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We spreken van een longontsteking (een pneumonie) als een pathogeen de long in komt en daar 

een ontsteking veroorzaakt. Dit wordt meestal veroorzaakt door bacteriën. Als reactie hierop, zal 

ons immuunsysteem proberen de bacterie te bestrijden. Dit doet het door immuun-cellen (zoals 

neutrofielen) naar de long te sturen, die daar vervolgens proberen de bacterie te doden. Als deze 

reactie onvoldoende is, kan de bacterie zich vanuit de long naar het bloed en de rest van het 

lichaam verspreiden. Hierop volgt een sterke reactie van het lichaam - niet alleen het 

immuunsysteem, maar ook andere cellen en processen worden aangezet. Zo worden de 

bloedstolling en bloedplaatjes geactiveerd, wat kan leiden tot de vorming van stolsels en het 

verstopt raken van kleine bloedvaten. Hierdoor worden organen (zoals de lever en de nier) 

onvoldoende van bloed voorzien en kunnen niet goed meer functioneren (orgaan-falen). Op dat 

moment spreken we van sepsis. Sepsis definiëren we als “wanneer het lichaam dysfunctioneel 

reageert op een infectie, met als gevolg orgaan-falen”. Sepsis is een zeer ernstige ziekte en gaat 

gepaard met een hoge sterfte. In dit proefschrift onderzoeken we longontsteking en sepsis en de 

rol die bloedplaatjes hierbij spelen.   

Bloedplaatjes zijn cellen die in grote getale aanwezig zijn in het bloed. In een liter bloed zitten 

gemiddeld 150-400 miljard bloedplaatjes. De belangrijkste functie van bloedplaatjes is het 

stoppen van bloeding. Als een bloedvat kapot gaat, kunnen bloedplaatjes hechten op de plek van 

de schade en zo de bloeding stelpen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat bloedplaatjes 

niet alleen een rol spelen in de bloedstelping, maar ook in het immuunsysteem. Doordat er zoveel 

bloedplaatjes aanwezig zijn, kunnen ze snel reageren wanneer een bacterie zich (in het bloed) 

verspreid.  Bloedplaatjes waarschuwen immuun-cellen en leiden ze naar de  bacterie toe. Ook 

kunnen bloedplaatjes de functie van immuun-cellen versterken. Daarnaast vormen bloedplaatjes 

een stolsel om de bacterie heen en voorkomen zo verspreiding (immuno-trombose). Aan de 

andere kant kunnen bloedplaatjes ook een negatieve rol spelen. Activatie van bloedplaatjes draagt 

bij aan het verstoppen van bloedvaten en kan hierdoor bijdragen aan orgaan-falen. 

In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe bloedplaatjes bijdragen aan het immuunsysteem 

tijdens longontsteking en sepsis.   
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Hiervoor hebben we als eerste gekeken bij 931 patiënten met sepsis op de Intensive Care 

(Hoofdstuk 2). In deze groep zagen we dat patiënten met lagere bloedplaatjesaantallen een 

grotere kans hadden om te overlijden en ernstiger ziek waren. Om specifiek het effect van 

bloedplaatjes te kunnen onderzoeken, hebben we de patiënten verdeeld in 4 groepen, gebaseerd 

op de bloedplaatjes aantallen. Uit deze 4 groepen hebben we patiënten geselecteerd die 

grotendeels identiek waren op alle kenmerken, behalve de verschillende bloedplaatjes aantallen. 

Door deze groepen te vergelijken vonden we aanwijzingen dat de witte bloedcellen van sepsis 

patiënten met lage bloedplaatjesaantallen minder goed aangetrokken werden naar plaats van de 

infectie. Ook hadden dat sepsis patiënten met lage aantallen bloedplaatjes hogere cytokines 

(immuun-mediatoren). Deze data suggereren dat - in patiënten met sepsis - bloedplaatjes direct 

de immuun respons beïnvloeden.  

Om de rol van bloedplaatjes tijdens longontsteking en sepsis beter te kunnen onderzoeken, 

hebben we gebruik gemaakt van een muismodel. We vergeleken de uitkomst van muizen met 

normale en (sterk) verlaagde bloedplaatjes aantallen tijdens longontsteking en sepsis (Hoofdstuk 

3). Hierbij zagen we dat muizen met heel weinig bloedplaatjes een minder goede afweer hadden 

tegen bacteriën en ook een hogere kans om te overlijden. Dit laat zien dat ook in muizen met 

sepsis, bloedplaatjes belangrijk zijn voor het immuunsysteem.  

In de hoofdstukken 4-10 hebben we gekeken welke delen van het bloedplaatje belangrijk zijn voor 

hun rol in het immuunsysteem. In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de bloedplaatjes receptor 

Glycoproteïne(GP)VI. GPVI kan binden aan collageen – dit zit normaal onder de vaatwand, maar 

als een vaatwand kapot gaat (bv. door schade) kunnen bloedplaatjes via GPVI aan collageen 

binden. In ons muismodel vonden wij dat tijdens longontsteking en sepsis, GPVI op het 

bloedplaatje belangrijk is voor de afweer. Muizen zonder GPVI hadden meer uitgroei van 

bacteriën en minder interactie tussen immuun-cellen en bloedplaatjes. Een andere 

bloedplaatjesreceptor, CLEC2, had geen invloed op het immuunsysteem tijdens sepsis. In 

hoofdstuk 5 keken we vervolgens naar Brutons Tyrosine Kinase (BTK), een eiwit wat een rol speelt 

in de signalering van zowel GPVI als CLEC2.  Dit eiwit had geen invloed op de afweer, wat aangeeft 

dat GPVI een rol speelt zonder BTK.  

In hoofdstukken 6-8 hebben we gekeken naar Toll-like receptoren (TLRs). TLRs zijn receptoren die 

belangrijk zijn voor de afweer, omdat ze direct bacteriën kunnen herkennen. TLRs zitten op 
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verschillende immuun-cellen en ook op bloedplaatjes. In hoofdstukken 6 en 7 hebben we 

specifiek gekeken wat de rol is van TLRs op bloedplaatjes in de afweer tegen bacteriën in muizen. 

In longontsteking en sepsis met Gram-negatieve (Hoofdstuk 6) en Gram-positieve (Hoofstuk 7) 

bacteriën, zagen geen grote rol voor TLRs op bloedplaatjes in de afweer. TLRs op bloedplaatjes 

konden de immuun respons wel beïnvloeden, maar hadden uiteindelijk geen invloed op de 

bacteriële groei. In Hoofdstuk 8  hebben we ook in sepsis patiënten en gezonde vrijwilligers 

gekeken naar de rol van TLRs op bloedplaatjes. Hoewel TLRs wel een functie hadden in de energie 

huishouding van bloedplaatjes en meer tot expressie kwamen na bloedplaatjes activatie, waren ze 

niet verschillend aanwezig in sepsis patiënten ten opzichte van gezonde vrijwilligers.  

In Hoofdstukken 9 en 10 hebben we gekeken naar de rol van bloedplaatjes granules in 

longontsteking en sepsis. Bloedplaatjes hebben alpha en dense granules, welke vol zitten met 

stoffen die het immuunsysteem, de bloedstolling en de bloedvaten beïnvloeden. We hebben 

muizen zonder alpha (Hoofdstuk 9) en dense (Hoofdstuk 10) granules vergeleken met muizen met 

normale bloedplaatjes granules tijdens longonsteking en sepsis. Beide granules hadden geen 

direct effect op de immuun respons tijdens sepsis. Dense granules droegen wel bij aan de lagere 

bloedplaatjesaantallen die muizen krijgen tijdens sepsis. In een setting van zeer lage 

bloedplaatjesaantallen, kon dit wel de afweer (negatief) beïnvloeden.  

In Hoofstukken 3-5 en 9-10 kijken we naast de rol van bloedplaatjes in het immuunsysteem, ook 

naar de rol van bloedplaatjes in het voorkomen van bloeding. Bloedplaatjes voorkomen bloeding 

tijdens longontsteking, maar op een andere manier dan tijdens schade door een trauma. In 

Hoofdstuk 4 vonden we dat GPVI, de collageen receptor, mogelijk een kleine rol speelt bij het 

voorkomen van bloeding tijdens longontsteking. BTK, een eiwit wat belangrijk is voor de 

signalering van GPVI speelde ook een rol, maar alleen tijdens infectie met een andere bacterie 

(Hoofdstuk 5). Ook de alpha granules in bloedplaatjes dragen mogelijk bij aan het voorkomen van 

bloeding tijdens infectie (Hoofdstuk 9). Hoe bloedplaatjes specifiek bloeding voorkomen tijdens 

infectie, is nog niet geheel opgehelderd. 

In Hoofstukken 11-12 hebben we gekeken naar processen die sterk samenhangen met 

bloedplaatjes – de bloedstolling en Neutrophil Extracellular Traps (NETs). 

In Hoofdstuk 11 hebben we gekeken naar de rol van Neutrophil Extracellular Traps (NETs) tijdens 

longontsteking en sepsis. Neutrofielen zijn onderdeel van het immuunsysteem en ze kunnen hun 
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eigen inhoud ‘uitspugen’ om de bacterie te vangen. Deze NETs bestaan uit de kern van de cel 

samen met andere eiwitten die bacteriën kunnen doden. In dit hoofdstuk tonen we aan dat 

onderdelen van deze NETs aanwezig zijn in de longen van patiënten met longontsteking en sepsis. 

Ook laten we zien dat bacteriën direct kunnen zorgen dat neutrofielen NETs gaan maken. Om de 

rol van NETs te onderzoeken, gebruikten we muizen met of zonder Peptidylarginine deiminase 4 

(PAD4), een enzym waarvan het beschreven was dat het belangrijk is voor de vorming van NETs. 

Muizen zonder PAD4 bleken echter nog steeds NETs te kunnen maken. Ook hadden ze 

vergelijkbare bacteriële uitgroei en immuun respons als controle muizen.  Deze resultaten laten 

zien dat NETs afhankelijk van PAD4 signalering geen belangrijk onderdeel zijn van het 

immuunsysteem tijdens longontsteking en sepsis. 

Tot slot keken we in Hoofdstuk 12 naar de rol van de bloedstolling tijdens longontsteking en 

sepsis. Bloedstolling is een natuurlijk proces wat optreedt wanneer er schade is aan de 

bloedvaten. Als een bloedvat kapot gaat, binden er bloedplaatjes en wordt de bloedstolling 

geactiveerd. Dit leidt tot de vorming van trombine en dit zorgt weer voor de vorming van fibrine 

draden die om de bloedvaatjes heen gaan zitten. Op deze manier blijft het stolstel goed op z’n 

plek zitten. In Hoofdstuk 12 laten we zien dat trombine en fibrine niet alleen belangrijk zijn voor 

het vormen van een stolsel, maar ook een rol spelen in de afweer in muizen met longontsteking en 

sepsis. Trombine en fibrine voorkomen dat bacteriën zich door het lichaam heen verspreiden.  

Wanneer we trombine en fibrine remden (met resp. Dabigatran en Ancrod) zagen we meer 

bacteriële uitgroei in muizen. Ook in bloed van gezonde mensen, zagen we dat trombine en fibrine 

ervoor zorgen dat bacteriën minder uitgroeien. Dit effect was deels afhankelijk van een interactie 

met bloedplaatjes.  

Samengevat hebben we laten dat in mensen en muizen met sepsis, bloedplaatjes het 

immuunsysteem beïnvloeden. Bloedplaatjes zijn dus niet alleen belangrijk voor de bloedstelping, 

maar helpen ook bij de afweer tegen bacteriën. 
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plek zitten. In Hoofdstuk 12 laten we zien dat trombine en fibrine niet alleen belangrijk zijn voor 

het vormen van een stolsel, maar ook een rol spelen in de afweer in muizen met longontsteking en 

sepsis. Trombine en fibrine voorkomen dat bacteriën zich door het lichaam heen verspreiden.  

Wanneer we trombine en fibrine remden (met resp. Dabigatran en Ancrod) zagen we meer 

bacteriële uitgroei in muizen. Ook in bloed van gezonde mensen, zagen we dat trombine en fibrine 

ervoor zorgen dat bacteriën minder uitgroeien. Dit effect was deels afhankelijk van een interactie 

met bloedplaatjes.  

Samengevat hebben we laten dat in mensen en muizen met sepsis, bloedplaatjes het 

immuunsysteem beïnvloeden. Bloedplaatjes zijn dus niet alleen belangrijk voor de bloedstelping, 

maar helpen ook bij de afweer tegen bacteriën. 

 

 


