
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Inflammation in ischemia and reperfusion: From mice to men

Diepenhorst, G.M.P.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Diepenhorst, G. M. P. (2014). Inflammation in ischemia and reperfusion: From mice to men.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/inflammation-in-ischemia-and-reperfusion-from-mice-to-men(d30dc9c7-8006-4c47-8b7e-b9544ef3032a).html


SUMMARY



192 193

SUMMARY

With the awareness that immune-inflammatory cross-talk is at the heart of many disorders, 
the desire for enhanced knowledge on immunological and inflammatory processes to guide 
the development of novel immunomodulatory strategies has grown dramatically. In this 
thesis, inflammatory mediators of ischemia and reperfusion injury in small bowel and liver 
injury are investigated. As a prime initiator and important modulator of immunological and 
inflammatory processes, the complement system has emerged as an attractive target for 
early and upstream intervention in inflammatory diseases. In this thesis animal models of 
complement-mediated ischemia and reperfusion are employed and examples of translation 
into the human clinical setting are explored.

In CHAPTER 2 the role of the complement system in animal I/R models as well as in human 
disease conditions is described and implications for the development of therapeutic 
interventions targeting complement-mediated tissue injury are discussed. Recent evidence 
from in vitro and in vivo models indicates that the classical as well as the lectin pathways 
are involved in I/R injury by recognition and binding of proteins such as immunoglobulins, 
C-Reactive Protein (CRP), or Mannose-Binding Lectin (MBL) to neo-epitopes exposed on 
injured cells resulting from hypoxia-related events. Consequently, complement activation 
leads to an inflammatory cascade and ultimately to tissue injury. However, combining 
findings from various organ models of I/R into one hypothesis as well as extrapolation to the 
human setting has proven challenging. Disappointing results in clinical trials of complement-
mediated I/R injury have raised the question whether the animal models provide relevant 
information for human disease. This questions the effectiveness of a therapeutic strategy 
targeting one single mediator or pathway to prevent or reduce I/R injury. 

In CHAPTER 3 we evaluated the time course of acute phase protein CRP and immunoglobulin 
M (IgM) as known activators of the classical pathway of complement in hepatic I/R injury in 
a rat model of hepatic I/R. Hepatocellular injury (histopathology and plasma 
aminotransferases), inflammatory response (neutrophil influx and plasma levels of the 
cytokine IL-6), rat plasma CRP and IgM levels and immunohistochemical depositions of CRP, 
IgM and the complement activation product C3 were assessed for each group. Upon 
reperfusion, CRP and IgM depositions demonstrated a similar time course as hepatocellular 
damage, the inflammatory response and C3 depositions in ischemic tissue. A significant 
correlation between C3 depositions and both CRP and IgM in time was observed, whereas 
staining patterns of CRP and IgM did not correlate. The similar time course of IgM and CRP 
depositions with C3 suggests that both molecules contribute to the activation of complement 
in the setting of hepatic I/R. To further determine their exact role in hepatic I/R injury, future 
experiments in animals deficient in CRP or IgM are required. 

CHAPTER 4 explores possibilities of protection from I/R injury during hepatic surgery to 
potentially reduce the risk of postoperative liver failure. Systemic lidocaine has been shown 
to attenuate I/R damage to the heart, lung, and brain by modulation of inflammatory 

responses and apoptotic  signaling pathways. A standardized rat model encompassing I/R 
injury of 70% of the liver was used to assess the effect of intravenous lidocaine on 
hepatocellular damage and liver function. In a second model, ischemia was combined with 
partial hepatectomy to better mimic the clinical situation. In both models, I/R injury resulted 
in a significant increase in biochemical and histological hepatocellular damage with 
comparable values in control and lidocaine-treated animals. Postoperative liver function 
was significantly impaired secondary to ischemia, yet no significant differences between 
control and lidocaine groups could be observed. Likewise, there was no significant difference 
between control and lidocaine-treated animals with respect to I/R injury–induced leukocyte 
influx, as a marker of inflammatory response. Hence, systemic lidocaine in therapeutic 
concentrations neither attenuated hepatocellular damage nor improved postoperative liver 
function after hepatic I/R injury. The benefical effects of lidocaine in I/R injury seem to be be 
organ specific.

In CHAPTER 5 we evaluated binding of human CRP to murine apoptotic cells and assessed 
the effects of this protein on tissue injury in a murine model of intestinal I/R. In this study 
we demonstrate that human CRP specifically binds to late apoptotic mouse cells in vitro but 
does not enhance tissue injury in our murine intestinal I/R model. Administration of human 
CRP in this model yielded no significant differences in intestinal histopathological damage 
as compared to saline-treated groups. In parallel, hemodynamic parameters were similar in 
saline and CRP-treated animals. Circulating CRP levels at sacrifice ranged within human 
acute phase levels. Whether CRP binds to cells injured by intestinal I/R and influences 
intestinal IR injury by activation of the complement pathway is yet to be determined.

In CHAPTER 6 the ability of human IgM and CRP to enhance tissue damage is evaluated in 
an intestinal I/R model in Rag1-/- and Wild-type (WT) mice. Rag1-/- mice deficient in total 
immunoglobulins have been shown to be protected from local and remote intestinal I/R 
injury, with restoration of injury after reconstitution with murine and human IgM. In this 
study however, two different strains of ischemic Rag1-/- mice showed comparable amounts 
of histopathological damage when compared to WT mice. Similarly, intestinal edema and 
blood gas values were similar in Rag1-/- mice when compared to WT mice. We did not 
observe additional damage upon administration of mouse IgM, purified human IgM, or 
purified human CRP in the intestinal I/R model in Rag1-/- mice. This study could therefore 
not confirm reduced histological damage upon intestinal I/R in Rag1-/- mice as described in 
literature. These findings may imply a role of other complement mediators than human 
immunoglobulins in murine complement activation. Importantly, multiple recognition 
molecules may be involved in mediating I/R-injury rather than a single specific complement-
activation initiating factor. 

In CHAPTER 7 outcomes of surgery are studied in a human model of intestinal tissue 
damage. Patients undergoing surgery for acute arterial occlusive mesenteric ischemia 
(AOMI) are analysed in a retrospective study and risk factors for mortality identified to 
ensure early identification of patients who require treatment. Statistical analysis yielded age 
>70 years, anticoagulant use, diabetes mellitus, prior vascular surgery, peripheral vascular 
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surgery, chronic obstructive pulmonary disease and prior myocardial infarction, elevated 
amylase and AST levels, shock and an ASA V classification as significant diagnostic risk 
factors of mortality. Hence, patients presenting with acute abdominal pain in combination 
with advanced age and/or multiple comorbidities including cardiovascular risk factors and 
diabetes mellitus should be considered highly suspicious of AOMI. Diagnostic studies should 
include dedicated multiple detector computed tomography (MDCT) scanning with 
appropriate intravenous contrast. Subsequent prompt intervention consisting of 
revascularization of ischemic tissue and resection of necrotic intestine remains essential to 
improve outcome. 

In CHAPTER 8 acute myocardial infarction (AMI) is studied as a human model of ischemia 
and reperfusion with subsequent post-infarct inflammatory response. The study explores 
the hypothesis that IgM antibodies against apoptotic cells and phosphorylcholine (anti-PC 
IgM) enhance the infarct size and post-infarct inflammatory response in patients with acute 
myocardial infarction.  On admission and at 48 hours after admission, patients demonstrated 
lower levels of anti-PC IgM when compared to healthy controls, whereas levels of IgM 
antibodies against apoptotic cells were comparable to control levels. In patients with a first 
infarction, levels of anti-PC IgM were associated with higher levels of the inflammatory 
mediator secretory phospholipase A2 (sPLA2) and with electrocardiographic infarct size. 
These findings suggest that plasma levels of anti-PC IgM may take part in amplification of 
the inflammatory response of the ischemic heart and contribute to infarct size. However, 
levels of anti-PC IgM did not demonstrate a significant effect on cardiac markers LDH, CK 
and CK-MB, so that conclusive evidence is not provided by this limited cohort. 

In CHAPTER 9 loss of intestinal barrier function and bacterial translocation are assessed in 
patients undergoing major abdominal surgery. Loss of intestinal barrier function is assumed 
to be the first step leading to bacterial translocation. Intraoperative disturbances in microbial 
colonization of the gut are proposed to cause further dysfunction of postoperative immune 
responses. When comparing bacterial DNA measured in mesenteric lymph nodes collected 
several hours after the start of surgery to baseline sampled mesenteric lymph nodes, 
bacterial DNA was detected similarly in baseline and end-of-surgery mesenteric lymph 
nodes. Furthermore, patients with relatively high bacterial counts did not demonstrate 
increased mucosal damage or intestinal permeability levels. These findings suggest that 
bacterial translocation might be present as part of normal antigen sampling processes of 
the gut and does not clearly increase as a result of surgery. Selective decontamination of the 
digestive tract and probiotic prophylaxis, administered to gain insight in the chain of events 
leading to postoperative inflammatory responses, showed no effect on bacterial 
translocation, intestinal permeability, or inflammatory mediator expression in comparison 
with standard treatment when administered in a randomized controlled setting. 

In CHAPTER 10 findings presented in this thesis are discussed in a broader context and 
several future perspectives are addressed. The current CHAPTER 11 provides a summary of 
results of the previous chapters. Whereas mouse models will most probably continue to 
provide important information for human disease, we may need to treat mouse data with 

caution when searching a lead to expected findings in developing future therapeutic options 
for the human setting. Furthermore, more effective therapeutic interventions may need to 
target more than one mediator simultaneously. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Voor een effectieve afweer tegen micro-organismen maakt het menselijk lichaam gebruik 
van het aangeboren en verworven immuunsysteem.  Aangezien steeds duidelijker wordt 
dat het samenspel tussen inflammatie enerzijds en het menselijk immuunsysteem anderzijds 
aan de basis van vele ziekteprocessen ligt, groeit de wens om inzicht in deze processen te 
krijgen. Temeer daar dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot de  ontwikkeling van nieuwe 
immunomodulatoire behandelingen. In dit proefschrift worden inflammatoire mediatoren 
van ischemie en reperfusie (I/R) schade in de darm en in de lever bestudeerd.  Dit betekent 
het tijdelijk ontbreken van bloedsomloop in een orgaan of weefsel (ischemie) en het 
vervolgens weer herstellen daarvan (reperfusie), zoals bijvoorbeeld kan optreden na een 
infarct waarbij gedotterd wordt, of bij het verrichten van een orgaantransplantatie. Het 
effect van dit ischemie en reperfusie syndroom is een inflammatoire respons die via 
immunologische effecten de orgaanschade juist kan verergeren. Het complement systeem 
is een belangrijk onderdeel van de aangeboren afweer tegen micro-organismen en speelt 
een belangrijke rol als initiator en modulator van inflammatoire processen. Hierdoor vormt 
het complement systeem een aantrekkelijk doel voor interventies in inflammatoire ziekten. 
In dit proefschrift worden diermodellen van complement-gemedieerde ischemie en 
reperfusie toegepast en voorbeelden van vertaling naar de humane klinische setting 
onderzocht.

In HOOFDSTUK 2 wordt de rol van het complement system in ischemie en reperfusie in 
diermodellen en humane ziekteprocessen beschreven. Tevens worden verbanden gelegd 
tussen deze processen en de ontwikkeling van therapeutische interventies gericht op 
complement-gemedieerde weefselschade. Recente data uit in vitro en in vivo modellen 
wijzen naar betrokkenheid van zowel de klassieke route als de lectine route bij het induceren 
van I/R schade. Na een periode van hypoxie herkennen inflammatoire eiwitten zoals 
immunoglobulinen, C-reactief Proteïne (CRP) of Mannose-bindend lectine (MBL) bepaalde 
neo-epitopen op de beschadigde cellen. Door deze herkenning en de hieropvolgende 
binding van deze eiwitten wordt het complement system geactiveerd waarna een 
inflammatoire cascade in werking wordt gesteld die uiteindelijk tot aanvullende 
weefselschade leidt. Het combineren van bevindingen verkregen uit verschillende I/R 
orgaanmodellen in één hypothese alsook het extrapoleren naar de humane setting is 
complex. Klinische trials van complement-gemedieerde I/R schade hebben vooralsnog 
teleurstellende resultaten getoond, waardoor de vraag is of diermodellen in dit geval 
relevante informatie voor humane ziekteprocessen leveren. De te verwachten effectiviteit 
van een therapeutische strategie die zich richt op een enkele mediator of pathway om I/R 
schade te voorkomen of reduceren wordt in een kritisch licht geplaatst. 

In HOOFDSTUK 3 wordt het verloop in de tijd geevalueerd van het acuut fase eiwit 
C-reactief Proteïne (CRP) en immunoglobuline M (IgM), beide bekende activatoren van de 
klassieke route van de complement cascade, in een ratten model van lever I/R. Hepatocellulaire 
schade (histopathologie en plasma aminotransferases), inflammatoire respons (influx van 

neutrophielen en plasma concentraties van de cytokine IL-6), CRP en IgM in ratten plasma 
en immunohistochemische deposities van CRP, IgM en het complement activatie product 
C3 werden in elke groep gemeten. In het verloop van de reperfusie periode toonden CRP 
en IgM deposities een verloop in de tijd dat vergelijkbaar was met de hepatocellulaire 
schade, inflammatoire respons en C3 deposities in ischemisch weefsel. Het verloop in de 
tijd van C3 deposities liet een significante correlatie met het verloop van zowel CRP als IgM 
zien, terwijl aankleuringspatronen van CRP en IgM geen correlatie vertoonden. Het 
vergelijkbare verloop in de tijd van IgM en CRP deposities met C3 suggereert dat beide 
moleculen bijdragen aan de activatie van complement in de setting van lever I/R. Om de 
exacte rol van deze moleculen vast te stellen zijn aanvullende experimenten nodig in dieren 
die deficiënt zijn in CRP en/of IgM.

In HOOFDSTUK 4 worden verdere mogelijkheden voor bescherming tegen lever I/R schade 
onderzocht, met als doel om het risico op postoperatief leverfalen te verminderen. 
Verscheidene studies hebben aangetoond dat systemische toediening van lidocaine de I/R 
schade in het hart, de longen en hersenen kan verminderen door middel van modulatie van 
de inflammatoire respons en van apoptotische signaleringsroutes. Wij gebruikten een 
gestandaardiseerd rattenmodel waarbij I/R schade in 70% van het leverweefsel wordt 
aangebracht. Vervolgens werd het effect van intraveneuze lidocaine op hepatocellulaire 
schade en leverfunctie geevalueerd. In een tweede model werd ischemie gecombineerd 
met een partiële hepatectomie om de klinische situatie beter na te bootsen. In beide 
modellen resulteerde I/R schade in een significante toename in biochemische en histologische 
hepatocellulaire schade, waarbij vergelijkbare waarden werden geobserveerd in ratten na 
toediening van lidocaine en in controle ratten. Ischemie resulteerde in een significante 
vermindering van postoperatieve lever functie, waarbij er geen verschillen tussen de 
lidocaine en controle groepen werden waargenomen. Evenmin was er een significant 
verschil in I/R schade-geinduceerde leucocyten influx, welke als een marker van inflammatoire 
respons werd gemeten, tussen beide groepen. Concluderend beschermde systemische 
lidocaine in therapeutische concentraties niet tegen hepatocellulaire schade en gaf geen 
verbetering van postoperatieve leverfunctie na lever I/R schade. De gunstige effecten van 
lidocaine in I/R schade lijken daarom orgaan specifiek.

In HOOFDSTUK 5 evalueren we de binding van humaan CRP aan apoptotische muizen 
cellen en worden de effecten van dit eiwit op weefsel schade in een muizen model van 
darm I/R bestudeerd. In deze studie demonstreren we specifieke binding van humaan CRP 
aan laat apoptotische cellen in vitro. De toevoeging van humaan CRP in ons muizen model 
van darm I/R bewerkstelligde echter geen significant verschil in histopathologische darm 
schade in vergelijking met controle groepen. Ook hemodynamische parameters waren 
vergelijkbaar in beide groepen na toediening van CRP en zout. Circulerende CRP waarden 
toonden nadien een variatie binnen humane acuut fase concentraties. Zodoende werd 
weefselschade in ons muizenmodel van darm I/R niet versterkt door humaan CRP in 
fysiologische concentraties. De vraag of CRP bindt aan cellen die door darm I/R beschadigd 
zijn, en de precieze invloed van CRP op darm I/R via complement activatie, zal nader moeten 
worden onderzocht. 
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In HOOFDSTUK 6 wordt onderzocht in hoeverre IgM en CRP weefsel schade vergroten in 
een model van darm I/R schade in Rag1-/- en Wild-type (WT) muizen. Rag1-/- muizen zijn 
deficiënt in totale immunoglobulinen. Studies hebben aangetoond dat deze muizen 
beschermd zijn tegen zowel lokale weefselschade alsook schade op afstand, waarbij herstel 
van schade na toediening van zowel muizen als humaan IgM wordt beschreven. In onze 
studie daarentegen, tonen twee verschillende stammen van ischemische Rag1-/- muizen een 
vergelijkbare mate van histopathologische schade in vergelijking met WT muizen. Tevens 
waren de mate van darm oedeem en bloedgas waarden vergelijkbaar in Rag1-/- en WT 
muizen. Na toediening van muizen IgM, gezuiverd humaan IgM of gezuiverd humaan CRP 
in het darm I/R model zagen wij geen additionele weefsel schade in Rag1-/- muizen. Deze 
studie kon daarom de bescherming tegen histologische schade na darm I/R in Rag1-/- muizen 
zoals beschreven in de literatuur, niet bevestigen. Deze bevindingen zouden een rol van 
andere complement mediatoren dan humane immunoglobulinen in complement activatie 
in de muis kunnen suggereren. Van belang is dat meerdere herkenningsmoleculen een rol 
zouden kunnen spelen in de regulatie van I/R schade, in tegenstelling tot een enkele 
specifeke complement-activerende initiërende factor. 

In HOOFDSTUK 7 worden chirurgische uitkomsten in een humaan model van darmschade 
bestudeerd. Patiënten die chirurgie ondergaan voor acute arteriële occlusieve mesenterische 
ischemie (AOMI) worden in een retrospectieve studie geanalyseerd, waarbij risico factoren 
voor mortaliteit worden geïdentificeerd om vroege signalering van patiënten die een 
interventie behoeven te bewerkstelligen. Zodoende worden een leeftijd boven de 70 jaar, 
gebruik van anticoagulantia, diabetes mellitus, voorafgaande perifere vasculaire chirurgie, 
chronische obstructieve long ziekte, een voorafgaand myocard infarct, verhoogde amylase 
en AST concentraties, een shock toestand en een ASA V classificatie als significante 
diagnostische risico factoren geïdentificeerd. Hierdoor blijft een hoge verdenking op AOMI 
van belang bij patiënten die zich presenteren met acute buikpijn in combinatie met een 
hogere leeftijd en/of meerdere comorbiditeiten, inclusief cardiovasculaire risico factoren en 
diabetes mellitus. Diagnostiek behoort te bestaan uit gerichte multiple detector computed 
tomography (MDCT) scans met een adequate hoeveelheid intraveneus contrast. Een 
hieropvolgende tijdige interventie met revascularizatie van ischemisch weefsel en resectie 
van necrotisch weefsel blijft van groot belang om uitkomsten te optimaliseren.   

In HOOFDSTUK 8 wordt het acute myocard infarct (AMI) bestudeerd als humaan model 
van ischemie en reperfusie met de daaropvolgende post-infarct inflammatoire respons. 
Deze studie onderzoekt de hypothese dat IgM antistoffen tegen apoptotische cellen en 
phosphorylcholine (anti-PC IgM) de infarct grootte en de post-infarct inflammatoire respons 
doen toenemen in patiënten met een AMI. Direct na opname en 48 uur na opname 
vertoonden patiënten lagere niveaus van anti-PC IgM in vergelijking met een gezonde 
controle groep, terwijl niveaus van IgM antistoffen tegen apoptotische cellen vergelijkbaar 
waren met de controle groep. In patiënten met een eerste infarct waren anti-PC IgM niveaus 
geassocieerd met hogere niveaus van de inflammatoire mediator secretoire fosfolipase A2 
(sPLA2) en met electrocardiographische infarct grootte. Deze bevindingen suggereren dat 
plasma concentraties van anti-PC IgM een rol zouden kunnen spelen in de toename van de 

inflammatoire repons van het ischemische hart, en dat zij zodoende zouden kunnen 
bijdragen aan de infarct grootte. Echter vertoonden anti-PC IgM niveaus geen significant 
relatie met de cardiale markers LDH, CK en CK-MB, zodat conclusief bewijs niet geleverd 
wordt vanuit de data van dit beperkte cohort.  

In HOOFDSTUK 9 wordt het verlies van de intestinale barrièrefunctie en bacteriële 
translocatie bestudeerd in patiënten die majeure abdominale chirurgie ondergaan. In het 
algemeen wordt aangenomen dat verlies van de intestinale barrièrefunctie de eerste stap is 
in het proces dat leidt tot bacteriële translocatie. Gedacht wordt dat intra-operatieve 
veranderingen in microbiële kolonisatie van de darm leiden tot extra ontregeling van de 
postoperatieve immuunrespons. In deze studie werd bacteriële DNA bepaald in mesenteriële 
lymfklieren die een aantal uur na aanvang van chirurgie werden verzameld (‘end-of-
surgery’) en vergeleken met lymfklieren die direct volgend op de incisie (“baseline”), 
werden geoogst. Bacterieel DNA werd in vergelijkbare mate gedetecteerd in de baseline en 
end-of-surgery mesenteriële lymfklieren. Daarbij lieten patiënten met relatief hoge 
bacteriële counts geen toegenomen mucosale schade danwel verhoogd intestinale 
permeabiliteit zien. Dit suggereert dat bacteriële translocatie een deel van het fysiologische 
antigeen sampling proces van de darm zou kunnen zijn, en dat deze daarom niet toeneemt 
ten gevolge van chirurgie. Ook toonden in deze studie zowel selectieve decontaminatie van 
de tractus digestivus als prophylaxe met een probiotica preparaat, toegediend in een 
gerandomiseerde gecontroleerde setting, geen effect op bacteriële translocatie, intestinale 
permeabiliteit, of expressie van inflammatoire mediatoren in vergelijking met de standaard 
behandeling. 

In HOOFDSTUK 10 worden de bevindingen uit dit proefschrift bediscussieerd en in een 
bredere context geplaatst. Daarnaast worden een aantal toekomstige perspectieven belicht. 

Het huidige HOOFDSTUK 11 geeft een samenvatting van de resultaten van de voorgaande 
hoofdstukken. Hoewel muizenmodellen waarschijnlijk waardevolle informatie zullen blijven 
geven, kunnen zij niet één op één vertaald worden naar de humane situatie waar het de 
ontwikkeling van eventuele nieuwe behandelingen betreft. Daarnaast zullen therapeutische 
interventies gericht op het complement systeem en het bijsturen van I/R schade zich 
waarschijnlijk moeten richten op meer dan één mediator tegelijk.


