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Summary

Chorioamnionitis, inflammation of the fetal membranes during pregnancy, is, regardless 
of preterm birth, an independent risk factor for adverse neonatal outcomes including 
necrotizing enterocolitis (NEC). At present, the multifactorial pathogenesis of NEC is 
still incompletely understood. The involvement of chorioamnionitis in the induction of 
adverse intestinal and hepatic outcomes, combined with the presence of enteric nervous 
system (ENS) and enterohepatic circulation (EHC) abnormalities in NEC, prompted us to 
study the origin of these abnormalities. Therefore, the aim of this thesis was to investigate 
the effect of an antenatal intra-uterine infection on the ENS, liver and EHC of the fetus 
in order to gain essential insight how chorioamnionitis can lead to unfavorable gut and 
liver outcomes including NEC. Moreover, we aimed to investigate the consequences of 
perinatal stress on ENS and intestinal motility after birth. In addition, we investigated 
the potential of prophylactic intra-amniotic (IA) plant sterol administration to prevent 
chorioamnionitis-induced liver inflammation and potential EHC alterations, as plant 
sterols have been shown to have immune-modulatory effects in the healthy and inflamed 
intestine and liver.

Chorioamnionitis can be acute or chronic and is often polymicrobial. Therefore, we 
studied in chapter 2 the effects of acute, chronic and repetitive IA microbial exposure 
on the ileal mucosa, submucosa and ENS of premature lambs. We found that an acute 
inflammatory stimulus with lipopolysaccharide (LPS) or a chronic inflammatory stimulus 
with Ureaplasma parvum (UP) caused intestinal injury and inflammation in the mucosal 
and submucosal layers of the gut. Combined exposure of LPS and UP did not aggravate 
injury of the terminal ileum. Most importantly, chronic UP infection caused structural ENS 
alterations characterized by PGP9.5 and S100β immunoreactivity loss, implying neuronal 
and glial cell loss. Whether the observed ENS alterations result in functional abnormalities 
after birth remains to be elucidated. However, the observed changes in utero correspond 
with findings in neonates with NEC, underscoring the concept that NEC pathophysiology 
may originate already in utero, especially when elicited during the vulnerable second 
trimester. 

In chapter 3, the time-dependent effects of 5 hours to 15 days of IA LPS exposure prior 
to premature delivery on the ileal mucosa, submucosa and ENS of premature sheep 
was investigated. Submucosal intestinal inflammation was detected after 4 days of IA 
LPS exposure and coincided with gut mucosal and fetal systemic inflammation. At the 
same time point, loss of PGP9.5 and S100β immunoreactivity in the myenteric plexus was 
observed, implying loss of neurons and glial cells, similar to the observations in chapter 
2. Although initial ENS damage seemed to recover after prolonged IA LPS exposure, 
additional postnatal inflammatory hits likely to be encountered by a prematurely born 
child, may further harm the ENS and influence functional outcomes. In this context, 4 
to 8 days after the start of an intra-uterine infection may be a window of increased ENS 
vulnerability, indicating that therapeutic interventions should ideally start before or at 
this time point.
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In chapter 4, we evaluated postnatal ENS and intestinal motility alterations in a NEC 
mouse model to investigate the consequences of perinatal stress after birth. We 
demonstrated that subjection to an experimental NEC-like injury protocol was associated 
with an increased NeuN and S100β immunoreactivity, implying an increase in the number 
of mature neurons and glial cells. Moreover, this was associated with an increased 
synaptophysin immunoreactivity (implying an increased presence of presynaptic vesicles 
in the submucosal and myenteric plexus) and time-dependent changes in intestinal 
motility. As increased numbers of mature neurons, glial cells and presynaptic vesicles 
cannot fully explain the observed changes in motility, additional studies are needed to 
unravel the mechanisms underlying these functional changes. Our findings are not in 
accordance with other studies on ENS abnormalities in NEC, both in human specimen and 
rodent NEC models, in which a loss of both glial cells and neurons was reported. Therefore 
the ENS changes in this NEC mouse model seem to represent a relatively milder disease 
state within the clinical NEC spectrum.

In chapter 5, we investigated the time-dependent effects of 5 hours to 15 days of intra-
uterine LPS exposure prior to premature delivery on the liver and EHC of premature sheep. 
We discovered that, in utero, the liver might be one of the first organs to induce a systemic 
innate immune response by early cytokine production as a result of chorioamnionitis. 
Altered fetal hepatic erythropoiesis as a reaction to inflammation was detected at day 
8 and day 15 after IA LPS administration that might be the result of hepatic cytokine 
production, ileal inflammation and ongoing fetal inflammatory response syndrome (FIRS). 
This ongoing fetal systemic and liver inflammation likely contributed to the decreased 
expression of several hepatic bile acids (BAs) transporters and resultant increased plasma 
BA levels that were observed 12 hours after IA LPS administration. Initial alterations to 
the EHC as a consequence of IA LPS exposure normalized over time. However, since a 
premature born child is likely to encounter additional postnatal inflammatory hits that 
might induce (additional) hepatic injury and/or EHC alterations, this chapter highlights 
that the liver must be considered in future perinatal research projects and ultimately in 
neonatal care of preterm infants that suffered from inflammatory stress. Importantly, 
additional inflammation may have further impact on the liver and EHC and as a 
consequence the host in general.

In chapter 6, we investigated whether an IA UP infection affected the liver and EHC. 
Next, the effects of prophylactic IA administration of a plant sterol mixture dissolved in 
sterol carrier β-cyclodextrin was evaluated in this context, as plant sterols are a promising 
intervention to prevent NEC development considering their postulated anti-inflammatory 
properties. We showed that IA UP exposure caused an inflammatory reaction in the 
liver, which was partially prevented by IA β-cyclodextrin administration. In addition, IA 
administration of β-cyclodextrin prior to UP caused changes in the expression of several 
hepatic BAs transporters, without influencing other aspects of the EHC. Surprisingly, 
addition of plant sterols to the carrier β-cyclodextrin did not have additional effects. Taken 
together, the work described in this chapter reveals that interventions in utero have the 
potential to improve the outcome of preterm infants with a suboptimal start in life. 
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Samenvatting

Chorioamnionitis (onsteking van de vruchtvliezen ten gevolge van een infectie in 
de baarmoeder) is een veel voorkomende oorzaak van vroeggeboorte. Tevens is 
chorioamnionitis een onafhankelijke risicofactor voor problemen in het latere leven, 
waaronder necrotiserende enterocolitis (NEC). Bij NEC is er sprake van een ernstige 
darmontsteking en deze ziekte is één van de meest voorkomende acute gastro-intestinale 
aandoeningen op de neonatale intensive care. De multifactoriële pathogenese van 
NEC is helaas nog niet volledig bekend. De betrokkenheid van chorioamnionitis bij het 
induceren van negatieve darm- en leveruitkomsten, gecombineerd met de aanwezigheid 
van afwijkingen van het enterisch zenuwstelsel (ENS) en de enterohepatische kringloop 
(EHC) bij NEC, bracht ons ertoe de oorsprong van deze afwijkingen te bestuderen. Het 
doel van dit proefschrift was daarom het effect van een intra-uteriene infectie op het 
ENS, de lever en de EHC van de foetus te onderzoeken, om zo inzicht te krijgen in hoe 
chorioamnionitis kan leiden tot slechte darm- en leveruitkomsten, waaronder NEC. 
Daarnaast hebben we de gevolgen van perinatale stress op het ENS en darmmotiliteit na 
de geboorte onderzocht. Tevens onderzochten we of het profylactisch verrijken van het 
vruchtwater met plantensterolen leverontsteking en potentiële EHC-veranderingen ten 
gevolge van chorioamnionitis kan voorkomen, omdat eerder onderzoek aantoonde dat 
plantensterolen een ontstekingsreactie in de darm en lever gunstig kunnen beïnvloeden.

Chorioamnionitis kan zowel acuut als chronisch zijn en wordt vaak veroorzaakt door 
meerdere micro-organismen. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 de effecten van 
acute, chronische en herhaalde microbiële blootstelling in de baarmoeder (IA) op de 
mucosa, submucosa en het ENS van het ileum van premature lammeren onderzocht. 
We ontdekten dat acute IA blootstelling aan de bacteriële toxine lipopolysaccharide 
(LPS) of een chronische blootstelling aan Ureaplasma parvum (UP) weefselbeschadiging 
en -ontsteking veroorzaakten in de mucosale en submucosale lagen van de darm. 
Gecombineerde blootstelling aan LPS en UP verergerde deze weefselschade niet. 
De meest belangrijke bevinding was dat een chronische UP-infectie structurele ENS-
veranderingen veroorzaakte die werden gekenmerkt door verlies van PGP9.5- en S100β-
immunoreactiviteit, wat verlies van neuronen en gliacellen impliceert. Of de waargenomen 
ENS-veranderingen leiden tot functionele afwijkingen na de geboorte moet nog worden 
onderzocht. De gevonden veranderingen in utero komen echter overeen met bevindingen 
bij pasgeborenen met NEC, hetgeen onderstreept dat de pathofysiologie van NEC al in 
utero kan ontstaan, vooral wanneer deze wordt uitgelokt tijdens het kwetsbare tweede 
trimester van de zwangerschap.

In hoofdstuk 3 werden de tijdsafhankelijke gevolgen van 5 uur tot 15 dagen IA 
blootstelling aan LPS voorafgaand aan vroeggeboorte, op de mucosa, submucosa en 
het ENS van het ileum van premature lammeren onderzocht. Vier dagen na blootstelling 
aan IA LPS werd ontsteking van zowel de mucosa als de submucosa van het ileum 
gedetecteerd, alsmede een systemische ontstekingsreactie van de foetus. Op hetzelfde 
tijdspunt werd een afname van de eiwitten PGP9.5 en S100β in de myenterische plexus 
waargenomen, hetgeen verlies van neuronen en gliacellen impliceert, vergelijkbaar met 
de waarnemingen in hoofdstuk 2. De initiële door IA LPS veroorzaakte ENS-schade leek 



152   |   Chapter 8

na verloop van tijd te herstellen. Desalniettemin kunnen bijkomende postnatale infecties 
en andere vormen van onstekingsstress, die een te vroeg geboren kind waarschijnlijk 
zal doormaken, het ENS verder beschadigen en de ENS functies beïnvloeden. Onze 
bevindingen suggereren dat het ENS extra kwetsbaar is in de periode van 4 tot 8 dagen 
na het oplopen van een intra-uteriene infectie, hetgeen impliceert dat therapeutische 
interventies idealiter vóór of op dit tijdstip zouden moeten aanvangen.

In hoofdstuk 4 onderzochten we in een NEC-muismodel of er postnatale veranderingen 
optraden in het ENS en in de darmmotiliteit, om de gevolgen van perinatale 
ontstekingsstress na de geboorte te achterhalen. Wij hebben een verhoogde expressie 
van de eiwitten NeuN en S100β aangetoond in muizen die blootgesteld werden 
aan een experimenteel NEC-protocol, hetgeen duidt op een toename van het aantal 
mature neuronen en gliacellen. Bovendien ging dit gepaard met een verhoging van 
synaptophysine (hetgeen duidt op een verhoogde aanwezigheid van presynaptische 
blaasjes in de submucosale en myenterische plexus) en tijdsafhankelijke veranderingen 
in de darmmotiliteit. Aangezien het verhoogde aantal mature neuronen, gliacellen en 
presynaptische blaasjes de veranderingen in de darmmotiliteit niet volledig kunnen 
verklaren, zijn aanvullende studies nodig om de mechanismen die ten grondslag liggen 
aan deze functionele veranderingen te ontrafelen. Onze bevindingen komen niet 
overeen met eerdere studies naar ENS-veranderingen in NEC, zowel in weefsels afkomstig 
van neonaten met NEC, als in NEC-knaagdiermodellen, waarin een verlies van zowel 
gliacellen als neuronen werd beschreven. Daarom lijken de ENS-veranderingen in ons 
NEC-muismodel een relatief milder ziektebeloop binnen het klinische NEC-spectrum te 
weerspiegelen.

In hoofdstuk 5 werden de gevolgen van een IA blootstelling aan LPS op de lever en EHC 
van premature lammeren gedurende de periode van 5 uur tot 15 dagen in kaart gebracht. 
We ontdekten dat de lever van de foetus in de baarmoeder één van de eerste organen zou 
kunnen zijn die een foetale systemische ontsteking opwekt door vroegtijdige productie van 
cytokines als gevolg van chorioamnionitis. Op dag 8 en dag 15 na blootstelling aan IA LPS 
werden er, als reactie op ontsteking, veranderingen in de foetale hepatische erytropoëse 
gevonden. Dit zou het gevolg kunnen zijn van cytokineproductie door de lever, ontsteking 
van het ileum en de aanhoudende systemische immuunactivatie van de foetus (FIRS). Deze 
FIRS en leverontsteking hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de verminderde expressie 
van verschillende galzouttransporters in de lever en de daardoor verhoogde plasma 
galzout spiegels die 12 uur na IA LPS toediening werden waargenomen. Aanvankelijke 
veranderingen van de EHC als gevolg van IA LPS blootstelling normaliseerden na verloop 
van tijd. Echter is er een aanzienlijk risico dat een te vroeg geboren kind na geboorte 
bijkomende postnatale infecties zal doormaken of blootgesteld wordt aan andere vormen 
van ontstekingsstress die (extra) leverbeschadiging en/of EHC-veranderingen kunnen 
veroorzaken. Deze gecombineerde feiten benadrukken dat de lever nader bestudeerd 
dient te worden in toekomstige perinatale onderzoeksprojecten en meegenomen dient 
te worden in de neonatale zorg van te vroeg geboren kinderen die een perinatale infectie 
hebben doorgemaakt. Belangrijk te vermelden is dat een bijkomende ontsteking verdere 
nadelige effecten kan hebben op de lever en EHC en als gevolg daarvan op de gezondheid 
van het kind in het algemeen.
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In hoofdstuk 6 hebben we het effect van een IA UP infectie op de lever en EHC 
onderzocht. Vervolgens werd gekeken of een profylactische IA toediening van een 
plantensterolmengsel opgelost in β-cyclodextrine een gunstig effect heeft in dit kader, 
aangezien plantensterolen een veelbelovende interventie zijn om de ontwikkeling van 
NEC te voorkomen gezien de eerder beschreven ontstekingsremmende eigenschappen. 
Deze studie toonde aan dat IA blootstelling aan UP een ontstekingsreactie in de 
lever veroorzaakte, die gedeeltelijk voorkomen werd door IA toediening van een 
plantensterolmengsel opgelost in β-cyclodextrine. Daarnaast veroorzaakte IA toediening 
van plantensterolen/β-cyclodextrine voorafgaand aan UP-blootstelling veranderingen in 
de expressie van verschillende galzouttransporters in de lever, zonder andere aspecten 
van de EHC te beïnvloeden. Verrassend genoeg waren de farmacologische effecten van 
de plantensterolen opgelost in β-cyclodextrine gelijk aan de effecten van enkel het 
oplosmiddel β-cyclodextrine. Het onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt beschreven laat 
zien dat interventies in utero de potentie hebben om de gezondheidsuitkomst van te 
vroeg geboren kinderen, met een suboptimale start in het leven, te verbeteren.




