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Introductie

Ontstekingen en bloedvergiftiging, ook wel sepsis genaamd, vormen een 
groot probleem voor de gezondheidszorg, omdat deze aandoeningen 
gepaard gaan met een verhoogde kans op ziekte en sterfte. Dit zijn be-
langrijke onderliggende oorzaken in het ontstaan van functiestoornissen 
in vele organen tegelijk, ook wel multi-orgaan falen (MOF) genaamd. 
MOF ontstaat doordat de doorbloeding van deze organen verstoord 
raakt. Vooral de doorbloeding van de kleinste vaten, de microcirculatie 
genaamd, is belangrijk, met name die in het slijmvlies (mucosa) van de 
darm. Het darmslijmvlies beschermt het lichaam tegen ziekteverwekkers 
die via het maag-darmkanaal naar binnen kunnen komen. Een misschien 
nog belangrijkere taak van het darmslijmvlies is dat het zorgt voor de 
opname van essentiële voedingsstoffen, zoals bijvoorbeeld het amino-
zuur arginine. Arginine is het enige molecuul waar onze stofwisseling 
stikstofmonoxide (NO) van kan maken. NO is een van de belangrijkste 
vaatverwijdende stoffen. In weefsels met ontstekingen en tijdens bloed-
vergiftiging, concurreren ontstekingscellen (onder andere macrofagen) 
en de cellen die de bloedvaten bekleden, de endotheelcellen, om het 
gebruik van arginine voor deze NO productie. Een lage, maar continue 
aanwezige NO productie in bloedvaatwand is nodig voor een goede 
doorstroming, terwijl een hoge NO productie zorg draagt voor vernieti-
ging van schadelijke micro-organismen, maar ook schade toebrengt aan 
het ontstoken weefsel. Op grond van deze kennis leek het logisch de  
beschikbaarheid van arginine te verhogen door extra arginine toe te die-
nen of de afbraak van arginine te verminderen. In de praktijk bleken de 
resultaten van deze aanpak in eerdere onderzoeken echter teleurstel-
lend. Een oorzaak voor deze teleurstellende resultaten zou het gebruik 
van een verkeerd experimenteel model kunnen zijn. In de tot nu toe ge-
bruikte modellen werden muizen ingespoten met een bloedvergiftiging 
veroorzakende stof, endotoxinen of lipopolysaccharide (LPS), maar om-
dat deze proeven van korte duur waren ontstond helemaal geen tekort 
aan arginine. Het eerste doel van ons onderzoek was dan ook het 
ontwik kelen van een langdurig model waarin wel een tekort aan arginine 
zou ontstaan en dat beter vergelijkbaar was met de zieke mens, waarin 
ook sprake is van een tekort aan arginine. Verder vonden wij het belang-
rijk niet alleen een nieuwe behandeling te vinden voor deze arginine 
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tekorten, maar tevens meer kennnis te verkrijgen over de regulering van de 
stofwisseling van arginine en NO tijdens deze aandoeningen. Het over-
koepelende doel van dit proefschrift was dan ook het ontrafelen van de 
rol van de enzymen die betrokken zijn bij de aanmaak (argininosuccinate 
synthetase; ASS) en de afbraak van arginine (arginase, NO-synthase 2 en -3) 
tijdens ontstekingen en bloedvergiftiging. 

Model ontwikkeling

In hoofdstuk 4 wordt het muismodel met langdurige blootstelling aan 
endo toxinen beschreven. In dit model werd gedurende 18 uur endotoxi-
nen in de bloedbaan toegediend, een stof die verantwoordelijk is voor de 
verschijnselen van bloedvergiftiging. In dit model werd vastgesteld dat 
de concentratie arginine na 12 uur ontoereikend werd voor een normale 
doorbloeding, hetgeen vergelijkbaar is met de arginine afname in de  
zieke patiënt. Tevens werden de best bruikbare technieken en methoden 
getest om de doorstroming van het darmslijmvlies en de aanmaak van 
NO te meten in dit nieuwe model (tweede doel). Dit heeft geleid tot het 
meten van de microcirculatie in de darmmucosa van het middelste deel 
van de dunne darm, het jejunum, met een “SDF’ camera. Deze camera 
is alleen gevoelig voor licht dat door het hemoglobine, het zuurstof-
dragende eiwit in bloedcellen, wordt tegengehouden, zodat (kleine) 
bloedvaten als donkere structuren zichtbaar zijn. 
 In onze studie wilden we natuurlijk ook weten hoeveel NO geprodu-
ceerd wordt in zieke en controle muizen, en of arginine toediening leidt 
tot meer NO productie. Het meten van NO is mogelijk doordat NO inge-
vangen kan worden in een in de bloedbaan ingespoten chemisch com-
plex en wordt daarom ook wel NO “spin trapping” genaamd. Door de 
gevormde hoeveelheid van dit complex in een magnetisch veld te meten 
kan de productie van NO bepaald worden. In ons diermodel was sprake 
van een verminderde NO productie in de darm tijdens blootstelling aan 
endotoxinen (hoofdstukken 6-9). Met een fluorescerend koperhoudend 
complex dat NO bindt (Cu2FL2E) in de cellen die de bloed vaten aan de 
binnenzijde bekleden (zgn. Endotheelcellen), konden we ook de NO pro-
ductie daar meten. Ook in deze metingen zagen wij een duidelijk ver-
minderde NO productie in dieren met blootstelling aan endotoxinen.
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Samenvattend laten de resultaten van hoofdstuk 4 zien dat het door ons 
ontwikkelde diermodel en de gebruikte technieken geschikt zijn om de 
bijdragen van de belangrijkste enzymen voor de productie van arginine 
en NO, en de effectiviteit van de door ons bedachte behandelingen voor 
een verbeterde doorbloeding van het darmslijmvlies te toetsen (hoofd-
stukken 5-9).

Rol van de ontstekingsreactie

Een belangrijke oorzaak van het tekort aan arginine tijdens een ontste-
king is het verhoogde verbruik van arginine. Het verbruik van arginine 
neemt toe doordat de activiteit van 2 van de enzymen die arginine om-
zetten (arginase-1 en NOS2) verhoogd is in ontstekingen. Dit leidt tot 
een verminderde beschikbaarheid van arginine voor NO productie (via 
NOS3) in de (endotheel)cellen die de bloedvaten aan de binnenzijde  
bekleden en een verminderde doorstroming van die vaten. Als model 
hebben wij de effecten van het inspuiten van een gezuiverde arginase 
oplossing in de bloedbaan van muizen bestudeerd (derde doel). In hoofd-
stuk 5 laten we zien dat deze ingreep tot een snelle verlaging van de 
arginine concentratie in de bloedbaan en weefsels en een snelle vermin-
dering van de doorbloeding van het darmslijmvlies leidt. Het toedienen 
van extra arginine aan deze muizen leidde echter niet tot een verbetering 
van het ziektebeeld, terwijl toediening van citrulline, een voorloper van 
arginine, wel dat effect had. Deze uitkomst was voor ons een aanwijzing 
dat citrulline toediening een veelbelovende ingreep is voor toestanden 
waarin de afbraak van arginine, in dit geval door arginase, in korte tijd 
sterk toegenomen is.
 Mogelijk is vermindering van de arginase activiteit ook een goede 
behandelwijze voor aandoeningen waarbij sprake is van een verhoogde 
arginine afbraak door een toegenomen arginase activiteit (vierde doel, 
hoofdstuk 6). Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben wij een 
muis ontwikkeld die arginase in bepaalde cellen van het lichaam mist. 
Deze muizen, Arg1fl/fl/Tie2-Cretg/- genaamd, kunnen geen arginase-1 
meer maken in cellen die de binnenzijde van bloedvaten bekleden, de 
endotheel cellen, en in cellen die uit het beenmerg afkomstig zijn (bij-
voorbeeld macrofagen). Door de afwezigheid van arginase-1 in deze cellen 



Chapter 12

304

zal er mogelijk meer arginine beschikbaar zijn voor de NO productie. 
De afwezigheid van arginase-1 zorgde voor een hogere concentratie  
arginine in het bloed en een hogere NO productie, onder andere in de 
darm tijdens blootstelling aan endotoxinen. Helaas verbeterde de door-
bloeding van het darmslijmvlies niet, waarschijnlijk doordat het NO 
door het verkeerde enzym gemaakt werd. Een ontstekingsreactie doet 
namelijk vooral de activiteit van het NOS2 enzym toenemen. Inderdaad 
bleken de macrofagen van muizen die geen arginase-1 enzym kunnen 
maken, meer NO te maken als ze blootgesteld werden aan LPS dan  
macrofagen van controle muizen. Door een specifieke blokkering van 
NOS2 (1400W) aan Arg1fl/fl/Tie2-Cretg/- muizen met een ontstekingsreac-
tie toe te dienen, verminderde de NO productie inderdaad. Samenvat-
tend hebben deze proeven laten zien dat de afwezigheid van arginase-1 
leidt tot een heftiger ontsteking als gevolg van een toegenomen NO pro-
ductie door NOS2. Wij vermoeden dat dit toegenomen arginine verbruik 
leidt tot een verminderde NOS3-afhankelijke vaatverwijding. Om deze 
reden dient arginase activiteit niet geremd te worden in patienten met 
een ontsteking. 

Rol van het endotheel

Het vijfde doel van dit proefschrift was de gevolgen van een verminderde 
NO productie op de doorstroming van de microcirculatie in de darm te 
onderzoeken. Uit de resultaten van hoofdstuk 7 blijkt dat een tekort aan 
arginine tijdens blootstelling aan endotoxinen, leidt tot een afname van 
de NO productie en een verminderde doorbloeding van de darm. Omdat 
de arginine concentraties in het bloed van patiënten met een bloedver-
giftiging verlaagd zijn en de NO productie verminderd is, is het herstel-
len van de beschikbaarheid van arginine voor een verbeterde doorstro-
ming van de organen een belangrijk therapeutisch doel. Aangezien 
arginine uit het aminozuur citrulline gemaakt wordt door het enzym ASS 
en dit enzym ook aanwezig is in de endotheelcellen, zou toediening van 
citrulline aan patienten met bloedvergiftiging mogelijk kunnen leiden tot 
verbetering van de doorstroming van de microcirculatie (zesde doel).  
In hoofdstuk 7 hebben wij de toediening van citrulline vergeleken met 
die van arginine of alanine (een aminozuur waar geen NO uit gemaakt 
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kan worden). Toediening van citrulline verhoogde niet alleen de plasma- 
en weefselconcentraties van arginine en citrulline, maar herstelde ook de 
NO productie in de darmen. Tevens zorgde alleen citrulline voor een 
verbeterde doorbloeding in het darmslijmvlies, terwijl arginine toedie-
ning geen verbeterde doorbloeding opleverde. Uit de resultaten van deze 
studie valt af te leiden dat citrulline een veelbelovend geneesmiddel voor 
patienten met een bloedvergiftiging is. 
 Het volgende doel van dit proefschrift was te onderzoeken welke rol 
NO productie in de endotheelcellen van de bloedvaten speelt bij de 
doorstroming van microcirculatie in het slijmvlies van de darm (zevende 
doel). Aangezien de positieve effecten van citrulline toediening op NO 
productie in patienten met bloedvergiftiging afhankelijk zijn van de om-
zetting van citrulline in arginine door het enzym ASS, hebben wij de rol 
van dit enzym tijdens blootstelling aan endotoxinen onderzocht (achtste 
doel; hoofdstuk 8). Voor het beantwoorden van de zevende en achtste 
doelstelling hebben wij een muis ontwikkeld die het ASS enzym mist in 
de endotheelcellen en de cellen afkomstig uit het beenmerg (Assfl/fl/Tie2-
Cretg/- muizen). Deze muizen hadden, net zoals muizen zonder arginase 
in dezelfde cellen, een hogere arginine concentratie in bloed en weefsels 
dan de controle groep. Deze hogere arginine concentraties leiden echter 
niet een toename van de NO productie of verbetering van de doorstro-
ming van het darmslijmvlies. Deze resultaten laten zien dat de aanmaak 
van arginine in de endotheelcellen noodzakelijk is voor het gunstige  
effect van citrulline toediening bij ontstekingsreacties. Deze conclusie 
wordt ondersteund door onze waarnemingen in muizen die het NOS3 
enzym missen, (dit is verantwoordelijk voor de NO productie in de  
endotheelcellen die leidt tot vaatverwijding) geen toename in de door-
bloeding hebben. Net als Assfl/fl/Tie2-Cretg/- muizen hebben ook deze 
muizen een verminderde doorbloeding van het darmslijmvlies. Voorts 
hebben macrofagen zonder ASS een verminderde ontstekingsreactie ver-
geleken met macrofagen van controle dieren. 
 Samenvattend kunnen wij concluderen dat bij een langdurig heftige 
ontstekingsreactie of bloedvergiftiging niet alleen de beschikbaarheid 
van substraat, maar ook de functie van de enzymen zelf behouden dient 
te worden om voldoende NO aan te kunnen maken en de doorbloeding 
van de darm op peil te kunnen houden. Als laatste experiment hebben 
wij in hoofdstuk 9 (negende doel) van dit proefschrift dan ook de rol 
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van de NO producerende enzymen op de NO productie tijdens een 
bloedvergiftiging nagegaan. Voor dit onderzoek hebben wij gebruik ge-
maakt van knock-out muizen, d.w.z. van muizen die het Nos2 (Nos2-/-), 
Nos3 (Nos3-/-), of beide genen (Nos2-/-/Nos3-/-) niet meer hebben. In 
Nos3-/- en Nos2-/-/Nos3-/- muizen waren de negatieve effecten van bloot-
stelling aan endotoxinen op de doorbloeding afwezig. Ondanks aan-
zienlijk hogere arginine bloedspiegels in deze muizen, bleven de gun-
stige effecten van citrulline toediening op de doorbloeding van het darm-  
slijmvlies uit. Deze gegevens tonen aan dat alleen de NO productie door 
NOS3 de doorbloeding van het darmslijmvlies beinvloedt. 

Van muis tot mens

Op grond van de gunstige effecten van L-citrulline toediening tijdens 
onze experimentele studies, werd als volgende stap het effect van L- 
citrulline toediening in de mens getest (tiende doel). Voordat het effect van 
citrulline op de arginine en NO productie en de slijmvliesdoorbloeding 
in ernstig zieke patienten met sepsis getest kon worden, diende het effect 
eerst in gezonde proefpersonen te worden aangetoond. Voor het onder-
zoeken van het effect van citrulline op ontstekingsreacties onderzochten 
wij een door duursport geïnduceerd ontstekingsmodel in de darm. Dit 
model werd gekenmerkt door een verminderde doorbloeding van de 
darm en een toegenomen ontstekingsreactie in de darm en kan leiden tot 
een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand voor bacteriën.
 In hoofdstuk 10 tonen we aan dat citrulline toediening als een drank-
je, zowel de bloedspiegels van citrulline en arginine als de beschikbaar-
heid van arginine, voor NO vorming verbetert ten opzichte van een 
placebo (nep) behandeling. Bovendien werd minder darmschade waar-
genomen. Ook verhoogde citrulline de doorbloeding van haarvaten  
onder de tong. Deze resultaten suggereren dan ook dat er sprake zou 
kunnen zijn van een verbeterde darmdoorbloeding. Als volgende stap, 
na het afronden van mijn proefschrift, zouden we citrulline willen toe-
dienen aan ernstig zieke patiënten met een bloedvergiftiging om vast te 
stellen of deze ingreep ook leidt tot een verbetering van de doorbloeding 
in intensive-care patiënten en geen bijkomende nadelige effecten op de 
bloedsomloop heeft. Momenteel voeren wij de testfase van dit onder-
zoek uit. De eerste resultaten lijken veelbelovend. 
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Algemene conclusie

In dit proefschrift tonen we aan dat een te lage argininespiegel en te  
geringe NO productie in mensen en dieren met langdurige ontstekings-
reacties of een bloedvergiftiging een nadelig effect heeft op de doorstro-
ming van de microcirculatie. In dit proefschrift ontwikkelden wij een 
diermodel dat langdurig aan endotoxinen, de ziekmakende stof bij een 
bloedvergiftiging, werd blootgesteld en dat, net als de mens in een ver-
gelijkbare situatie, een tekort aan arginine ontwikkelt. Het tekort aan  
arginine leidde in ons model tot een verminderde NO productie en door-
bloeding van het slijmvlies van de darm. Toediening van extra citrulline 
zorgde ervoor dat de NO productie en de doorbloeding zich herstelden 
ondanks de ontstekingsreactie, terwijl dat niet gebeurde tijdens toedie-
ning van arginine. Verder toonde ons model aan dat de balans tussen het 
arginine verbruik (via arginase-1 en NOS2) en productie (via ASS) ge-
handhaafd moet blijven om de beschikbaarheid van arginine in stand  
te houden tijdens langdurige ontstekingsreacties. Op dit moment lijkt het 
erop dat het behoud of verbeteren van de functie van ASS en NOS3 tij-
dens een bloedvergiftiging de sleutel is van een succesvolle aanpak om 
het tekort aan arginine en de gebrekkige doorstroming van de darm door 
citrulline toediening te herstellen. 




