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Het doel van deze samenvatting is om de inhoud van dit proefschrift met als titel 

‘Determinanten van longpermeabiliteit tijdens sepsis en acute longbeschadiging’ 

weer te geven op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Eerst zal 

uitgelegd worden wat de  syndromen sepsis en acute longbeschadiging (ALI) 

inhouden. Verder zal ingegaan worden op de rol van verhoogde permeabiliteit in 

de longen in deze syndromen. Daarna zal het doel van het onderzoek in dit 

proefschrift en een samenvatting van alle bevindingen gegeven worden. Ten 

aanzien van de figuren verwijs ik u naar de overige hoofdstukken van het 

proefschrift.    

 

 
Sepsis en acute longbeschadiging 

 

Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een algemene 

ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie. Sepsis gaat vaak 

gepaard met toegenomen vaatlekkage (permeabiliteit) in alle organen en 

weefsels. Als de long aangedaan is kunnen de levensbedreigende syndromen ALI 

en ‘acute respiratory distress syndrome’  (ARDS), de ernstigste vorm van ALI, 

ontstaan. Dit zijn syndromen gekenmerkt door ontsteking en toegenomen 

permeabiliteit in de long. De toegenomen permeabiliteit kan leiden tot vocht in 

de longen, longoedeem genaamd. Het longoedeem belemmert de uitwisseling 

van zuurstof en koolstofdioxide tussen bloed en ingeademde lucht. Daarom 

moeten patiënten met ALI/ARDS vaak beademend worden op de intensive care 

(IC). Naast als complicatie van sepsis kunnen ALI en ARDS ook ontstaan als 

complicatie van een grote operatie of longontsteking. Patiënten met sepsis lopen 

echter het grootste risico op het ontwikkelen van ALI/ARDS. Omdat zowel sepsis 

als ALI/ARDS gekenmerkt worden door ontsteking en toegenomen permeabiliteit 

en ze vaak samen voorkomen worden ze samen besproken in dit proefschrift. In 

Nederlands krijgen per jaar ongeveer 22.000 mensen sepsis en 9.000 mensen 

ALI/ARDS. De sterfte is meer dan 30%. 

  

In patiënten kan longoedeem gemeten worden met behulp van de ‘thermal-dye 

dilution’ techniek, en wordt dan extravasculair long water genoemd (EVLW). Het 

is echter vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen longoedeem ten 

gevolge van verhoogde permeabiliteit, of ten gevolge van verhoogde druk in de                                                                                                            

longen, bijvoorbeeld bij hartproblemen. Een methode om de longpermeabiliteit 

direct aan het bed te meten is de ‘pulmonary leak index’ (PLI). Bij deze methode 

wordt de transvasculaire transport snelheid van radioactief gelabeld transferrine 
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gemeten, in andere woorden, de lekkage van transferrine van het bloed naar de 

long. Het nadeel is echter dat de methode erg bewerkelijk is en in weinig centra 

gebruikt wordt. Een andere, minder bewerkelijke en breder toepasbare methode 

is om de ratio van EVLW en bloedvolume in de longen te berekenen. Hoofdstuk 

12 laat zien dat deze ratio voornamelijk bepaald wordt door de 

longpermeabiliteit en dat hij gebruikt kan worden om ernstig verhoogde 

permeabiliteit uit te sluiten.    

 
 
De long tijdens sepsis en ALI/ARDS 

 

Een menselijke long bevat ongeveer 375 miljoen alveoli, kleine 

luchtcompartimentjes waarin de gasuitwisseling met het bloed plaatsvindt. Elke 

alveolus wordt omgeven door een fijn net van kleine bloedvaten, capillairen 

genoemd, die 70% van de alveolus bedekken. Twee aparte cellagen van elkaar 

gescheiden door een wand, de basale membraan, vormen de alveolo-capillaire 

barrière. Epitheelcellen vormen de cellaag aan de alveolaire en endotheelcellen 

de cellaag aan de capillaire zijde (Figuur 1, Hoofdstuk 1).  

 

Tijdens sepsis en ALI/ARDS worden de endotheelcellen geactiveerd en 

beschadigd door stoffen die circuleren in de bloedbaan, bijvoorbeeld onderdelen 

van bacteriën of ontstekingsmediatoren. Deze activatie zorgt voor krimpen van 

de endotheelcellen, waardoor er kleine gaatjes in de wand ontstaan leidend tot 

toegenomen permeabiliteit. Verder ‘plakken’  (adhesie) ontstekingscellen (PMNs) 

aan de geactiveerde endotheelcelwand en gaan ze vervolgens van de bloedbaan 

naar de alveoli (extravasatie). Door de toegenomen permeabiliteit is er lekkage 

van plasmavocht en ontstekingscellen van de bloedbaan naar de alveoli. De 

ontstekingscellen zelf scheiden ook ontstekingsmediatoren uit die de 

endotheelcelactivatie en celschade verder verergeren (Figuur 1, Hoofdstuk 1). 

Verder kan de permeabiliteit toenemen door het doodgaan (apoptose) en 

loslaten van beschadigde endotheelcellen. Twee signaaltransductie moleculen 

die een centrale rol spelen tijdens toegenomen permeabiliteit, ontsteking en 

apoptose zijn RhoA en Rho-kinase. Het angiopoietine-Tie2 systeem beïnvloedt 

mogelijk de gevoeligheid van de endotheelcellen voor de circulerende bacterie-

bestanddelen en ontstekingsmediatoren via o.a. RhoA/Rho-kinase.   

Het beschadigen en loslaten van epitheelcellen aan de alveolaire zijde draagt bij 

aan de toegenomen permeabiliteit, omdat de epitheelcellaag onder normale 

omstandigheden minder permeabel is dan de endotheelcellaag (Figuur 1, 
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Hoofdstuk 1). Of endotheel- of epitheelcellen als eerste beschadigd worden 

tijdens ALI/ARDS is afhankelijk van de oorzaak. Tijdens sepsis begint de 

beschadiging voornamelijk aan de endotheelzijde en tijdens longontsteking aan 

de epitheelzijde. 

 

 
De behandeling van sepsis en ALI/ARDS 

 

Tot op heden bestaat de behandeling van sepsis en ALI/ARDS voornamelijk uit 

ondersteunende therapie, bijvoorbeeld beademing en het in stand houden van 

een adequaat hartminuut volume (de hoeveelheid bloed die het hart per minuut 

uitpompt) met behulp van infuusvloeistoffen en behandeling van de 

onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld antibiotica tijdens een bacteriële infectie. Er 

is helaas nog geen therapie die de ontsteking en de toegenomen permeabiliteit 

direct aanpakt. ´Targeting´ van het angiopoietine-Tie2 systeem en behandeling 

van patiënten met cholesterolverlagende statines zijn mogelijke nieuwe 

therapieën die direct op de ontsteking en de permeabiliteit werken. 

 

 
Doel van het onderzoek  

  

Het doel van het onderzoek was om a) het verband (de associatie) tussen 

angiopoietines en permeabiliteit in patiënten met sepsis en ALI/ARDS te 

onderzoeken, b) mechanismen die de basis vormen van dit verband te 

bestuderen in celkweek en diermodellen, met bijzondere aandacht voor 

RhoA/Rho-kinase en c) te onderzoeken of remming van RhoA/Rho-kinase een 

goed aangrijpingspunt is voor therapie door middel van statines die aspecifiek 

RhoA/Rho-kinase remmen. Verder was het doel om factoren die de mate van 

permeabiliteitsoedeem in de long kunnen verergeren te bestuderen, zoals  

vloeistofbelasting.      

 

Tijdens het onderzoek voor dit proefschrift werden klinische en pre-klinische 

studies gecombineerd. Het VU Medisch Centrum is in de  unieke positie dat het 

zowel de faciliteiten heeft om longpermeabiliteit (PLI methode) direct aan het 

bed van de patiënt te meten als faciliteiten om mechanistische studies in cellen 

of in dieren te doen. Deze translationele benadering helpt om inzicht te krijgen 

in de rol van het angiopoietine-Tie2 systeem tijdens sepsis en ALI/ARDS en in de 

therapeutische mogelijkheden van statine behandeling om zo nieuwe 
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behandelingen te ontwikkelen.   

 

Het vergelijken van de vloeistofbelasting met verschillende infuusvloeistoffen op 

het ontstaan of verergeren van permeabiliteitsoedeem in de longen geeft 

belangrijke informatie over welke vloeistof het beste gegeven kan worden aan 

de patiënt met sepsis of ALI/ARDS met inadequate hartminuut volume. 

 

Het eerste deel dit proefschrift behandelt de rol van het angiopoietine-Tie2 systeem 

in het ontstaan van toegenomen permeabiliteit in de long. Het tweede deel 

behandelt het effect van statine gebruik en vloeistofbelasting met verschillende 

vloeistoffen op permeabiliteit in de long.  

 

 

Het angiopoietine-Tie2 systeem en longpermeabiliteit 

 

Experimentele studies 

Angiopoietines zijn een familie van eiwitten die werken als ligand van de Tie2 

receptor, als sleutels in een slot. Tot op heden zijn vier leden van de 

angiopoietine familie ontdekt, angiopoietine-1 tot en met angiopoietine-4 (Ang-1 

t/m Ang-4). De Tie2 receptor bevindt zich voornamelijk op de buitenkant, de 

membraan, van de endotheelcel. Angiopoietines zijn het meest bestudeerd in de 

context van ontwikkeling en groei van bloedvaten tijdens de embryonale 

periode, maar bijvoorbeeld ook in kwaadaardige tumorgroei. Recent is ontdekt 

dat angiopoietines ook een rol spelen tijdens ontsteking en permeabiliteit. Ang-1 

en Ang-2 zijn de twee meest frequent bestudeerde familieleden in deze context.  

 

Ang-1 en Ang-2 hebben meestal een tegenovergestelde rol en worden daarom 

antagonisten genoemd (Figuur 2, Hoofdstuk 1). Zowel Ang-1 als Ang-2 

circuleren in een bepaalde verhouding in het bloedplasma van gezonde 

personen. Binding van Ang-1 aan de Tie2 receptor zorgt voor activatie van de 

receptor en is belangrijk voor de stabilisatie van het endotheel. In de gezonde 

situatie overheerst de stabiliserende invloed van Ang-1. Tijdens sepsis of 

ALI/ARDS kunnen grote hoeveelheden Ang-2 vrijkomen in het bloedplasma 

(Figuur 1, Hoofdstuk 2). Als Ang-2 aan de receptor bindt, kan Ang-1 niet binden 

en wordt de receptor gedeactiveerd. Dit leidt tot destabilisatie en mogelijk tot 

toegenomen gevoeligheid van het endotheel voor de onstekingsmediatoren 

zodat ontsteking en permeabiliteit verergert (Hoofdstuk 2).  
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Klinische studies 

Om te onderzoeken of verhoogde plasma Ang-2 spiegels een rol spelen tijdens 

toegenomen permeabiliteit, longbeschadiging en sterfte in septische en niet-

septische kritisch zieke patiënten op de IC werden relaties tussen Ang-2 spiegels 

en permeabiliteit, longbeschadiging en sterfte onderzocht. Hoofdstuk 3 focust op 

Ang-2 spiegels op de eerste ziekte dag op de IC of op de dag dat sepsis 

ontstaat, terwijl de aansluitende studie in Hoofdstuk 4 focust op seriële plasma 

Ang-2 spiegels gemeten tijdens het beloop van septische shock, de meest 

ernstige vorm van sepsis.  

 

In Hoofdstuk 3 en 4 wordt beschreven dat Ang-2 spiegels gerelateerd zijn aan 

een verhoogde permeabiliteit en beschadiging van de longen, zowel op de eerste 

IC dag als tijdens het beloop van sepsis. De persisterende relatie tijdens het 

beloop versterkt het idee dat Ang-2 een rol speelt tijdens sepsis en ALI/ARDS. 

Verder laten de data zien dat plasma Ang-2 spiegels hoger zijn in septische en 

niet-septische patiënten op de IC dan in gezonde personen. Daarnaast zijn 

plasma Ang-2 spiegels hoger in patiënten die niet overleven dan in patiënten die 

wel overleven, zowel op de eerste dag als tijdens het beloop. Plasma Ang-2 

spiegels zijn goede voorspellers voor sterfte op de IC, zelfs beter dan een veel 

gebruikte voorspeller van sterfte, de APACHE II score. Metingen van plasma 

Ang-2 spiegels kunnen hierdoor bijdragen aan het identificeren van patiënten 

met hoog risico om te overlijden.  

 

Circulerende delen van de Tie2 receptor (soluble Tie2; sTie), losgeknipt van de 

membraan tijdens longbeschadiging, kunnen angiopoietines binden. Hierdoor 

kunnen ze mogelijk Ang-1-Tie2 en Ang-2-Tie2 interacties op de endotheelcel 

voorkomen en zo de rol van angiopoietines in kritisch zieke patiënten 

moduleren. Hoofdstuk 5 toont aan dat sTie2 spiegels hoger waren in septische 

dan in niet-septische patiënten en geassocieerd waren met longpermeabiliteit. 

sTie2 spiegels hadden echter geen effect op de relatie tussen angiopoietines en 

permeabiliteit in de longen. Dit versterkt de hypothese dat het angiopoietine-

Tie2 systeem een directe rol speelt tijdens longpermeabiliteit. sTie2 daarentegen 

is een marker, en geen mediator van longpermeabiliteit in deze patiënten.  
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Experimentele studies 

Om meer inzicht te krijgen in de mechanismen en de signaaltransductie routes 

die de basis vormen van de klinische bevindingen werden humane 

microvasculaire long endotheelcellen (HPMVECs) gekweekt als model voor de 

capillairen in de long (Hoofdstuk 6). De HPMVECs werden geïsoleerd uit een 

gezond stuk long verkregen na het chirurgische verwijderen van een longkwab 

aangedaan door een kwaadaardige tumor. Het effect van Ang-1 en Ang-2 op de 

permeabiliteit van de HPMVECs werd bestudeerd in endotheelcellen in rust en in 

endotheelcellen gestimuleerd met de ontstekings-/stollingsmediator trombine. 

Angiopoietines hadden geen invloed op de permeabiliteit van HPMVECs in rust. 

Ze hadden echter wel een tegenovergesteld effect op  de trombine-geïnduceerde 

toename in permeabiliteit, vooral in de vroege fase. Ang-2 versterkte het effect 

van trombine, zonder toename in RhoA activiteit, terwijl Ang-1 het effect van 

trombine verminderde. De bevinding dat vooral de eerste fase beïnvloed werd 

suggereert dat de stabiliteit van de cel-cel contacten, meer dan de cel contractie 

gemoduleerd wordt door angiopoietines.  

 

Vervolgens werd de rol van RhoA/Rho-kinase in endotheelcel apoptose 

onderzocht in een celkweek model van ischemie-reperfusie schade. Ischemie is 

de situatie waarbij er geen doorbloeding van een weefsel is, bijvoorbeeld tijdens 

het afklemmen van een bloedvat bij een operatie, reperfusie is het hervatten 

van de doorbloeding. De data tonen aan endotheelcel apoptose verminderd 

wordt door remming van RhoA/Rho-kinase via het op peil houden van 

phosphatidylinositol 3-kinase and Akt activiteit (Hoofdstuk 7).  

 

Omdat het idee is dat Ang-2 een rol speelt bij het ontstaan van ontsteking en 

permeabiliteit in de longen, werd in Hoofdstuk 8 het effect van specifieke 

blokkade van Ang-2 onderzocht in een muizenmodel van ALI geïnduceerd door 

sepsis. Als uitleesmaat van longbeschadiging werd de respons van bloedvaten in 

de long op laag zuurstof in de inademingslucht bestudeerd (hypoxische 

pulmonale vasoconstrictie). Ang-2 was sterk verhoogd in septische muizen, 

vergelijkbaar met hoge plasma Ang-2 spiegels in septische patiënten. Ang-2 

blokkade kon echter niet voorkomen dat de septische muizen ziek werden of dat 

er longbeschadiging ontstond. Verder kon de blokker niet voorkomen dat de 

activatie van de Tie2 receptor afnam tijdens sepsis. Dit suggereert dat blokkade 

van waarschijnlijk voornamelijk plasma Ang-2 onvoldoende is om Ang-2-Tie2 

interacties te voorkomen en zo te beschermen tegen longbeschadiging.    
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Preventie van permeabiliteitsoedeem in de long in 

patiënten 

 

Statines 

Statines worden gebruikt voor de behandeling van een hoog cholesterolgehalte 

en aderverkalking. Het is echter beschreven dat statines ook de incidentie van 

sepsis en de sterfte aan bijvoorbeeld sepsis en longontsteking verminderen. 

Experimentele dierstudies hebben aangetoond dat ze inderdaad beschermende 

effecten hebben tijdens ontsteking en toegenomen permeabiliteit o.a. via 

remming van RhoA/Rho-kinase, onafhankelijk van hun cholesterol-verlagend 

effect (Figuur 2, Hoofdstuk 9).  

 

Als vervolg op deze experimentele studies, onderzochten wij in een  klinische 

studie het effect van voorbehandeling met statines op de milde toename in 

longpermeabiliteit ten gevolge van ischemie-reperfusie tijdens de hart- of 

vaatchirurgie (Hoofdstuk 10). De milde toename in longpermeabiliteit werd 

echter niet verergerd of verminderd door voorbehandeling met statines. Het 

ontbreken van positieve effecten in de klinische studie, terwijl wel positieve 

effecten werden gevonden in de dierstudies, kan mogelijk verklaard worden door 

belangrijke verschillen tussen beide studies. In de dierstudies werden veel 

hogere doses statines gebruikt en hadden dieren ernstig toegenomen 

permeabiliteit. Verder werden de dieren doorbehandeld met statines tijdens het 

ontstaan van toegenomen permeabiliteit, terwijl statines in patiënten voor de 

operatie gestaakt werden. Hogere doses statines hebben mogelijk wel een 

gunstig effect op ernstig toegenomen longpermeabiliteit in patiënten met sepsis 

of ARDS. Omdat statines geen ongunstig effect hadden op de permeabiliteit in 

de longen en dierstudies zelfs een gunstig effect laten zien, wordt er aangeraden 

om statines niet te staken in kritisch zieke patiënten met sepsis of ALI/ARDS. 

Men moet echter wel waakzaamheid zijn voor zeldzame bijwerkingen als spier- 

en zenuwbeschadiging. 

 

Vloeistofbelasting 

Veel IC patiënten hebben een tekort aan circulerend bloedvolume. Om dit tekort 

aan te vullen kan gebruik worden gemaakt van kristallijne (zout) en colloïdale 

(eiwit) infusievloeistoffen. Deze hebben echter beiden voor- en nadelen wat 

betreft het ontstaan van longoedeem. Dit is vooral van belang bij patiënten met 

verhoogde doorlaatbaarheid van de longvaten, zoals patiënten die het risico 

lopen ALI/ARDS te ontwikkelen of dit reeds hebben. Hoofdstuk 11 beschrijft de 
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resultaten van een gerandomiseerde klinische studie waarin aangetoond is dat 

longoedeem en longschade niet beïnvloed worden door het type vloeistof 

waarmee de patiënt behandeld wordt, mits de patiënt niet overvuld wordt.  

 

 

Conclusie en potentiële therapeutische strategieën 

 

De klinische en experimentele studies in dit proefschrift tonen aan dat de mate 

van longpermeabiliteit tijdens sepsis en ALI/ARDS o.a. bepaald wordt door Ang-

2. Voorbehandeling met statines kan mogelijk ernstige longpermeabiliteit 

verminderen, alhoewel er geen effect was op de milde toename in 

longpermeabiliteit in patiënten na operatie. Tenslotte kunnen grote 

hoeveelheden infusievloeistoffen permeabiliteitsoedeem en longbeschadiging 

verergeren, maar normale hoeveelheden, geïnfundeerd op basis van 

veranderingen het hartminuut volume, hebben geen negatief effect op 

longoedeem of longschade, onafhankelijk van het type infusievloeistof. 

 

Nieuwe behandelingsstrategieën voor toegenomen longpermeabiliteit tijdens 

sepsis of ALI/ARDS kunnen zich o.a. richten op RhoA/Rho-kinase. Deze 

signaaltransductie moleculen zijn zowel betrokken bij de effecten van het 

angiopoietine-Tie2 systeem als bij de effecten van statines (Figuur 2, Hoofdstuk 

13). RhoA/Rho-kinase activiteit kan in de toekomst geremd worden via blokkade 

van Ang-2, statine gebruik of direct met de Rho-kinase remmer fasudil (Tabel 1, 

Hoofdstuk 13). 
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