaaltransductie 

die beïnvloedt wordt door 5’-AMP een veelbelovende target voor toekomstige 

farmacologische interventies.  

Nierschade die na afloop van een behandeling met de hart-longmachine ontstaat, kan 

mogelijk beperkt worden door de inductie van een torpor-achtige toestand tijdens de 

behandeling. Zoals hierboven beschreven leidt 5’-AMP via AMPK tot verhoogde resistentie 

tegen ischemie/reperfusie en mogelijk ook hypothermie en lijkt het anti-inflammatoire 

effecten te hebben (hoofdstuk 10). Een dergelijke farmacologisch geïnduceerde torpor-

achtige toestand in mensen heeft tevens potentieel belangrijke implicaties in tal van andere 

aandoeningen waar ontregeling van het metabolisme (bijvoorbeeld door ischemie, 

reperfusie, temperatuur) of het immuunsysteem een rol spelen in de pathogenese. Tenslotte, 

aangezien torpor recentelijk is waargenomen in primaten, de daling in lichaamstemperatuur 

de remming van het immuunsysteem verklaard en een torpor-achtige toestand 

farmacologisch geïnduceerd kan worden in niet-winterslapers, is het zeer denkbaar dat een 

soortgelijke toestand ook (ten dele) in mensen geïnduceerd zou kunnen worden. 
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