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stoffen van het immuunsysteem (cytokines), het blokke-
ren van cytokinereceptoren, en algehele immuunsup-
pressie met hoge doses glucocorticoïden.
Ook de aanvankelijk positieve berichten over geactiveerd 
proteïne C,3 dat anti-inflammatoire en bloedverdun-
nende effecten heeft, zijn in een recente trial niet beves-
tigd;4 het middel is vorig jaar van de markt gehaald. De 
enige interventie met ontstekingsremmende effecten die 
momenteel nog toegepast wordt, is de toediening van 
lage doseringen glucocorticoïden bij patiënten met 
refractaire septische shock. Ook deze behandeling is 
echter controversieel en het mogelijk gunstige effect 
berust waarschijnlijk meer op het behandelen van bij-
nierschorsinsufficiëntie dan op de immuunsuppressieve 
werking.5

Het recentste voorbeeld in een steeds langer wordende rij 
van studies waarin onderdrukking van het immuunsys-
teem niet leidde tot een daling van de mortaliteit of mor-
biditeit van sepsis is de eritoran-studie.6 Eritoran is een 
antagonist van de ‘toll-like’-receptor-4. Deze receptor 
herkent lipopolysaccharide, een bestanddeel van de wand 
van Gram-negatieve bacteriën, en dit leidt tot activatie 
van het immuunsysteem. In deze grote fase 3-trial werd 
geen enkel gunstig effect van de interventie gevonden.
Al deze teleurstellende resultaten hebben tot het inzicht 
geleid dat ‘hyperinflammatie’ een veel minder belangrijke 
rol lijkt te spelen in de mortaliteit en morbiditeit van 
sepsis dan vroeger werd gedacht. De laatste jaren is 
bovendien duidelijk geworden dat het ziektebeloop van 
de septische patiënt frequent gecompliceerd wordt door 
opportunistische of secundaire infecties. De meeste sep-
tische patiënten overleven de eerste hyperinflammatoire 
fase, maar de totale mortaliteit blijft hoog door een 
onveranderd hoge laattijdige sterfte, mogelijk gerelateerd 
aan het optreden van secundaire of opportunistische 
infecties. Onderzoek naar sepsis richt zich dan ook steeds 
meer op de nadelige effecten van een zogenoemde 
immuunparalyse die bij sepsis optreden. Recent autop-
sieonderzoek bij patiënten die waren overleden aan sepsis 
heeft de aanwezigheid van een onderdrukt immuunsys-
teem inderdaad voor het eerst onomstotelijk bewezen.7

Hyperinflammatie versus immuunparalyse
Het aangeboren (‘innate’) immuunsysteem is verant-
woordelijk voor de initiële verdediging tegen pathogenen. 
Door de activatie van dit aspecifieke immuunsysteem 

Sepsis behoort tot een van de belangrijkste doodsoorza-
ken en de incidentie van sepsis neemt wereldwijd toe.1 In 
Nederland wordt verwacht dat het aantal ziekenhuisop-
namen met sepsis zal stijgen alleen al op basis van demo-
grafische ontwikkelingen zoals dubbele vergrijzing, dat 
wil zeggen: meer ouderen met een steeds hogere leeftijd.2 
Onderzoek naar aanvullende behandelingen van sepsis is 
dus zeer gewenst. Tot op heden is er, naast tijdige behan-
deling met antibiotica en ondersteunende behandelingen 
bij patiënten met orgaandisfunctie, geen ‘sepsis-speci-
fieke’ therapie voorhanden die de prognose van de septi-
sche patiënt verbetert.
Vanuit de gedachte dat orgaandisfunctie en mortaliteit 
grotendeels vanuit een te heftige immuunrespons wor-
den veroorzaakt, lag tot voor kort de focus van klinische 
trials op het onderdrukken van de immuunrespons bij 
patiënten met sepsis. Door het gebrek aan positieve 
resultaten van deze trials en door nieuwe inzichten in de 
pathofysiologie van sepsis verschuift de aandacht nu van 
immuunsuppressieve interventies naar immuunstimule-
rende therapieën. Gaat het roer om voor de aanvullende 
behandeling van sepsis?

HistoriscH perspectief
Sepsis, in de volksmond ook wel bloedvergiftiging 
genoemd, wordt gedefinieerd als ‘systemische inflamma-
tie die wordt veroorzaakt door een bewezen of zeer waar-
schijnlijke infectie’. Vanuit de gedachte dat bij sepsis een 
overmatige activatie van het immuunsysteem nadelig is 
voor de patiënt, heeft het onderzoek naar de behandeling 
van sepsis zich tot nu toe met name gericht op onder-
drukking van het immuunsysteem. Helaas zijn de in kli-
nische trials onderzochte ontstekingsremmende behan-
delingen niet effectief gebleken. Dit zijn bijvoorbeeld 
behandelingen gericht op het neutraliseren van signaal-
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heeft de productie van pro-inflammatoire mediatoren 
(pro-inflammatoire cytokines en chemokines) en vasoac-
tieve stoffen in de eerste fase meestal de overhand. Deze 
hyperinflammatoire fase heeft als doel het klaren van de 
pathogene micro-organismen en leidt tot activatie van 
leukocyten en het complementsysteem, maar ook tot 
koorts, activatie van de stollingscascade en vasodilatatie. 
De pro-inflammatoire immuunrespons leidt uiteindelijk 
ook tot de typische sepsissymptomen als hemodynami-
sche instabiliteit, stollingsstoornissen en eindorgaandis-
functie.
Gelijktijdig met deze pro-inflammatoire respons wordt 
echter ook een anti-inflammatoire reactie opgestart. Er 
wordt gedacht dat deze anti-inflammatoire reactie ervoor 
moet zorgen dat de pro-inflammatoire respons niet ont-
spoort en de homeostase wordt hersteld. De laatste jaren 
is echter duidelijk geworden dat ook deze anti-inflamma-
toire respons te uitgesproken kan zijn of te lang kan 
aanhouden, waardoor deze de overhand krijgt en het 
immuunsysteem te veel onderdrukt wordt. Deze 
immuunparalyse wordt verantwoordelijk geacht voor het 
eerder genoemde ontstaan van secundaire en opportu-
nistische infecties, waaraan patiënten na dagen tot weken 
alsnog kunnen overlijden.8

De laatste jaren vindt er een duidelijke paradigmaver-
schuiving plaats in het denken over sepsis: niet hyperin-
flammatie maar juist immuunparalyse lijkt de overheer-
sende schadelijke immuunrespons bij septische patiënten 
te zijn.

Hoe is immuunparalyse aantoonbaar?
Om patiënten adequaat te kunnen behandelen met adju-
vante immuunmodulerende sepsistherapie is het nood-
zakelijk inzicht te krijgen in de mate van hyperinflam-
matie, dan wel immuunparalyse, bij de individuele 
sepsispatiënt. Er is echter nog geen universele biomarker 
gevonden die dit aangeeft. Tevens zijn de meeste onder-
zochte markers geïdentificeerd in het bloed of in bloed-
cellen, waardoor ze wellicht niet de globale immuunsta-
tus of de immuunstatus van het weefselcompartiment 
weergeven maar vooral de immuunstatus van het bloed-
compartiment.8 Dit is van belang omdat er grote ver-
schillen zijn aangetoond in de immuunrespons van cir-
culerende leukocyten die buiten het lichaam wordt 
onderzocht (ex vivo) en de immuunrespons aanwezig in 
het lichaam zelf (in vivo).9 Tot op heden zijn nog geen 
markers geïdentificeerd die de immuunstatus van het 
weefselcompartiment aangeven.
De tot nu meest gebruikte marker voor immuunparalyse 
is ‘human leukocyte antigen’(HLA)-DR-expressie op 
monocyten (mHLA-DR). HLA-DR is een molecuul dat 
verantwoordelijk is voor het presenteren van antigenen 
aan andere leukocyten. Verschillende studies hebben 

laten zien dat een daling van mHLA-DR-expressie wijst 
op immuunparalyse en dat deze geassocieerd is met het 
optreden van secundaire infecties en een verhoogde 
mortaliteit.10-12 Andere studies laten echter zien dat 
vooral het gebrekkig herstel van de mHLA-DR-expressie 
in het verloop van de tijd een indicatie van immuunpara-
lyse is.13,14 Bepaling van deze marker zou wellicht de 
behandeling van immuunparalyse kunnen sturen. Maar 
voorzichtigheid is geboden omdat ook de aanwezigheid 
van deze marker op monocyten vooral de immuunstatus 
van het bloedcompartiment weergeeft.

tHerapie

HuidiGe beHandelinG
Snelle identificatie en diagnostiek, behandeling met anti-
biotica en broncontrole zijn essentieel voor de patiënt 
met sepsis. Verder is de initiële behandeling gericht op 
monitoring en zo nodig ondersteuning van orgaandis-
functie om de nadelige effecten van de pro-inflammatoire 
immuunrespons op te vangen. (Voor de behandeling van 
sepsis in het algemeen verwijzen wij naar uitgebreide 
reviews.15,16)

aanvullende beHandelinG: nieuwe inzicHten
Door de ontdekking van immuunparalyse verschuift het 
onderzoek naar een aanvullende sepsistherapie zich 
momenteel naar stimulatie van het immuunsysteem. De 
laatste jaren zijn er een aantal mogelijke aangrijpings-
punten en bijbehorende immuunstimulerende thera-
pieën geïdentificeerd. Dit zijn onder andere het stimule-
ren van de productie van pro-inflammatoire cytokines 
door interferon(IFN)-γ, interleukine(IL)-7 en IL-15 of het 
onderdrukken van anti-inflammatoire cytokines door 
anti-IL-10-monoclonale antistoffen; het remmen van 
apoptose door bijvoorbeeld het Fas-receptor-fusieprote-
ine (FasFP); het blokkeren van de glucocorticoïdreceptor 
of andere negatief regulatoire moleculen zoals ‘program-
med death’-1 (PD1) of ‘cytotoxic T-lymphocyte antigen’-4 
(CTLA4) door mifepriston, anti-PD1-antistoffen of 
anti-CTLA4-antistoffen; het stimuleren van T-cellen of 
het remmen van T-cel-inhibitoren door antistoffen 
gericht tegen de regulatoire T-cel; en het laten toenemen 
van het aantal witte bloedcellen door ‘granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor’ (GM-CSF).8

IFN-γ en GM-CSF zijn momenteel de best onderzochte 
immuunstimulerende therapieën die in kleine klinische 
studies positieve effecten hebben laten zien bij patiënten 
met sepsis. In 2 van deze studies werden patiënten alleen 
geïncludeerd als hun mHLA-DR-expressie lager dan 
30-50% was en er dus aanwijzingen waren voor immuun-
paralyse. Zo nam na subcutane toediening van IFN-γ de 
mHLA-DR-expressie toe en herstelden 8 van de 9 behan-
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delde patiënten.17 In een placebo-gecontroleerde klini-
sche studie leidde subcutane toediening van GM-CSF bij 
alle 19 immuunparalytische patiënten tot een normalisa-
tie van de mHLA-DR-expressie, terwijl dit slechts bij 3 
van de 19 patiënten van de controlegroep het geval was. 
Bovendien bleken de met GM-CSF behandelde patiënten 
minder lang beademd en minder lang op de IC en in het 
ziekenhuis opgenomen te hoeven worden.18

De studies zijn echter onvoldoende groot in omvang om 
een uitspraak te doen over het effect op de overleving. 
Het mag dan ook duidelijk zijn dat voordat immuunsti-
mulatie routinematig aan septische patiënten zal worden 
toegediend, positieve effecten op harde klinische uit-
komstmaten eerst in studieverband moeten worden 
aangetoond. Als immuunstimulerende therapie bij gese-
lecteerde patiënten toch overwogen wordt, dient het 
tijdstip van toediening zorgvuldig gekozen te worden. 
Toediening tijdens de initiële pro-inflammatoire fase kan 
theoretisch leiden tot verdere potentiëring van de pro-
inflammatoire respons en daardoor tot meer orgaan-
schade. Om dit te voorkomen dient immuunstimulerende 
therapie niet te vroeg in het ziekteproces toegepast te 
worden, maar het optimale tijdstip van toepassen is 
momenteel onderwerp van verder onderzoek.

conclusie

De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat 
vooral een onderdrukt immuunsysteem een belangrijke 
rol speelt in de morbiditeit en mortaliteit van septische 
patiënten. Hoewel antibiotica, broncontrole en orgaanon-
dersteunende therapieën zeker in het beginstadium van 
sepsis de hoeksteen van de behandeling zullen blijven, 
kan stimulatie van het immuunsysteem van meerwaarde 
zijn voor septische patiënten met immuunparalyse. Door 
de grote verschillen tussen patiënten wat betreft de status 
van het immuunsysteem (van hyperinflammatie tot 
immuunparalyse), is een goede biomarker essentieel om 
tot een passende aanvullende behandeling van de indivi-
duele sepsispatiënt te komen. Toekomstige trials zullen 
moeten bevestigen dat deze nieuwe benadering van sepsis 
resulteert in een verbetering van de prognose.
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