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We show that exposure to ol~godeoxylinucle~tidps conlain~ng CpG mot&, (CaG-00W) before 
hemarrhagic shock, strongly enhances release of pro~nflarni?iaa~ory cytokines and resuits In a 
defective anti-~nflarnrnatory response. In line, perrneabil~ty for HRP and translocat~on of bacteria 
and endotoxin are increased In thrs study, we demonstrate that these effects are mediated 
lrry lFN-y probably by pslmlng inflammatory cells via upregulalion of TLR4, the augmen2ed 
~nflammator)~ response was accompanied by an increase in TLR4 expresslon In the Ilver. To 
measure the value of th~s enhanced TLR4 expression, we investigated whether upregulation of 
TLR4 expressron also caused an increased transcrrptlon. in vltro studies showed In peritoneal 
macrophages 'that the enhanced expression of TlR4 ~i~duced by expowre to CpG-QDN lead 
to an enhanced translocatlion of NF-KB to the nucleus The IFN-y dependent wpzegulatlon 
of TLR4 may partly explarn the exacerbated inflammatory response and enhanced loss of 
~ntesnnal barrier integrity in CpG-ODN exposed rats, slnce endotoxrn 1s p~votal ~n Inbtlation of 
the ~nflammatory response following hemorrhagic shock7". These data are rn line wbth earlier 
findings from our group in whrch we show that TLR4 expresslon in renal epithel~al cells is 
modulated by IFN-y mo Sacter~al DNA or CpG-ODN may be a double-edged sword that 
rn add~t~on to the benefrcral ~rnmunostbrnulatory property in vaccirrat~on, alle~gy and cancer 
senslt~zesthe host to ~ntesrlnal Injury by aggravating the ~nflarnmatory cascade. CpG-ODN may 
also exacerbate exrst~ng, h~dden low-grade ~nflarnrnatoryr processes In the gut by sensitlzlng 
Immune cells via IFN-y leading to rmpalrrnent of the nntest~nal barrier 

In order to prevent deweloprnent of gut barrier failure we first studied the effect of plrob~otrc 
therapy prior to hemoarhagkc shock Prob~otics haue been investgated ~ntens~vely in 
inflammatory bowel d~sease (IBD) and pouchntls In wh~ch I S  shown that such CI therapy has a 
beneflchal effect on gut barr~er nntegr~ty and can amelnorate ~nflamrnatory responses I '  '"I .  G~ven 
these modulatory effects on intestinal microflora and the systern~c ~nflarnmatory response, we 
hypothesized that probiotic therapy would be benef~c~al In presenxat~on of gut barrrer 1ntegrlt-y 
follow~ng systemic hypotens~on In Chapter 3 we show that two d~fferent Ladobacrl'Sus 
stralns (L (bhamnosus LLMG P-22799 and 1. fermenturn NurnResZ) are able to effectively 
reduce pathogen adhesion rn v~tro Interestrngiy, these two probrot~c stranns had dl~st~nct~ve, 
different effects on ~nrestsnal barrler rntegr~ty loss follow~ng hemorrhagic shock Whereas L. 
rhamnosus LMG P-22799 reduced gut barlrier integrrty loss caused by systemic hypoperfusion, 
L. fermenturn NurnResZ had no substantla1 effect and even resulted in increased translocallon 
of Lactabacdlurr spp Besldes the capability of prob~ot~c backerla to prevent pathogen adhes~on, 
prabiotnc DNA has been shown to play a cru~cial role in the observed protection of prob~otic 
therapy rn expervmental col~t~s n a  a Tall-lrke receptor 9 silgnaling pathway ". Flowever, we d ~ d  
not observe any drfference on endotox~n induced ~nflarnrnatron rn RAW 264 7 cells between 
bacterlral DNA isolated from L. rhamsnosus LMG P-22799 and C. krmenrum WwrnRes2. The 
optrrnal dosage of DNA preparations of both stralns to ~nh~b~tendotox~n induced ~irvflamrnalron 
is probalbly d~fferent, we admln~stered a srngbe (commonly accepted) dose of both stralinl; that 
may have been optrmal for the C rhamnosws stram, whereas thrs dose may not have been 
favorable tor the S. fermenturn stra~n A ld~fference rn effect on the knflarnrnatory response 
kn cornbinat~on w~th  poten? pathogen exclus~ion properties of both strains may have been 
the cause for the d~fierences In effect of both strains on bacterial translocatron follsw~ng 
hemorrhagic shock Although further studles are necessary to ~dentify the exact mode(s) of 
actran of prab~atrcs, these data tnd~catle that certain prob~ot~c strams may be useful In a clinical 
settlng to preserve gut barr~er ~nteg~ity folilow~ng severe blood loss However, patentla1 usefdl 



probiotic strains n e 4  to be thoroughly screened before applying such therapses sn various 
disease states since the rlsk of translocat~osr 05 there bacterla forms a serious barrier to use 
such therapies In a clenrca! seRlng 

Besides rnanrpulatron of lnflammat~on and gut barrier funcnon via PFO~IO~ICS, several 
phyz~olagilcal mechanisms exist 'to appose release of bacterial toxlnr or reduce release of 
rnflamnratory mediators hrlanlpulation of these int~lnsrc defence mechanisms such as the 
complement system, the coagulation cascade, the central nervous system and llpchproreins 
may offer a therapeutic oprson Based on previous work from our lab and other groups we 
focused on the endotox~n-neutralizing capacity of Ifpoproteins to reduce rnflamrnation arid 
prevent gut barrier farlure Lrpoproteirrs have the capacrty "i bind and neutralize bader~al 
toxins vra Iipopolysacchar~de birrd~ng prote~n (LBPJi and apolipoproteins '""7rracylglycerol- 
r~ch Ilpoproteins such as VLDL and chyliornrcrons are potent inhibitors of endotoxrn act~vrty'~ 
' ' I  Furthermore, pveincubat~on of endotoxin with triacylglycerol-rich lipoproteins or repeated 
Intravenous infusions with chylom~crons protect anrrnal~ against endox~n-induced deathI2 

Already rn the early 1980's h~gh-dens~ty l~poproteins (HDL) were rdent~f~ed to bind and 
rnactivate endotoxin. Later was found that hypertr~glyceardema as a result of de novo synthesis 
ID the liver i s  part af the early respoinse to low-dose endo'ioxln Thus endotox~n-mediated 
rncrease In c~rculatrng triacylglycerol-nc llpoproterns is consldeaed t o  have a prorectrve 
function. From all l~popsotern classes, tr~acylglycerol-rich l~poproteins have been shown to be 
very potent inhrbltors of the bloactiv~ty of endotoxin and protect animals agalnst endotox~n 
induced lethaluly 25. Th~eoretically, elevation of these triacylglyceroY-rlch lipoproteins 
would thus Increase the host's natural defence against bacterial tox~ns, thereby reducing 
risk of hyperactivat~on of lnflamrnatory cells by release of bacterial products Elevation of 
chylomicrcons, which are postprand~ally formed rn the gut following a high-fat meal, would 
enforce the ab111ty to scavenge rnrcrobral toxins both at the source (the intestine) and in the 
circulation 

In Chapter 4 and 5 we show that adminlstralion of enteral nutrrt~sn contaknlng htgh amounts 
a'f llp~ds strongly reduce5 'rranslocal!on of endoroxrn and tnhibits release of IL-6 and TNF-a 
compared with an ~slasaloricat, isonitrogenous low-fat diet Furthermore, the shack-induced 
increase af intesrlnal permeabrity ffa hhorseradtsh perondase (HRP) was reduced by high- 
fat nutrition and bacterial translocat~on to distant organs decreased in Em, Eors of cellular 
integrity [ in the fntestlne due to systern~c hypopesfus~on, rnearured by TO-1 expresson, was 
prevented These data are the flrst to show :hat a srrnpte ntitnttanal ~ntervenli~n trslng Rtgh 
amounts of dietary fat reduces 'the ~nflamrnatory response and preserves gut barrier function 
folrowling systemic hypotension The protect~w effect of hrgh-fat enteral nutrrtion an gut 
barr~er function are best attrlbwted to the decreased inflammatory response and the reduced 
levels of c~lcula"lng endotoxin, srnce both endotoxtn and primarily TNF-n have been shown to 
impall lntlestrnal barrier f~nd lon?  26-3 j .  

Given the fact that h~gh-far nu'trit~on exerts an ~nh~b~tory effect on release of proinfiammator), 
mediators, endotoxemia and bacterial translocatron ~t IS to be expected that end-organ 
damage asroclated w~th  hemorrhagic shock 15 reduced In Chapter ti we rnwest~giated whethe: 
the effecls of high-fat supplernentat~on were related to reduced hepatocellular Injury and 
an altered hepat~c stress protein response Dulrrng Injury, cetlls may exhibit autoprolecr~ve 



responses, and increase expression oof st~ess prote~ns Reducrlon of these stress prstelns suck as 
heat shock prote~n IH5P3 70 and Heme sxygenase 1 (HO-1 S would suggest decreased cellular 
damage In lrne with the effects on ~nflammatian and glut barrier funzlron, adnnrc~stmabon of 
high-Sat enteral nutrttron s~gnihcantly reduced hepatocellular damage fsllowrng hernorrhaggc 
shock. Thrs war evsdenced by reduced levels of H5P7Q and 610-1 and less disruptron sf 
cytoarchitecture rn the Iwer The lack of milochondnal DNAdarlnage found in the high-fat fed 
animals suggests that the mechanism of protectron rn these animals was due to an lrrhlbrtran 
of stress st~mtlli such as ~nflan?rnatory cytokines upon the tissue rather than the rnduct.~on of 
a protectrve lntraceliular response. 

Alltagether, these flndrngr suggest that newrralrzat~on of endotoxln via tr~acylglycleroil-r~eh 
lrpoprotelns plays a role rn the protectlve effect of hlgh-fat enteral nurrltlon Th~s IS supported 
by the s~gnrf~cant negatlve correlat~on between crrcuiatlng trracyfglycerol and bath total 
bacterral translocat~on and crrcufattng endotoxrn levels rn all hernorrhagrc shock rats 
However, these data do not correlate wuth the effect of trracylglycerol-r~ch I~poprolerns on 
endotoxln respanslveners 1~ humans In wh~ch 1s shown that hypertr~glycerrdern~a does not 
~nh ib~ t  the host response to endotox~n~~. Thls may be explained by d~ffererrce III kinelics of 
brndlng between endotox~n and liipoprote~ns and endoitoxrn and rnflarnrnatory cell5 may be 
of mfluence since prelncubatran of endoltaxln with tnacylglycerol-r~ch lipoproitelns attenuates 
unflamrnar~on~~ In our mod21 of hernorrhagrc shock endatox~n gradually translocates from 
the gut lumen rnto the systeln~c crrculatron, resemblrng the clrnrcal sltcration. In thrr selt~ng, 
exposure of endotoxrn to 'truacylglycerol-rich Irpoproterns leadrng to neulralrzatlon may precede 
the exposure to rnflarnrnatory cells 

To ~nvestrgate ~nvolvement of trracylglyce~.oE-r~ch lipoproterns In the underlyrng mechanrsm 
of protection of hrgh-fat entera'i nutrltron, a cornbrned model of hemorrhagic shock and bile 
duct l~gatran was used Brle duct obstrwctron causes malabsorption of fat ieadrng to decreased 
formation of chylornrcrons and other classes of I~poprote~ns Theoretically, decreased levels of 
trracylglycersl-rtrh Inpoprotelns In these anrmals woujd dirnrnrsh endotoxrn-neutralrzing capacity 

leadung to a lossof protectuon of enteral hrgh fat Indeed, the level of rrrculatlng trlacylglyceral- 
rich Irpoprote~ns following a fat-r~ch enteral d~et was reduced by 810% a/on brle ducil lugaled rats 
(Chapter 7). Remarkably, enteral ad~nrnlstratiorr of hugh-fat nlstritlon ~ a r  this settlarg st~ll reduced 
the lnfllamrna,tory response folllow~ng hemorrhagic shack, reduced ~ntesl~nal perrneals~llty for 
HRR and bacterial P~anslocatuon and presenired cellular lntegrllyl In the Intest~rre. It 15 pass~bYe 
that the slrghtly enhanced clrlrulat~ng tnacylglycerol levels that were delectable rn brle duct 
ligated rats fed wrth h~gh-fat nwdntuon may have been swfflcnent to provrde protecl~on after 
henorrhagrc shock. However, rn our prevlous studres, sluch levels of clrculatlng Irlacyriglycerol 
found in ra,ts fed with the ow-fat e~nteral d~et did not confe~r protection (Chapter 4-61 Based 
an these  data^, we concluded thal tnarylglycersl-rlc I~paprole~ns may not be essentially 
~nvalved in the observed protectlon, but may are rather an eplphenomenon of ll,plcl nw~truti~on 
Although the rneclhannsm of pratect~on was as yet unresolved, th~s study clearly rndlcated that 
patients w~th  biliaiy obstruict~on and sysllern~c hypotension, that have a strongly ~ncaeased nsk 
of septrc cornplrcations would benefit of such a nutrrtroinal Interventran. 

Bes~des elevatron of triacylglyceroi-b~poprote~ins, another potent and speclif~c response 1s 
tr~ggelred by high amounts of dietary llipids. 'The neura-endocrine hormolne cholecysrokln~n 



(CCK) is released, leading to gallbladder contralction and satiety via aorvatron of the autenom~r 
nervous system. The role of CCK in regulat~lng food uptake and satiety via the auronornic 
nervous system has been audred lntensrvely Recently a novel characterrst~c of the autonomic 
nervous system was identified by the group of Tracey et a13"esudes the renowned regulabon 
of rnetabol~sm, the parasympathetic nervous system also inhibits macrophage activat~on 
via the wagus nerve through brrrd~ng of acetylcholine fo a-7 ntcot~nic receptors located on 
macrophageP. Central or peripheral rtirnwlatiorr of this so-called 'cholunergic anti-inflammatory 
pathwayhia a mechanrcal or pharmacological route reduces plasma TNF-a in endotoxic 
shock and blunts nuclear factor-ltlB activation after hemorrhagic sh~ock via efferent vagal nerve 
f ~ b i r e s ? ~ ~ V T ~ s  prompted us to ~nvest~ig~ate lnvolvernent of the auboncurnic nervous system in 
the protection provrded by Fafgh-fat enkral nutrttion In Chapter 8 we studied the role of the 
autonomic nervous system in the protective effect of high-fat enteral nutrl~tion. Th~s study 
shows that bilateral vagotorny abrogated the hlgh-fat induced ~nh~b~t ion  of the rnflammatoryr 
response and gut barrier loss ln accordance, c~irculating endotox~r! levels, permeabil~ty of ~leurn 
segments far HWP and bacterial translocatnon to distant organs were reduced as well These 
rerwlts suggest a pivotal role of the autonomic nervous system in the mechanilsm of proitestioln 
of h~gh-fatenferal nutrition. Subsequently, we show that the aautonornlc nervous system 1s 
actrvated by the higlh percentage of dletary fat via CCK-recep"c~rs Finallyr we demonstrate 
that strmulation of the autonomic nervous system by h~qh-rat ente~ral nutrrt~on wla the neuro- 
endocr~ne hormone CCK rnh~blts the ~nflamrnatory response via the anti-lnflarnmatory efferent 
vagal pathway (Chapter 8) These fundings reveal a novel nutrional and neuro-immunological 
pathway prov~d~ng a physiolog\cal basis for the since long studled close lnteractiorr between 
nutritm-i and the immune response It was prev~ously unrecognized that nutri~tio~n-~nduced 
neuro-endocrine s~gnals are involved un inhib~tory effects on the lnflarnrnatory response. From 
a teleological point of vrew it rs func'rional that a state of immune-hyporesponsiveness is 
created during feed~ng In th~s way an unwanted response to temporally present h~gh  amounts 
of dietary antigens, b~ologlcal toxins and destructive endogenous lysozymes in the gut lumen 
is preventedl, gut barr~ier function 1s preserved and homeostasis marntalned. We propose that, 
l h~s  neural feedback-loop activated by enteral nutrrtlon 15 an Important player In the thus far 
largely unexplarned state of hyporesponsiveness of the Immune system In the intestrnad tiaci 
to dnetary alntigens and bacter~al tox~ns 

Based on our flnd~ngs, hrgh-fat enteral nwtr~lron is potentially therapeut~c rln various 
infilarnmatoryr disorders such as sepsis, lleus and inflammatory bowel dlsease(IBD) characterized 
by an ~nfllarnrnatory response in wh~~ch T,WF-a is  prornrnent and intestlnal barr~er function is 
impaired In light of I~IIS, a fasted state could be a r~sk factor for deweloplng a potentlal~ly lethall 
~nflarnmatory response after trauma or injury 

In summary, we show .that hetmorrhaguc shock in rats 1s accompanied wrth release of 
prolinflammatory mediators, increased lntestlnal! perrneab~l~$ endotox~n and bacterval 
translocation and loss of intest~~nal ~ntegrilylWe showed that exposure to CpG-QDN prior to 
hemorrhag~c shock causes a two-h~t phenomenon leading to an augmented prolnflarnrnatory 
response, a defective ant11-inflammatory response and deter~oratron of shock-induced gut 
barr~er loss It 1s l o  be expected that lin this mode! of combined exposure to CpG-ODN and 
hemorrhag~c shock end-organ damage such as In the liver i s  enhanced Certa~n problotic strains 
can lnhlbuz this shock-induced increase in intesttnal permeab~lity However, the underlying 
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Een ontstekin~gsreactie is onderdeel wan de afweer van het lichaam tegen micro-organismen 
en weefselschade Deze reactie moet enerzijds sterk genoeg zijn om de schadelijka effeden 
van dit soort bedreigingen te voorkomen, anderzijds is een overmatige reactie op relatief 
ongevaarlijke stimuli ongewenst en scha~delijk Wcrrnamelrjk !n de darm moet een te hevdge 
onlstek~ngs~reactie op de aanwezige bacterien en eventuele schade worden voorkernen, 
omdat ten gievolge hiervan ernstige darmschade kan ontstaan. Die schade kan resulteren in 
een vicieuze cirkel waarin ontsdekingscellen voortdurend worden geactiveerd door bacteriele 
producten vanuit de darm. 

Chirurg~sche patienten, die een grote operatie moeten ondergaan, hebben een verh~oogd 
risico op algemlene ontstekingssynd~romen zoals bloedvergiftiging, ook wel sepsis genoemld 
Hoewel de exacte onlstaanswijse van deze ziektebeelden nog onduidelijk is, neemt inzilcht 
in de complex georganiseerde ontstekingsreactie dre hie~raan ten grondslag I~g t  toe Door 
een verminderde doarbloeding van de darm zoals die voorkomt na grote operaties of ernstig 
bloedverlies, kamen ontstekingsfactoren vrij waardoor er verlies optreedt van darmwand 
inltegriteit. Wanneer deze onltstekingsreactile heel hevig en ongecontroleerd verloopt kan 
dit leiden tot ziektebeelden zoals sepsis. De ontstekingsreactie kan heviger verlopen door 
meerdere oorzaken, bijvoorbeelld dloordat het individu wordt bloatgesteld aan opeenvolgende 
operalties, andere letsels af infectie Dit wordt ook wel het "two-hit" fenomeen genoemd. 
Er is veel onderzoeik ver~ncht naar de ontstaan~swijze en behandelliln~g van het ziektebeeld sepsis. 
Daardoor is weliswaar het inzicht IN dit ziektebeeld toegenomen, echter het is iiin de klinische 
pralktijk nog steeds heel moellijk om patrenten die een hoog r~sico hebben op sepsis voolraf 
Xe identificeiren Daarnaast zijn de behandelingsmogelijkheden voor patienten met sepsis, of 
andere soortgel~ijke ontstekingssyndromen, nog steeds beperkt 

In dit proefschrift rijn twee mogelijke therapieen bestudeerd iin een model van verbloedrngs 
(hemorragische) shock. Tevens helbben we onderzocht wat het effect is van een tweede letsel 
[blootstelling aan bacterieel DNA) in het gebruikte diermodel. 
AIS model voor een grote operatie is een experimenteel model van hemorragische shock 
gekozen Hemorragische sh~ock veroorzaakt een verminderde doorbloeding van de organen 
in de buik, m n. de darrn Dit leidt tot een meetbare lokale en systemische ontstekingsreacti~e, 
een verhoogde peïmeabrliteit van de darlm en verspreidi~ng van bacteriën en bacteriele 
toxinen via de bloedbaa~n en lymfe naar organen. Dit is vergelijkbaar met de situat~ie zoals d~e  
wordt gezien bij palienten die een grote operatie hebben ondergaan Ook hier ontstaat een 
algemene ontstekingsreactie en somis verlies wan darmwand integriteit door een verminderde 
doorbloeding (hypoperfusie) van de darmen. 
De lichaa~mseigen reactie op verminderde doorbloeding van de darm (het vrijkomen van 
ontstekingslactoren en verlies van darmwand integriteit) is nod~ig om de afweer te activeren, 
zodat mogelijk binnendringende m~icro-organismen kunnen worden gestopt. Echter, de 
ontslekingsreactie sou beperkt moeten blijven zodat verspreiding van ibacteri&n, bacterieie 
gifstoffen en ontstekrngsfactown door het lichaam wordt voorkomen. 

In Hoofdstuk 2 i s  een studie beschreven waarin ratten worden blootgesteld aan kleine stwkjes 
DNA (oligonucl~eoitiden), voorafgaand aan h~ernorragische shock Deze kleilne stukjes DNA 
stirncileren het immuunsysteem en Iijlken op bacterieel DNA aangezien ze zogenoemde SpG 
motieven bezitten (CpG-ODN) Dit immuunstimuierende effect van bacterieel DNA IS sinds 



enkele jaren bekend en wordt gestuurd via elen specifieke herkenni~7gsplaaits (receptor) op 
oinStekingscellenI Boll-likje receptor 9 CTLR9) genoemd Het activeren van ontstekingscellen 
door bacterieel DNA leidt tot een bepaald type ontstekingrreactie @hl )  waarbij o.a. de 
ontstekingsfactor interferon (IFN)-y vrijkomt. De eigenschap van bacterieel DNA om het 
afweersysteem te stimuleren verhoogd de efficiëlntie valn vaccinaties en versterkt het effect 
van chemotherapie bij kanker. Echter, voor patie~nten die een grote operatie ondergaan is ext~ra 
aidivatie van het afweersysteem niet wenselijk. aangezien dit kan le~de~n tot ziektebeelden 
zoals sepsis. 

De resultaten uit deze studie tonen aa~n dat blootstelling van ratten aan CpG-00N 
voorafgaand aan h~ernorragiische shock de ontsteklngsreact~e versterkt en de natuurlijke 
ontstekingsremrnende factoren (zoals interleukine (ILS-10) vermindert in het bloed. Bovendien 
~eralechtert de door slh~ock aangetaste darrnbasri&refunctie nag verder. Verder IateIn de 
exlpenmenten zien dat de effecten wan bacterieel DNA worden veroorzaakt door het ~riijk0mleK7 
van de ontstekingsfactor (cytokine) IFN-y Dit cytakine is verantwoordelijk voor een verhoogde 
aanwezigheid van Tolll-like receptor 4 (TLR4), op de buitenkant van celllen in de lever TLR4 
is de herkenningsplaats voor endotoxine, het belangrijkste bestanddeel van Gram-negatieve 
bacteriën. De verhoogde expressie van TLR4 zou eeln verk~aring kunnen zijn voolr de versterkte 
oin~tstek~ingsreactie en toegenomen weefselschade giesien bij ratten die blootgesteld werden 
aan CpG-ODN voora~fgiaand aan hemorragische shack. Er wordt nameilijk gedacht wordt 
dat endotoxine voor een belangrijk deel werantwoordelijk is voolr de ontsaekingsreactile en 
weefselschade na hemorragische shock door actuvalie van ontstekingscellen via TLR4. 
Om te onderzoeken of deverhoogdeaanwezigheid wanTLR4ookvan belang is, is het experimeint 
in vitro nagebootst met behulp van ontstekingscellen (macrofagen) Deze experimenten 
laten zien dat ook in vitro de aanwezigheid van TLR4 op macrofagen wordt verhoogd en dat 
deze verhoogde expressie leidt tot een toegenomen piroductie van o~ntstekingsfactoren in 
deze cellen. Deze toegenomen prod~ucriie binnen de cel is aangetoond door een verhoogde 
translocatie van n~uclear factor (NF)-KB naar de kern. De toegenomen aanwezigheid van 
TLR4 op onitstekingscellen leidt theoretisch tot een versterkte reactie op endotoxine Dit zou 
deels een verklaring kunnen zip voor de versterkte ontsteking~reacte die werd gezien na 
blootstelling aan bacterieel DNA in hei hemorragische shock model 
Het effect van bacterieel DNA op de afweer lijkt tweeledig re zijn Enerzijds heeft ver~terkin-jl 
wan de immuunrespons door bacterieel DNAeen gunst~g effectbij vaccinatie en chemotherapie, 
t em i j l  deze versterkte reactie anderzijds leidt tot meer darmschade en meer ontsteking na 
hemorragische slhoek. 

in Hoofdstuk 3 wordt een experiment beschreven waarin is bestudeerd of een therapie rnel 
proibiotica gedurende zeven dagen hemolrragische shack yeinduceerd darmbarrièrefalen kan 
vaarkomen en ontsteking kan verminderen. Probiolica warden sinds langere tijd bestudeerd in 
modellen waarbil de dikke darm IS ontstoken (colitis). De reslulllaten uit deze studlies lalen zien dat 
probiotische therapie een gunstig effect heeft op darrnbarnkrefiunct~e en ontstekingsprocessen 
kan reduceren Op basis van deze bevindingen is de hypothese ontwikkeld dat probiotische 
therapie ~oorafgaa~nd aan hemorragische shock een gunstig effect zal hebiben In Hoofdstuk 3 
wordt beschreven dat twee verschilllende Lacto.obac~#ws stammen (S. hamriosus LMG P-22799 
en L. fermenturn NumResZj in staat zijn om adhesie van pathogenen aan darmeellen In vituo 
rnr gel~jkie mate te verminderen. Echter, de effecten van deze twee probiotische stammen in 



het. hemorragische shock model zijn gieheel verschillend Toediening wan L. rhamnosus LM& P- 
22799 verminderde het verlies van darmwan~d ~ntegnteit veroorzaab door de shock, tennr~igl L 
fermenturn NumResZ heeiop geen substantieel effect hlad en zelfs leidde tot een tolegenomen 
tran~slocatie van Cac-ta:eibac!S/us spp. Een mogelijke verklaring voor de gevonden effecten is de 
eigenschap wan probiotica om adhesie van pathogene bactenen te remmen. Recent 1s echter 
aangetoond in modellen van colitis, dat DNA van dergelijke gunstige micro-organismen een 
belangrijke rol speelt via artivatre valn Tall-like receptor 9. Vervolgens is owd~erzocht of DNA, 
geisoleerd uit de gebruikte SartobaciIIs~s stalmmen, een effect zou hebben op endotoxine- 
geïnduceerde onts"cking Er werdlen geen versch~lllen gevonden tussen DNA preparaten van 
beide micro-organismen op het wr~ijkomen van de ontztekingrfacaor tumor n~ecirosis factor 
alpha (TNF-a) na stimulatie van macrofagen met endotoxine. Heb is mogelijk dat verschillen in 
dosis-effect relatier tussen de gebruikte stammen, de oorzaak is dat er geen du!de!i]ik meetbare 
verschillen waren. De precieze oorzaak voor de gevonden verschill,en tussen beide prolbiotische 
bacterien is echter niet durdelijk en meer onderzoek is nodig om het werkingismechanisme[n131 
van probiotica te ontrafelen. De resultaten laten zien dat probiotische stammen die klinisch 
gebruikt gaan wordien zeer gronldig moeten worden getest omdat het risico op translocatie 
van LactoibaciSIus spp moet worden vermeden. 

Naast manipulatie van de ontstekingsrealctie en darrnbarri&re-functie doo~r probiatica, zijn er 
een aan~tal fysiologische alfweermechawisrnlen dne hacteriele invasie voorkomen en ontsteking 
verminderen. Mani~pula~tie van deze intrinsieke afweermechanismen zoals het complement 
systeem, de stolllingsca~scade, het centrale zenuwstelsel en vorming van vettranspofldeelltjes 
(lipoprote'inen) zou imogelijik therapeutisch kunnen zijn. Eerdere studies hebben aangetoond 
dat I~poproteinen endotoxine kunnen neutraliseren, waardoor de ont~tekrngs~reactie wordt 
verminderd en darmbarri61refun1ctie behouden blijft Lipoproteinen kunnen endotoxine 
neutraliseren via het lipopolysaccharide bind~ngs-eiwit (LW) en dragereiwitten in de 
b~itenrnernbra~an (apol~~poproteinen). Met name de triacylglycerol-rijke lipoproteïnen zoals 
vey-low density lipaproteinen (VLDL) en chylomlcronen remmen de activiteit van endotoxine 
en beschermen dieren tegen eii.ldo"loxine geinduceerde dood. Al in de jaren tachtig werd 
gevonden dar high-derasity I~poproteïnen (HDL) endotoxine kunnen binden en inactiveren 
Later werd ontdekt dat verhoging waln de hoeveelheid "Iiaycylglycerol-rijke lipopr~tein~en ten 
gevolge van niieuw-voirminc] in de lever, onderdeel is va~n de vroege reactie op endotoxine 
Dit mechanisme werd gezien als besch~ermend in ziektebeeldlien zoals sepsis. Triacylglycerol- 
rijke iipoproteïne~n rijn de meest krachtige remmers waln de /b~o)activiteit van endotox~na. 
Theoretisch zou verhoging van deze lipoproteinen de natuiurilrjke beslcherrning van het individu 
tegen hacteriele toxinen verhogen, waardoair het ris~ca op overactiwatie van ontstekingscellen 
wordt voorkomen In dit kader leidt een toename van ch~ylomicronen, die in de darm worden 
gevormd na een vetrijke maalt~jd, tot een verhoging van de capaciteit om microb~ele toxinen 
te neutral~senen zowel in de bloedbaan als lokaal in de darm 

Hoofdstuk 4 en 5 tonen aan dat teediiening van ieen vetrijke enterale voeding in een model 
van hemorragische shock de translocatie wan bacteriiën en endotoxine vermindert en het 
vrijkomen van dle ontstekingsfactoren EL-6 en TINF-a reduceert. Bovendien wordt de shock- 
geindluceerde verhoogde intestinale permeabrlteit voor grote moleculen, zoals mierikswortel 
Chorseradish) peroxildase (HRP) veriminderd en is er minder verlies van integriteit van de darlm 
De integriteit wan de darmwand is gemeten door bepaling van het zonula accludens 1 (ZO-1) 



eiwit in dunne en dkke darm. Het 20-1 eiwit is een Igelangri~k onderdeel van de opbouw en 
integriltelt van een cel 
De gegevens uit deze studies zbjn de eerste die latert zien dat een eenvoudige intewentie 
met een vetrijke voedmg de onstekrngsrealctie en darmbarrièrefaen na hemorragiscl-iie shock 
verminderen. Het beschermende effect van vetrijke voeding op darnabarrrerefunctie kan het 
best toegeschreven worden aan een verminderde oautsiekingsreact~e~ omdat eerder is bewezen 
dat zowel endotoxine, als TNF-a leiden tot darmbarriercafailen. 

Op bas~s van de gewonden gunstige effecten van vetrijlke voeding op het vrijkomen 
van ontstekirigsfac'toren, endotoxemie en bacteriële liranslocalie valt te vewacl7ten dat 
orgaanschade geassocieerd met hemorragische shock ook wordt verminderd. In Hoofdstuk 
6 is het effect onderzocht van vetrijke enterale voeding op lleverschade na hemorragische 
shock. Als maat voor ieverschade zijn een aantal stress-eiwatten bepaald. T~jdens stress, zoals 
trjdens een grote operatie, reageren cellen met een selfbesc1hermingsmechan15me dat o.a 
leidt tot verhoogde aanwezigheid van de stress-eiwitten heat shock protein (HSP) 710 en 
heme-oxygenase 1 (HO-1) Overeenk~mstig met de effecten van vetrijke enterale vwdlîng 
op de ontstekingsreactie en darmbarritkefunctie, werd er minder levercciiiade gezien 
na hemorragische shock in deze groep ratten. De doar shock geinduceerde toename i1-1 
concentratie van HSP70 en HO-? was gereduceerd, er was minder rnicropscopische cel1-schalde 
van de lever en bijna geen rnitochondrieële DNA schade 
De resultaten uit deze stud1ies tonen aan dat een korte interwentie met vetrijke veeding de 
ontstekingsreactie na hemorrhagische shock vermindert, darmbarskre integriteit behoudt 
en leverschade vermindert. De significante negatieve correlatie tussen concentraties van 
trrglyceriden in het bloed en de mate van bacterrële en endotoxine translocatie die bestaat 
CHooádstwk 43, doet vermoeden dat neutralisatie van endotoxine door triacylglycerol-rijke 
lipoproteïnen een rol speelt in de bescherlmende werking van vetrijke enterale voedmg. 

Deze gegevens komen niet overeen met studies in mensen, waarbij is gewonden dat een 
verhoogde concentratie trracylglycerol in bloed de ontsstekingsreacii op endotoxine niet remt 
Echten, wanneer en~doboxine tevoren wordt ge'incubeeral met triacylglyeerol-rijke Iipoproteïiien 
wordt de ontstekingsreactiie op endotoxrne wel gerelmld. Deels kan dit verklaard worden door 
de snelle binding van endotoxine met ontstekingscellen ten opzlchte van de langzame bindmg 
van endotoxine met Irpoproteinen. In het model valn h~ernarralgische shock wordt aangenlamen 
dat er sprake is van een geleidelijke translocatie wan endotoxine vanuit het darmlurnen zoals 
waarschlijnlijk ook gebeurd na grote operaties. Het is voorstelbaar dat in de silluatie van 
hemorragische shock, Irpoproteinen die vanuit de darm gevormd worden na een vetrijke 
maaltijd. endotoxine neutraliseren voordat deze rn contactkomt met. ontstekingscellen. 

Om t e  onderzoeken of triarylglyceroi-rijke lipaproteinlen werkelijk betrokken zijn bij het 
mechanisme onderliggelnd aan de beschermende werking van vetrijke voeding, is gebruik 
gemaakt van een glecombineerd model van hernorragrsclhe shock en galwegobstructie 
GalwegobsTructie leidt tot een verminderde opname van vet en een daling van de hoeveelheid 
gevormde chylornicronen, omdat ga11 n~odig is voor de vet vertering in de darm In theorie 
zouden deze verminderde spiegels van Zriacylgiycerol-rijke lipoproteinen ook zorgen voor een 
verminderde capaciteit om endotoxine te neutraliseren en zodoende lelden tot een verliles van 
bescherming wan vetrijke vaedinlg. 



Zoals verwacht was de hoeveellheid circulerende tnacylglycerol-rijke bipoprote'inen sterk 
vermrnderd (80%) in de groep vetrrjke gevoede ratten met galwegobstrudie ten opziclhte van 
de cantroile groep (Hoofdstuk 7) Echter, in ratten met gialvvaigobstructie vermmderde vetrijke 
voeding wel de ontstekingsreacrie na hemorragische shock en zorgide ook voor behoud van 
de darmbarri&refunctie. Het 11s natuurlijk rnogeil~ijk dat de licht verhoogde triacylglycerol-rijke 
lipoproteinen in de met vetrijke gewoedde galwegobstriwctie ratten voldoende waren om 
endotoxine te neutraliseren. Echter ve~gelrjkbare spiegels van dleze lipoproteïnen in dieren die 
vetarme voedmg kregen bleken eerder niet beschermend te zijn (hoofdstuk 4-6) Op basrs van 
deze data hebben wij geconcludeerd dat Zriarylglyceriol-rijke Iipoprotelnen waarschijnlijk niet 
In belangrijke mate betrokken zijn Iby de beschermende werking van vetrijke voeding. Hoewel 
het meehani~sme diat ten grondslag Ilgt aan de bescherming van vetnjke voeding tot nog toe 
onopgehelderd was, bleek uit deze studie dat vetrijke voeding mogelrjk ook gunstig kan zijn 
voor patrënten met een gestoorde galafvloed, die een bekend verhoogd risico hebben op 
infectieuze complicaties. 

Maast verhoogde slpiegels van triaeylglycerol-rijke lipoproteïnen brengt vetrijke voedlirig ook 
andere specifieke fysiologische processen teweeg. Vetrijke voeding leidt o.a. tot het vrijkomen 
van het neuro-endocriene hormoon ~holecystokine(CCK)uit darmcellen naeenvetrijke maaltijd 
CCK stimuleert het samentrekken van de galblaas en activeert het aw~tanorne zenuwstelsel en 
doet een gevoel van verzadiging ontstaan. De rol van CCK in het proces wan voedselinname 
en verzadiging wordlt gereguileerd via het autonome zenuwstelsel en is uitvoerig bestudeerd 
Recent is een geheel nieuwe functie van het autonome zenuwstelsel ontdekt Stimulatie van 
zenuwbanen van de nlen/eis vagus vanuit de hlersenen naar de organen, de zogenaamde 
efferente zenuwbanen, leidt namelijk tot een remming van de ontstekingsreactie opendotoxine 
via specifieke herkenningsplaatsen op ontstekingssellen (a-7 nicotrne receptoren). Dit wordt 
ook wel her cholinerge anti-inflarnmatoire mechanisme genoemd. Vanuit de gest~muleerde 
zenuwcellen is er een verhoogde afgifte van acetyilchollne. Dit acetylchol~ne bindt aan de a-7 
nicotine receptor op macrofagen, waardoor rn de cel de productie van TNF-a wordt geremd 
via signaalenwittien zoals STAT3 en SQCS-3 Op baslis van deze nieuw beschreven functie van 
het alwtonlorne zenuwstelsel hebben wij vervolgens o~nderzocht of hlermee de beschermende 
werkrng van vetrijke woeding op de ontstekingsreactie en darmbarri&refunctie kan worden 
verklaard. In Hoofdstuk 8 is het effect bestudeerd van dubbelzijdige doorsn!j~ding van de nervus 
vagus In het rnod~el van hernorragiische shock. Deze studre toont aan dat dloorsnijding van de 
vagus in velriijke gevoede ratten het remmende effect van vetnjkevoeding op het vrijkomen van 
ThIF-a en IL-6 wollledig voorkomt, terwijl ook het positieve effect op darmbarrierefunctie teniet 
wordt gedaan. Deze resultaten tonen aan dat het autonolme zenuwstelsel betrokken IS bij het 
beschermende effect van vetrijke voeding op de ontstekingsreactie en darrnbarri&refunctre. In 
een volgend expernment is aangetoond dat vetrijke voeding niet meer beschermend werkt bij 
mediearnenteuse blokkalde wan receptoren voor het hormoon CCK. Dit suggereert dat vetrijke 
voeding het autonome zenuwstelsel activeert via CCK-receptoren. Tenslotte is aangetoond 
dat het remmende effect van vetrijke voeding op de ontstekingsreacitie toegeschreven kan 
warden aan act~vatie van het cholinerge anti-inflamrnatoire mechanisme. 

Deze bevindingen laten een nlieuwl tot nog toe onbeschreven mechanisme nen dat een 
fysrologische basis vormt voor de bekende relatie tussen voeding en de afweer. Het was eerder 
niet bekend dat voedings-geinduceerde signalen via het autonom~e zenuwstelsel betrokken 



zlijn bij de ~emmende werking van voeding op de ontstekin~gsreactie~ Evolutionair gezien 
heeft een diergelijk mechanisme een duidelijke functne Een heftige afweerreactie op (tijdelijk) 
aanwezige toxische stoffen in voeding of op endogene lysoqmen die vrijkomen na een vetrijke 
voeding moet namelijk worden vermeden. Bovendien kan dat mechafiisme een rol spelen In 
de $at nu toe nog onbegrepen hoge drempel t d  aictivabie van het immuunsysteem in de 
darm op voedselantigenen en bacteri@lle toxinen Op basis van deze bevin~dingeii kan worden 
geconcludeevd dat vetrijke voednng preventief kan werken voor antstekingssyndrotnen zoals 
sepsis nn (chirurgische) patienten dre een groot rlsico hierop hebben Tevens impliceren deze 
bevindangen dat het nuchter houden wan chirurgische patienten het risico op een versterkte 
ontstekingsreactie na een grote operatie verhoogt. 

Concluderend heeft het onderzoek aangetoond dat blootstelling aan barterieel DNA leidt tot 
een versterkte ontstekingsreaotre en meer verlies van darmbarri$refunitrtie na hemorragische 
shock. Dint effect wordt veroorzaakt door IFN-yen is  gieassocieerd met een verhoogde expressie 
van TLR4 in de lever Ten tweede is aangetoond dat toedaeniing wan bepaalde probiotica 
voorafgaand aan shock de darmbarr~ierefuncrie behoudt Dit effect is echter siam-specifiek en 
het orude~rliggende wenkings~mechan~srne is  nog niet duidelijk. Vanwege de verhoogde kans 
op translocatie van lac;labaci//ws spp moeten probiatisshe stammen zorgvuldig worden gelest 
alvorens deze in een klinische setting te gebruiken. 
Tenslotte hebben we in een aantal studies iaten zien dat vetrijke voeding dle antstekingsreactie 
na hemorragisc1he shock sterk remt, darmbarrièrefunctie behoudt en leverschade vermindert 
Dnt gunstige effect van wetnjke voeding kan n~e t  worden taegesch~reven aan verhoogde 
sp~eqels van traacylgllycerol rijke lipoproteinen. Hel blijkt dat inname wan vet lleidt tot a~cltrvatre 
van het autonome zenuwstelsel via afgifte van cholecystokine, waardoor het cholinerge antr- 
inflammatoire mechanisme wordt geactiveerd. Deze bevindingen onthullen een nreuw neuro- 
immunologisch vloedingsrnechaniis~me, waarIn specifneke voedselcomponenten in staat zijn de 
imwunrespons te beïnvloeden vla het autonome zenuwstelsel 




