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Chapter 13 

Het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem fungeren beide als 

beschermingsmechanisme van het menselijke lichaam. Beide systemen detecteren op een 

verschillende manier gevaar en reageren op een adequate manier. Het centrale 

zenuwstelsel en het immuunsysteem kunnen op verschillende manieren samenwerken 

welke worden beschreven in hoofdstuk 2. �
 

Deel I:  De nervus vagus en de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” 
 

Het centrale zenuwstelsel kan worden opgedeeld in het somatische zenuwstelsel en 

het autonome zenuwstelsel. Het somatische zenuwstelsel is het deel welke door de wil 

bestuurd wordt (bijvoorbeeld spier aanspanning). Het autonome zenuwstelsel heeft te 

maken met functies die een rol spelen bij de homeostase van het lichaam (het zorgen 

voor een constant milieu). Deze processen verlopen vaak buiten de wil om, maar ook 

bewuste, door de wil gestuurde acties (bijvoorbeeld inspanning), worden begeleid door 

hiervoor noodzakelijke veranderingen in het autonome zenuwstelsel (hartslag, bloeddruk, 

spijsvertering etc.).  

 

Het autonome zenuwstelsel kan vervolgens worden opgedeeld in het sympathische 

zenuwstelsel (van belang bij verhoogde fysieke activiteit; “fight, fright, flight”) en het 

parasympathische zenuwstelsel (bij rust, relaxatie; “rest and digest”). De meeste organen 

worden geïnnerveerd (voorzien van zenuwwerking) door zenuwen van beide zenuwstelsels 

en hebben daarbij vaak tegengestelde effecten.  

 

Het parasympathische zenuwstelsel bestaat uit de 3e, 7e, 9e, en 10e hersenzenuwen 

en de spinale zenuwen S2 tot S4. De nervus vagus (de 10e hersenzenuw) is onlangs 

beschreven als belangrijke mediator in ontstekingsreacties. Een ontstekingsreactie heeft 

als doel het verwijderen van beschadigd of geprikkeld weefsel door bijvoorbeeld virussen, 

bacteriën, chemische of fysische oorzaken. Acetylcholine, een stofje dat aan het eind van 

de nervus vagus wordt vrijgegeven, speelt hierbij de grootste rol. Acetylcholine bindt 

specifiek aan de alfa 7 receptor, welke op o.a. macrofagen, een soort witte bloedcel, en 

diverse andere cellen tot expressie wordt gebracht. Hierbij worden de cellen geremd in 

het maken van signaalstoffen die pro-inflammatoire cytokines worden genoemd. 

Cytokines zijn eiwitten die een rol spelen bij de afweer. Een pro-inflammatoir cytokine 

stimuleert de ontstekingsreactie in het lichaam. Het roept daarbij andere 
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ontstekingscellen op om naar de plaats van ontsteking te komen. Een anti-inflammatoir 

cytokine zal deze reactie juist doen verminderen. Een voorbeeld van een pro-inflammatoir 

cytokine is Tumor Necrosis Factor alfa (TNF-�). Een te heftige ontstekingsreactie is niet 

goed voor het lichaam. De ontstekingsreactie is dan niet alleen meer locaal, maar is 

ongecontroleerd door het hele lichaam (systemisch) aanwezig. Hierbij kan op diverse 

plaatsen orgaanschade ontstaan waarbij we spreken van een “bloedvergiftiging” ofwel 

sepsis. Het afweersysteem kan door sepsis uitgeput raken en niet meer afdoende reageren 

op andere bacteriën of virussen. De nervus vagus zorgt voor een rem op de productie van 

de pro-inflammatoire cytokines zoals TNF-�, een soort van negatieve feedback. Dit wordt 

ook wel de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” genoemd.  

 

In hoofdstuk 3 hebben we de nervus vagus elektrisch gestimuleerd (VNS) bij 

proefdieren. Deze dieren hadden een ernstige ontsteking, veroorzaakt door het inspuiten 

van bacteriële bestanddelen in het lichaam (LPS). De elektrische stimulatie had een sterk 

ontstekingsremmend effect. Daarnaast remde het ook het stollingsmechanisme van het 

lichaam. Stolling is naast ontsteking een belangrijk afweermechanisme. Het stolsel heeft 

hierbij een tweetal functies. Enerzijds voorkomt het stolsel dat de bacterie zich kan 

verspreiden via de bloedbaan. Anderzijds kan het weefsel onder het stolsel zich weer 

herstellen. Ook een te heftige stollingsreactie is gevaarlijk. Bloedstolsels kunnen zich 

ophopen wat kan leiden tot afsterven van een orgaan. Daarom heeft het lichaam een 

eigen opruimmechanisme. Dit wordt de fibrinolyse genoemd. De fibrinolyse werd ook in 

mindere mate geremd door de VNS. Deze verstoorde balans in de stolling / fibrinolyse 

door nervus vagus stimulatie is voor zover wij weten nog niet eerder beschreven.  

In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar het effect van specifieke stimulatie van de �7 

receptor. De stof die specifiek aan deze receptor bindt en hem activeert (agonist) is GTS-

21. GTS-21 remde het vrijkomen van TNF-� na een ernstige ontsteking, opnieuw 

veroorzaakt door het inspuiten van LPS. Zoals eerder beschreven zorgt TNF-� ervoor dat 

andere ontstekingscellen (witte bloedcellen) naar de plaats van ontsteking worden 

geroepen. Door verlaagde TNF-� spiegels zal dit proces geremd worden. In dit hoofdstuk 

toonden we aan dat GTS-21 deze migratie van witte bloedcellen ook onafhankelijk van 

TNF-� kon remmen.  

Het effect van de zogenoemde “cholinerge anti-inflammatoire pathway” bij sepsis wordt 

beschreven in hoofdstuk 5. Deze keer vond stimulatie plaats door toediening van nicotine 

in het drinkwater. Nicotine bindt evenals acetylcholine en GTS-21 aan de �7 receptor. 
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Nicotine zorgde voor een remming van pro-inflammatoire cytokines en er was minder 

migratie van witte bloedcellen. Hierbij werden de bacteriën minder goed opgeruimd in het 

lichaam en was er een verlaagde overleving. Wanneer de nervus vagus, voorafgaand aan 

de sepsis, chirurgisch werd doorgenomen (vagotomie) ontstond juist een veel heftigere 

ontstekingsreactie, met meer migratie van witte bloedcellen en meer leverschade. Deze 

experimenten laten zien dat het manipuleren van de nervus vagus op verschillende 

manieren effect heeft op de respons tegen een ernstige infectie als sepsis. 

In hoofdstuk 6 wordt het verloop van sepsis bestudeerd in muizen die de specifieke �7 

receptor niet hebben. Bij deze muizen is bewust het gen van de �7 receptor weggehaald 

(ook wel �7 knock-out (KO) muizen genoemd). Hierbij vergeleken we de KO muizen met 

normale muizen die deze receptor wel hebben. De �7 KO muizen ruimden sneller de 

bacteriën op dan de normale muizen. Na 20 uur hadden de KO muizen lagere 

hoeveelheden bacteriën in hun organen, bloed, en buikholte, maar ook een lagere 

hoeveelheid circulerende witte bloedcellen en cytokines. 2 uur na de infectie hadden de 

KO muizen meer witte bloedcellen in hun buikholte. In dit experiment laten we voor het 

eerst zien dat er ook een nadelig effect is van “de cholinerge anti-inflammatoire 

pathway”. Waarschijnlijk wordt aan het begin van de ontstekingsreactie de migratie van 

witte bloedcellen geremd, welke van belang zijn bij het opruimen van de bacterie.  

In hoofdstuk 7 wordt de nervus vagus op verschillende manier gemanipuleerd bij een 

acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Het doornemen van de nervus vagus 

(vagotomie) leidde opnieuw tot een versterkte ontstekingsreactie. Het blokkeren van de 

�7 receptor met een specifieke stof (antagonist), mecamylamine, liet hetzelfde 

versterkende effect zien, wat zich uitte in toegenomen orgaanschade, en hogere waarden 

van pro-inflammatoire cytokines. Ook het aantal witte bloedcellen die naar de plaats van 

ontsteking waren gemigreerd was toegenomen. Stimulatie met de specifieke �7 agonist 

GTS-21 liet een verminderde intensiteit van de ontsteking zien.  

Het effect van de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” bij een steriele longontsteking 

wordt beschreven in hoofdstuk 8. Longontsteking werd geïnduceerd door het inademen 

van LPS. Locale stimulatie met de specifieke �7 receptor agonist GTS-21 gaf een dosis 

afhankelijk remmend effect van TNF-�. Ditzelfde effect werd gezien in een met LPS 

gestimuleerde cellijn van muis long macrofagen (MH-S) welke was blootgesteld aan 

verschillende concentraties GTS-21.  

Hoofdstuk 9 laat zien wat het effect is van systemische stimulatie van de �7 receptoren 

door toediening van nicotine bij een longontsteking veroorzaakt door Streptococcus (S.) 
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pneumoniae. S. pneumoniae is de meest voorkomende oorzaak van community-acquired 

(in de omgeving opgelopen) longontsteking en is vaak een oorzaak van bloedvergiftiging 

(sepsis). Muizen behandeld met nicotine hadden een hogere bacteriële uitgroei en 

verhoogde longschade. Pro-inflammatoire cytokines waren verhoogd in de nicotine 

behandelde dieren. Hier laten we zien dat nicotine een negatief effect heeft bij de afweer 

bij een door S. pneumoniae veroorzaakte longontsteking.  

 

Deel II: Het sympathische zenuwstelsel 
 

Het sympathische zenuwstelsel is zoals eerder vermeld belangrijk in een toestand van 

verhoogde fysieke activiteit. Het omvat bijvoorbeeld het verhogen van de hartfrequentie, 

de bloeddruk, vergroting van de pupil en verwijden van de bronchiën (kleine 

luchtwegen). De zenuwen van het sympathische zenuwstelsel geven geen acetylcholine af 

zoals de nervus vagus, maar voornamelijk noradrenaline, een catecholamine. 

Catecholamines kunnen binden aan weer voor hen specifieke receptoren. Er zijn twee 

groepen receptoren. De � en de � receptoren. De � receptoren kunnen vervolgens worden 

onderverdeeld op grond van anatomie en functionaliteit. In het hart bevinden zich 

voornamelijk �1 receptoren, terwijl de �2 receptoren zich met name in de wanden van 

bronchiën en bloedvaten bevinden. Doordat stimulatie van �2 receptoren verwijding van 

de bronchiën als gevolg heeft worden stofjes die specifiek �2 receptoren stimuleren 

(agonisten) gebruikt bij de behandeling van astma en COPD (chronisch obstructieve 

longziekte). Deze �2 receptoren worden ook tot expressie gebracht op cellen die een rol 

spelen bij ontstekingsreacties. Stimulatie van deze � receptoren geeft verschillende 

effecten, welke voornamelijk anti-inflammatoir zijn. Samenvattend, activatie van het 

sympatische zenuwstelsel geeft een verhoogde hoeveelheid catecholamines, waardoor 

monocyten (een bepaald type witte bloedcel) minder pro-inflammatoire cytokines 

produceert als TNF-� en juist meer anti-inflammatoire cytokines (interleukine (IL)-10).  

 

In experimentele modellen is aangetoond dat het stimuleren van �2 receptoren (met 

behulp van agonisten) leidt tot een verminderde ontstekingreactie, terwijl het blokkeren 

van de � receptoren (met behulp van antagonisten) juist leidt tot een verhoogde 

ontstekingsrespons.  
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In hoofdstuk 10 bekijken we het effect van � receptor antagonist propranolol in een 

steriele longontsteking. Deze longontsteking werd veroorzaakt door het inademen van 

bacteriële bestanddelen (LPS of LTA). Propranolol gaf een verhoogde afgifte van pro-

inflammatoire cytokines en versterkte ook het stollingsmechanisme.  

Het effect van propranolol bij een door Pseudomonas aeruginosa veroorzaakte 

longonsteking wordt beschreven in hoofdstuk 11. Propranolol gaf een toename in de 

afgifte van pro-inflammatoire cytokines en veroorzaakte een verhoogde bacteriële 

uitgroei in de long.  

 

Algemene Discussie 

 
In de beschreven studies zochten we naar meer informatie over de samenwerking 

tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteem.  We hebben aangetoond dat er 

wel degelijk een sterke interactie is tussen beide systemen. Het autonome zenuwstelsel 

houdt het centrale zenuwstelsel op de hoogte van de immunologische status van het 

lichaam. Het centrale zenuwstelsel reageert op zijn beurt op verschillende manieren zoals 

via de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” en doormiddels stimulatie van het 

sympathische zenuwstelsel met als gevolg afgifte van catecholamines.  

Deel I beschrijft de rol van de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” bij verschillende 

infectie en ontstekingsmodellen. Deze pathway werd gestimuleerd middels elektrische 

pulsen, of chemische agonisten als nicotine en GTS-21. De route werd onderbroken door 

vagotomie, blokkade van �7 receptoren met de antagonist mecamylamine, of gebruik te 

maken van �7 KO muizen. In het merendeel van de beschreven experimenten laat de 

nervus vagus een ontstekingsremmend effect zien. Stimulatie geeft een verminderde 

ontstekingsreactie systemisch als wel locaal, terwijl blokkering een versterkte 

ontstekingsreactie geeft.  

In deel II laten we het effect zien van het blokkeren van de � receptoren in de longen 

door het inademen van propranolol. Vooral in het steriele longontstekingmodel, 

veroorzaakt door het inademen van bacteriële bestanddelen als LPS of LTA, wordt een 

anti-inflammatoir effect beschreven van de � receptoren in de long. In een tweede 

experiment waarbij de longontsteking werd veroorzaakt door P. aeruginosa werd dit 

fenomeen bevestigd.  
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Beide systemen werken ontstekingsremmend op verschillende manieren. Vooral de 

cholinerge “anti-inflammatoire pathway” verschaft nieuwe mogelijkheden bij het 

behandelen van infectieziekten. Op dit moment worden infectieziekten voornamelijk 

bestreden door het onderdrukken van pro-inflammatoire cytokines. Het stimuleren van de 

nervus vagus, door bijvoorbeeld een elektrische stimulator, zou hetzelfde remmende 

effect van pro-inflammatoire cytokines bewerkstelligen en een vermindering van 

orgaanschade tot resultaat hebben. Zulke elektrische nervus vagus stimulatoren worden 

op dit moment al gebruikt bij de behandeling van epilepsie of depressie. Begin 2007 

hadden circa 250 mensen in Nederland een geïmplanteerde nervus vagus stimulator, 

terwijl dit wereldwijd al meer dan 15.000 patiënten betreft. De stimulator geeft 

nauwelijks bijwerkingen en lijkt dan ook een goede optie te zijn bij patiënten met 

chronische ontstekingsreacties als sepsis, maar ook bij ziektes als de ziekte van Crohn en 

reumatoïde artritis, welke TNF-� gemedieerd zijn. Naast elektrische stimulatie zou ook het 

ontwikkelen van specifieke �7 agonisten als GTS-21 kunnen leiden tot nieuwe effectieve 

medicijnen. Tot slot zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van zogenaamde “small-

molecules” welke stofjes zijn die de “cholinerge anti-inflammatoire pathway” in de 

hersenen direct stimuleert en de efferente nervus vagus (wegvoerend vanaf de hersenen) 

activeert. Een voorbeeld hiervan is CNI-1493. Interessant nog om te vermelden is dat 

ontstekingsremmende medicijnen als aspirine en ibuprofen de nervus vagus stimuleren 

waarmee deels hun werkingsmechanisme verklaard kan worden.  

 

Dit proefschrift laat zien dat manipulatie van de interactie tussen het centrale 

zenuwstelsel en het immuunsysteem potentiële nieuwe therapeutische opties kan 

opleveren bij de behandeling van ernstige infecties en ontstekingsziektes.  
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