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Samenvatting

Samenvatting van het proefschrift in het 
Nederlands

Diabetespatiënten hebben een verhoogde kans op het oplopen van infectieziekten. 
Daarnaast hebben zij een verhoogde neiging tot bloedstolling, wat leidt tot een 
groter risico op hart- en vaatziekten. Type 2 diabetes wordt gekenmerkt door een 
verhoogd bloedsuiker (hyperglykemie) en een verhoogd insulinegehalte in het bloed 
(hyperinsulinemie). Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de effecten 
van hyperglykemie en hyperinsulinemie (afzonderlijk en in combinatie) op de afweer 
tegen infectieziekten en op de bloedstolling. We hebben verschillende modellen 
gebruikt om verschillende aspecten hiervan te onderzoeken. Globale effecten van 
hyperglykemie en insulineresistentie (verminderde werkzaamheid van insuline) 
werden onderzocht in muizen (hoofdstuk 5) en mensen (hoofdstuk 8). Door twee 
studies in gezonde vrijwilligers hebben we de afzonderlijke en gezamenlijke effecten 
van hyperglykemie en hyperinsulinemie op de afweer en bloedstolling onderzocht 
(hoofdstukken 2-4). Tot slot hebben we gekeken naar de effecten van middelen uit de 
groep van thiazolidinedionen (TZD) op de afweer en de bloedstolling (hoofdstukken 
6 en 7). Sommige TZD zijn momenteel geregistreerd als bloedsuikerverlagend medicijn 
voor patiënten met type 2 diabetes.

De invloed van hyperglykemie en hyperinsulinemie op bloedstolling en 
afweer tegen infectieziekten
De verhoogde activiteit van de bloedstolling en de veranderde afweer die voorkomen 
bij diabetes werden nader onderzocht door middel van twee vrijwilligersstudies. 
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie van de afzonderlijke en gecombineerde effecten 
van hyperglykemie en hyperinsulinemie in gezonde vrijwilligers. De conclusies van 
deze studie zijn dat acute hyperglykemie onafhankelijk van de insulineconcentratie 
leidt tot activatie van de bloedstolling, en dat hyperinsulinemie onafhankelijk van de 
glucoseconcentratie leidt tot remming van de fibrinolyse – het systeem dat bloedstolsels 
afbreekt. Deze effecten waren al zichtbaar na 6 uur kunstmatig hoog houden van 
glucose- en/of insulineconcentraties. Dit zou kunnen betekenen dat patiënten met 
hyperglykemie en hyperinsulinemie feitelijk twee risicofactoren hebben voor het 
ontwikkelen van bloedstolsels: meer neiging tot stolling vanwege hyperglykemie, en 
verminderde activiteit van het systeem dat het bloed vloeibaar moet houden vanwege 
hyperinsulinemie.

Hoofdstuk 3 beschrijft dezelfde vrijwilligersstudie als in hoofdstuk 2, maar hierin 
worden de effecten op de afweer tegen infectieziekten beschreven. De volgende 
onderdelen van het afweersysteem werden bestudeerd: (1) expressie van mRNA van 
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genen die zorgen voor activatie van de afweer (zgn. pro-inflammatoir mRNA), (2) 
productie van cytokines (hormoonachtige stoffen die de afweerreacties aansturen) en 
(3) functies van neutrofiele granulocyten (afweercellen gespecialiseerd in het doden van 
bacteriën). Hyperglykemie leidde tot minder mRNA expressie van 3 van de 8 gemeten 
genen na stimulatie van afweercellen met het afweer-stimulerende lipopolysaccharide 
(LPS) buiten het lichaam. Hyperinsulinemie leidde echter tot meer mRNA expressie 
bij 6 van de 8 genen. De overige bestudeerde afweerfuncties veranderden niet na 
hyperglykemie en/of hyperinsulinemie.

Activatie van het afweersysteem en de bloedstolling zijn nauw met elkaar verweven. 
Beide systemen kunnen elkaar over en weer activeren. Om de invloed van hyperglykemie 
en/of hyperinsulinemie te onderzoeken onder omstandigheden met een geactiveerd 
afweersysteem, hebben we een tweede studie met gezonde vrijwilligers opgezet die is 
beschreven in hoofdstuk 4. In deze studie werden vrijwilligers gedurende acht uur 
onderworpen aan een verhoogde concentratie glucose en/of insuline. Na drie uur 
kregen zij per infuus endotoxine toegediend, een stof die een snelle en reproduceerbare 
afweerreactie van het gehele lichaam (systemische afweerreactie) teweeg brengt. 
Tegelijk worden hierdoor ook de bloedstolling en de fibrinolyse geactiveerd. Net 
zoals we in onze eerdere vrijwilligersstudie zonder endotoxine zagen (hoofdstuk 2), 
activeerde hyperglykemie de bloedstolling en leidde hyperinsulinemie tot een remming 
van de fibrinolyse, echter tijdens een systemische afweerreactie waren deze invloeden 
nog veel groter. Dit zou kunnen betekenen dat hyperglykemie en hyperinsulinemie 
leiden tot nog veel meer neiging tot bloedstolling tijdens ernstige ziekte, wanneer de 
bloedstolling al geactiveerd is. Tijdens dezelfde studie zagen we ook dat hyperglykemie 
leidde tot een verminderde concentratie van de stoffen elastase en myeloperoxidase in 
het bloed. Daar deze eiwitten worden uitgescheiden door geactiveerde neutrofielen, 
betekent dit dat hyperglykemie leidde tot een verminderde activatie van neutrofielen 
tijdens een systemische ontstekingsreactie. Cytokine concentraties werden echter niet 
beïnvloed door hyperglykemie of hyperinsulinemie, net als markers die duiden op 
activatie van het endotheel (binnenbekleding van de bloedvaten).

Samenvattend kan gesteld worden dat hyperglykemie en hyperinsulinemie beschouwd 
kunnen worden als twee onafhankelijke risicofactoren voor een verhoogde neiging tot 
bloedstolling, en dat het risico nog groter is tijdens ernstige ziekte of een geactiveerd 
afweersysteem. Daarnaast leidt hyperglykemie tot verminderde activiteit van 
neutrofielen tijdens een systemische ontstekingsreactie.

De invloed van diabetes op het beloop van infectieziekten
Om te onderzoeken welke invloed onderliggende diabetes heeft op de werking van 
het afweersysteem tijdens een bacteriële infectie en op het beloop daarvan, hebben we 
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muizen geïnfecteerd met bacteriën die ook bij diabetespatiënten frequent voorkomen. 
Hiervoor hebben we zogenaamde ob/ob muizen gebruikt; deze muizen missen het 
gen dat leptine aanmaakt waardoor zij dik worden en daardoor diabetes ontwikkelen. 
Deze muizen hebben we vergeleken met muizen zonder diabetes. In hoofdstuk 5 
worden proeven beschreven waarin muizen geïnfecteerd worden met de bacteriën 
Streptococcus (S.) pneumoniae of Klebsiella (K.) pneumoniae, twee vaak voorkomende 
verwekkers van longontsteking. Alleen bij een relatief lage dosis bacteriën was er 
enig verschil tussen de muizen met en zonder diabetes: de ob/ob muizen hadden dan 
minder cytokines in de longen. Dit verschil was niet aanwezig bij een hogere dosis 
bacteriën. Bovendien waren er geen enkele andere verschillen in de afweer meetbaar 
tussen beide groepen muizen, en was er ook geen verschil in bacteriële uitgroei. De 
conclusie is daarom dat onderliggende diabetes geen invloed heeft op het beloop van 
longontsteking in muizen (geen verschil in hoeveelheid bacteriën in de longen), en dat 
afweerreacties slechts marginaal (of helemaal niet) anders zijn.

Hoofdstuk 8 beschrijft een retrospectieve studie waarin we hebben gekeken naar de 
invloed van onderliggende diabetes en acute hyperglykemie op het beloop van ernstige 
sepsis (bloedvergiftiging) in mensen. Hiertoe hebben we data geanalyseerd van 830 
patiënten die met ernstige sepsis werden opgenomen op de intensive care (IC), en 
die hiervoor de gangbare behandeling kregen. De aan- of afwezigheid van diabetes 
werd bepaald aan de hand van de medische voorgeschiedenis van iedere patiënt. We 
verdeelden de patiënten in een groep met en een groep zonder diabetes en keken 
naar eventuele verschillen in sterfte, ziekteverwekkers, eiwitten van de bloedstolling 
en fibrinolyse en cytokines. Diabetespatiënten hadden zoals verwacht hogere 
glucoseconcentraties in het bloed. Op enkele kleine verschillen na in de activiteit van 
eiwitten die bloedstolling tegengaan (proteïne C, proteïne S en antithrombine; alle iets 
hoger bij diabetespatiënten) waren er geen verschillen tussen beide groepen patiënten. 
Vervolgens verdeelden we de patiënten zonder diabetes verder onder in twee groepen 
aan de hand van het glucosegehalte bij opname op de IC: een groep met glucose > 11.1 
mmol/L en een groep met glucose ≤ 11.1 mmol/L. De groep met forse hyperglykemie 
bij opname bleek een hogere sterfte te hebben (43.0%) dan de groep met lagere 
glucosewaarden (27.2%). Dit terwijl de totale patiëntengroep zonder diabetes eenzelfde 
sterfte kende als de groep met bekende diabetes. Dit was een verrassende bevinding 
omdat bekend is dat diabetespatiënten een verhoogd risico hebben op het oplopen 
van en overlijden aan infectieziekten in het algemeen, en omdat zij een verhoogde 
kans hebben op het oplopen van sepsis. Deze studie zou daarom kunnen betekenen 
dat tijdens ernstige sepsis acuut ontstane hyperglykemie gevaarlijker is dan langer 
bestaande hyperglykemie in het kader van diabetes. Samen met de resultaten van 
onze vrijwilligersstudies en de muizenstudie concluderen wij dat acute verhogingen 
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van glucose en insuline bijdragen aan een verhoogd risico op infectieziekten en een 
slechtere afloop daarvan.

De invloed van thiazolidinedionen op de afweer tegen infectieziekten en 
bloedstolling
Uit diermodellen was reeds bekend dat TZD het beloop en de uitkomst van steriele 
ontstekingen gunstig kunnen beïnvloeden. Over het effect van TZD op het beloop 
van infecties was minder bekend, evenmin als over korte termijneffecten van TZD op 
de afweer en bloedstolling in mensen. Hiertoe hebben we twee series experimenten 
verricht. Hoofdstuk 6 beschrijft proeven waarmee de invloed van de TZD ciglitazon op 
het beloop en uitkomst van longontsteking in muizen is onderzocht. Muizen werden 
geïnfecteerd met S. pneumoniae, de meest voorkomende verwekker van longontsteking. 
Muizen die met ciglitazon werden behandeld, hadden minder bacteriën in de longen 
en ook minder tekenen van ontsteking vergeleken met de muizen die placebo kregen. 
Bovendien leidde ciglitazon tot minder sterfte. De effecten van ciglitazon op het beloop 
van longontsteking, een van de meest voorkomende infecties bij diabetespatiënten, zijn 
dus positief. Een belangrijk gegeven is dat deze effecten al zichtbaar waren na slechts 
één of enkele toedieningen, in tegenstelling tot het glucoseverlagende effect dat pas 
optreedt na enkele weken van dagelijks TZD-gebruik. Om erachter te komen of TZD 
ook bij mensen al op zeer korte termijn afweerreacties kunnen beïnvloeden, hebben 
we de studie verricht die is beschreven in hoofdstuk 7. In deze gerandomiseerde 
dubbelblinde studie kregen gezonde vrijwilligers eenmalig ofwel een tablet van de TZD 
rosiglitazon, ofwel een placebo toegediend. Twee weken later werd de studie herhaald 
en kregen zij het nog niet toegediende medicijn. Op verschillende tijdstippen voor en na 
inname werd bloed afgenomen voor meting van aantallen witte bloedcellen, activatie 
van neutrofielen, cytokine productie, bloedstolling en fibrinolyse. Rosiglitazon inname 
leidde tot een verminderde productie van de cytokines IL-6 en IL-10, maar niet van 
IL-8 of TNF-α in afgenomen bloed. Daarnaast leidde rosiglitazon tot minder expressie 
van het eiwit CD11b op neutrofielen, wat duidt op een verminderde activatie van deze 
cellen. Andere markers van afweer evenals bloedstolling en fibrinolyse veranderden 
niet onder invloed van rosiglitazon. Rosiglitazon heeft dus al na één enkele dosis 
invloed op (ten minste sommige) afweerreacties in mensen. Ons onderzoek suggereert 
dat de effecten op de afweer van TZD sneller optreden dan de effecten op de insuline-
gevoeligheid.

Samenvattend hebben we laten zien dat een korte TZD behandeling in muizen 
leidt tot minder heftige afweerreacties en betere overleving van longontsteking, en 
dat eenmalige TZD toediening in mensen leidt tot minder productie van sommige 
cytokines.
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Algemene conclusies van het proefschrift
Uit het proefschrift kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken. Acute 
hyperglykemie en hyperinsulinemie kunnen worden beschouwd als aparte risicofactoren 
voor activatie van de bloedstolling, remming van de fibrinolyse en veranderingen in de 
werking van de afweer tegen infectieziekten. De mechanismen waarop hyperglykemie 
en hyperinsulinemie invloed hebben op bloedstolling en afweer verschillen van elkaar. 
Daarnaast hebben acute hyperglykemie en hyperinsulinemie de grootste invloed op 
bloedstolling, fibrinolyse en afweer tijdens een systemische ontstekingsreactie. Verder 
heeft in ernstig zieke patiënten acuut ontstane hyperglykemie ernstiger gevolgen dan 
chronische hyperglykemie (ofwel diabetes). Ten slotte heeft behandeling met orale 
antidiabetica uit de thiazolidinedion-klasse effecten op de afweer tegen infectieziekten; 
deze effecten waren gunstig in diermodellen van infectieziekten.

proefschrift.indb   145 28-4-2008   12:27:04



proefschrift.indb   146 28-4-2008   12:27:04


