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Capita selecta

Immunomodulerende strategieën in de behandeling bij sepsis
m.j.schultz en t.van der poll
Sepsis is het gevolg van een heftige systemische ontstekingsreactie op een infectie. Dierexperimenten hebben
laten zien dat tijdens een ernstige infectie de gastheer
kan reageren met het activeren van verschillende ontstekingscascaden; zo kan hij proïnflammatoire cytokinen produceren en het stollingssysteem inzetten.1 Een
dergelijke activatie draagt in belangrijke mate bij aan de
sterfte door experimentele sepsis. Vandaar dat er in de
afgelopen jaren vele klinische studies zijn gedaan naar
de toepassing van middelen die een dergelijke proinflammatoire reactie kunnen afremmen.
Naast een zogenaamde proïnflammatoire treedt ook
een anti-inflammatoire reactie op; deze wordt gekenmerkt door de productie van anti-inflammatoire cytokinen en een cellulaire ‘immunoparalyse’ of anergie.2
Anergie wordt gekenmerkt door een verminderde capaciteit van monocyten, granulocyten en lymfocyten om,
in reactie op een adequate stimulus, proïnflammatoire
cytokinen te produceren. Waarschijnlijk wordt dit voor
een deel veroorzaakt door anti-inflammatoire cytokinen. Het doel van recente studies is het herstellen van de
afweer van patiënten die de eerste heftige fase van
sepsis hebben overleefd.
Wij bespreken hier de verschillende immunomodulerende strategieën die in de afgelopen jaren zijn toegeAcademisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.
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samenvatting
– Bij sepsis is er niet alleen activatie van meerdere ontstekingscascaden, zoals het cytokinenetwerk en het stollingssysteem, maar ook immunoparalyse. Dit kan septische patiënten
gevoeliger maken voor secundaire infecties.
– Beïnvloeding van de cytokinecascade door toediening van
tumornecrosisfactor-α(TNFα)-receptoren of anti-TNFα-antilichamen heeft in dierexperimenteel onderzoek wel, maar in klinische trials niet geleid tot sterftereductie. Na pooling van data
was er wel een statistisch significante sterftereductie van 3-5%.
– Ook anti-endotoxinebehandelingen, corticosteroïden in hoge
doses, andere anti-inflammatoire middelen en middelen ter
herstel van immunoparalyse leidden in het algemeen niet
overtuigend tot een sterftereductie.
– Onderzoek met antithrombotica heeft, naast teleurstellende
resultaten met antitrombine III en ‘tissue factor pathway inhibitor’, één studie opgeleverd met een positief resultaat. Bij septische patiënten met orgaanfalen die werden behandeld met
geactiveerde proteïne C, een remmer van de stolling, daalde de
sterftekans van 30,8 naar 24,7%.

past bij patiënten met sepsis. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar studies waarbij middelen met een stollingsremmende werking werden onderzocht.
beïnvloeding van de cytokinecascade
Cytokinen zijn kleine eiwitten met diverse biologische
functies; ze spelen een belangrijke rol bij de regulatie
van ontsteking.3 4 Enerzijds onderscheiden wij proinflammatoire cytokinen, met tumornecrosisfactor-α
(TNFα) en interleukine(IL)-1 als de twee belangrijkste
mediatoren. Anderzijds bestaan er anti-inflammatoire
cytokinen, waaronder IL-10, die de productie van

proïnflammatoire cytokinen remmen. De werking van
proïnflammatoire cytokinen wordt ook negatief beïnvloed door natuurlijk voorkomende remmers, zoals
oplosbare TNFα-receptoren en IL-1-receptorantagonist
(IL-1ra).
In meerdere preklinische studies leidde het remmen
van TNFα- en IL-1-activiteit tot sterke reductie van de
sterfte door experimentele sepsis die was geïnduceerd
door intraveneuze toediening van bacteriën.5 6 Er zijn
daarom vele placebogecontroleerde klinische trials gedaan naar het effect van het beïnvloeden van de cytokinecascade bij patiënten met sepsis (tabel). Echter, in
geen van deze studies was er een positief effect op overleving, en in één studie met oplosbare TNFα-receptoren
was er een verhoogde sterfte onder invloed van de
interventie.7 Hoewel de individuele studies naar het gebruik van anti-TNFα-antilichamen bij septische patiënten een teleurstellend resultaat lieten zien, toonde een
recente meta-analyse van 9 verschillende studies naar
het gebruik van anti-TNFα-antilichamen een sterftereductie aan van 3,5%.8 Bovendien werd in een recente
studie met anti-TNFα-antilichamen een sterftereductie
aangetoond bij septische patiënten met een IL-6-spiegel
van  1000 pg/ml.9 Ook individuele studies naar het gebruik van IL-1ra bij septische patiënten lieten negatieve
resultaten zien;10 gecombineerde data van drie verschillende studies toonden wel een statistisch significante
reductie in sterfte van 4,9% (zie de tabel).8
Opvallend is het verschil tussen de eerder beschreven
dierexperimenten en de uitkomst van de klinische trials.
Werd in de dierexperimentele studies een belangrijke
afname van sterfte waargenomen,5 6 in de klinische studies was het resultaat van beïnvloeding van de cytokinecascade veel minder overtuigend of zelfs afwezig.7 8 Een
verklaring zou kunnen zijn dat in de dierexperimentele
studies veelal gebruik werd gemaakt van modellen waarbij bacteriën of bacteriebestanddelen direct in de bloedbaan werden gespoten, hetgeen bij patiënten uiteraard
nooit het geval is. Bij deze sepsismodellen was er geen
lokale infectie, zoals van de longen, buik of urinewegen.
Juist bij dergelijke lokale infecties spelen proïnflammatoire cytokinen een essentiële rol bij de klaring van
bacteriën. Zo veroorzaakt neutralisatie van TNFα bij
een pneumonie bij muizen een toename van lokale bacteriële uitgroei en een toename van sterfte, resultaten
die volledig tegengesteld zijn aan die van sepsismodellen waarbij bacteriën direct in de bloedbaan gespoten
worden.1 11
anti-endotoxinestrategieën
Endotoxine is een bestanddeel van de buitenmembraan
van gramnegatieve bacteriën dat krachtige ontstekingsbevorderende eigenschappen heeft. De afgelopen decennia richtten vele onderzoekers zich op anti-endotoxinestrategieën bij sepsis (zie de tabel).12 Echter, in
studies naar het gebruik van anti-endotoxineantilichamen
was er geen sterftereductie of zelfs oversterfte.13
Een andere benadering bestaat uit het binden en neutraliseren van endotoxine met recombinant ‘bactericidal
permeability-increasing protein’ (BPI). Hoewel het ge-

Resultaten van onderzoeken naar immunomodulerende strategieën bij
patiënten met sepsis
aantal
aantal overlevenden/totaal (%)
gepoolde
studies
placebogroep studiegroep
oplosbare tumornecrosisfactor-α(TNFα)3
receptoren7
anti-TNFα-antilichamen8
9
interleukine-1-receptorantagonist8
3
anti-endoxineantilichamen12 11
hogedosiscorticosteroïden12 9
immunoglobulinen23
11

228/791 (29)
738/1742 (42)

277/939 (29)
951/2445 (39)

239/673 (36)
606/1831 (33)
220/634 (35)
109/252 (43)

311/1015 (31)
579/1861 (31)
257/663 (39)
67/240 (28)

bruik van recombinant en gemodificeerd BPI bij kinderen met een meningokokkensepsis niet leidde tot een
afname in de sterfte, hing gebruik ervan wel samen met
een verbeterde uitkomst ten aanzien van amputaties.14
corticosteroïden en andere
anti-inflammatoire middelen
Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd de inflammatoire reactie tijdens sepsis te moduleren door zo
vroeg mogelijk hoge doseringen corticosteroïden toe te
dienen. De in totaal 9 studies lieten echter geen gunstig
effect zien (zie de tabel).12
Recent is het gebruik van corticosteroïden bij patiënten met sepsis weer meer in de belangstelling gekomen.15 16 In tegenstelling tot in de eerdere studies werden in deze studies meer fysiologische doseringen toegediend en was er een vermindering van de hemodynamische instabiliteit als uitkomst. Een recente studie
toonde ook sterftereductie aan.17
Andere anti-inflammatoire middelen die zonder resultaat zijn gebruikt in placebogecontroleerde klinische
trials bij septische patiënten, zijn ibuprofen18 en een
plaatjesactivatorfactor-receptorantagonist.19
herstellen van de immunoparalyse
De veronderstelling dat immunoparalyse, die ontstaat in
het verloop van sepsis, zou kunnen leiden tot een verhoogde kans op nosocomiale infecties en late sterfte van
patiënten die de acute fase van sepsis hebben overleefd,
heeft ertoe geleid dat verschillende strategieën die
gericht zijn op herstel van immuniteit, zijn toegepast bij
patiënten met sepsis.
Tot nu heeft slechts een kleine studie plaatsgevonden
bij sepsispatiënten bij wie interferon gamma subcutaan
werd toegediend; uit deze studie kunnen geen conclusies
worden getrokken ten aanzien van sterftereductie.20 Een
studie waarbij granulocyt- en monocytkolonie-stimulerende factor (GM-CSF) subcutaan werd toegediend aan
kinderen met neutropenie bij sepsis toonde wel een
daling in sterfte,21 maar vervolgstudies zijn nodig om te
zien of sterfte ook wordt beïnvloed bij septische patiënten zonder neutropenie. G-CSF is in placebogecontroleerde studies gegeven aan patiënten met een multilobaire pneumonie en aan patiënten met pneumonie en
sepsis.22 23 In de eerste situatie had toediening van
Ned Tijdschr Geneeskd 2002 28 december;146(52)
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G-CSF geen invloed op de sterfte. De tweede studie liet
een afname zien in sterfte, maar de patiëntengroep was
te klein om duidelijke conclusies te trekken.
Intraveneuze immunoglobulinen worden al langer
toegepast bij patiënten met sepsis, hoewel er tot nu toe
geen grote studies zijn gedaan naar het effect ervan. Een
meta-analyse naar het gebruik van immunoglobulinen
suggereerde een voordeel van deze behandeling;24 een
kleine studie naar het gebruik van immunoglobulinen
bij patiënten met het streptokokkenshocksyndroom liet
een reductie in sterfte zien.25
antithrombotica
Bijna alle patiënten met sepsis hebben afwijkingen in het
stollingssysteem, variërend van een (geringe) daling in
het aantal bloedplaatjes en geringe en subklinische veranderingen in stollingstests, tot uitgebreide afwijkingen,
beter bekend onder de naam ‘diffuse intravasale stolling’ (DIS).26
Afwijkingen in het stollingssysteem zijn onder andere
het gevolg van een interactie met het cytokinenetwerk
(figuur). De activatie van de stolling bij DIS verloopt via
‘tissue factor’ (TF), een eiwit dat aanwezig is op het celoppervlak van endotheelcellen en monocyten, dat een
complex kan vormen met factor VII/VIIa. Activatie van
factor VII leidt vervolgens tot fibrinevorming via activatie van factor X, protrombine en tenslotte fibrinogeen.
Bij patiënten met DIS is de fibrinedepositie in de (kleine) vaten niet alleen het gevolg van stimulatie van de
stolling, maar ook van een verminderde werking van endogene anticoagulante mechanismen, zoals het fibrinolytische systeem, de productie van geactiveerde proteïne C (APC) en antitrombine (AT). Het fibrinolytische
systeem lost fibrinestolsels op door de proteolytische activiteit van plasmine, AT remt de activatie van verschillende stollingsfactoren en APC inactiveert stollingsfactoren Va en VIIIa. Middelen die de balans tussen stolling en ontstolling trachten te herstellen, hadden een beschermend effect in modellen van experimentele sepsis.1
Deze bevindingen betreffen zowel ‘tissue factor pathway inhibitor’ (TFPI), een remmer van de TF-gemedieerde activatie van de stolling, als AT en APC. Vooral
APC heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen,
waaronder remming van TNFα-productie en van interactie tussen witte bloedcellen en de vaatwand.
Gerandomiseerde trials met TFPI, antitrombine III
en APC bij patiënten met ernstige sepsis zijn recent afgesloten en (deels) gepubliceerd.1 27 28 Ondanks positieve preklinische resultaten verbeterde noch TFPI noch
AT de overleving van sepsispatiënten. Echter, APC, gedurende 4 dagen intraveneus toegediend, reduceerde de
sterfte van patiënten met ernstige sepsis en orgaanfalen
van 30,8 naar 24,7%.28 Het gunstige effect van APC werd
vooral waargenomen bij de ziekste patiënten, met het
grootste risico op overlijden. Behandeling met APC ging
gepaard met een verhoogde bloedingsneiging. De
waarde van APC bij patiënten met een minder ernstige
sepsis en bij kinderen, evenals de veiligheid van APC bij
patiënten met een grote kans op bloedingen, zullen
verder moeten worden onderzocht.
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Schematisch overzicht van de relatie tussen de stollingssystemen en het cytokinenetwerk bij patiënten met sepsis.

conclusie
Sepsis wordt nog altijd gekenmerkt door een hoge sterfte. De afgelopen jaren zijn vele studies verricht naar de
waarde van adjuvante immunomodulerende behandelingen bij patiënten met ernstige sepsis. Vrijwel alle studies hadden een negatieve uitkomst. Een belangrijke
overweging hierbij is dat sepsis niet moet worden gezien
als een ziekte, maar meer als een syndroom als het gevolg van lokale infectie, waarbij er een excessieve systemische ontsteking kan zijn, maar ook een situatie van
immunoparalyse. Daarnaast bestaan er bij septische patiënten afwijkingen in het stollingssysteem. Tot nu toe
heeft slechts één studie, waarbij septische patiënten met
orgaanfalen werden behandeld met APC, een remmer
van de stolling, een positief resultaat laten zien. Deze
resultaten geven hoop dat therapieën die ingrijpen op
ontstekingsmechanismen die tijdens sepsis geactiveerd
worden, de prognose van deze ernstige ziekte kunnen
verbeteren.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.

abstract
Immunomodulating strategies in the treatment of sepsis
– Sepsis is associated with the activation of several inflammatory cascades, including the cytokine network and the coagulation system, but it can also be associated with an immunodepressed state. This can lead to a situation in which the septic
patient becomes more susceptible to secondary infections.
– In animal experiments, inhibition of the cytokine cascade by
administration of tumour necrosis factor α (TNFα)-receptors
or anti-TNFα antibodies has led to reduced mortality, but this
has not been confirmed in clinical trials. After the data were
pooled, there was a statistically significant decrease in mortality of 3-5%.
– Treatment with endotoxin antibodies, corticosteroids in high
doses, other anti-inflammatory agents and agents designed to
eliminate immunodepression generally also did not produce a
convincing decrease in mortality.

– Research on antithrombotic agents has yielded, along with
disappointing results with antithrombin III and ‘tissue factor
pathway inhibitor’, one study with a positive result. In septic
patients with organ failure who were treated with activated
protein C, a coagulation inhibitor, the mortality decreased
from 30.8 to 24.7%.
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Bladvulling
Nog geen paradijs op aarde
Ook het publiek wordt door den schrijver trouwens niet gespaard. Wie de verhalen leest van den vreeselijken haat waarmede hij overladen werd door patiënten die hij, ondanks zijn
beste pogingen, niet genezen kon, van de meedoogenloosheid
waarmede van den geneeskundige rustelooze arbeid gevorderd
wordt tegen onvoldoend loon, kan ook daardoor zich wel tot
verontwaardiging laten medeslepen. Maar de meesten zullen
toch wel inzien, dat men zich door al die jammerklachten niet
van streek moet laten brengen. Het is even nutteloos als onbil-

lijk, in verontwaardiging los te barsten omdat het paradijs nog
niet op aarde gekomen is. Er valt waarlijk te veel te doen voor
ieder die medewerken wil tot hetgeen uitvoerbaar is om verbetering te brengen in de onvolkomenheden waaraan onze
maatschappij lijdt, dan dat men het recht zou hebben tijd en
kracht te verspillen met jammeren, omdat de volmaaktheid
nog zoo ver weg is.
(Boekaankondigingen. Ned Tijdschr Geneeskd 1902;46II:
513.)
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