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Endotoxine is een stofje dat voorkomt aan de buitenkant van bepaalde soorten 

bacteriën, zogenaamde Gramnegatieve bacteriën. Deze categorie bacteriën komt in 

grote hoeveelheden voor in de dikke darm, maar ze bevinden zich ook op de huid 

en de slijmvliezen van bijvoorbeeld de neus. Endotoxine is voor mensen erg giftig 

en veroorzaakt hevige ontstekingsreacties als het in grote hoeveelheden in het 

bloed terecht komt.  

 

Als endotoxine in het bloed terecht komt, wordt het normaal gesproken uit het 

bloed gehaald door de lever. In de lever zijn 2 soorten cellen betrokken bij het 

verwijderen van endotoxine uit het bloed, de “gewone levercellen”, ook wel 

hepatocyten genoemd, en de levermacrofagen, ook wel Kupffer cellen genoemd. 

Macrofagen zijn de “vuilnismannen” van het immuunsysteem. Ongewenste 

indringers, bacteriën, virussen en vreemde stofjes, worden door macrofagen 

opgenomen en afgebroken tot kleine brokstukken. Deze worden vervolgens 

aangeboden aan cellen van het immuunsysteem zodat het immuunsysteem de 

binnendringers kan opruimen. Er treedt dan een zogenaamde ontstekingsreactie 

op. Als dit plaatselijk is, is dit goed. Als bijvoorbeeld een splinter met vuil en 

bacteriën eraan in een vinger zit, wordt het rond de splinter vaak wat warm en 

rood. Dit zijn de tekenen van een plaatselijke ontstekingsreactie waarbij 

binnengedrongen vuil en bacteriën door het immuunsysteem worden opgeruimd.  

Echter, als er grote hoeveelheden endotoxine in de bloedbaan terecht komen, kan 

het immuunsysteem hier soms zo hevig op reageren dat er een “over-reactie” 

ontstaat met als resultaat een ontstekingsreactie door het hele lichaam. Er is dan 

sprake van bloedvergiftiging, ook wel sepsis genoemd. Sepsis veroorzaakt door 

endotoxine wordt ook wel Gramnegatieve sepsis genoemd, genaamd naar de 

categorie bacteriën die de oorzaak is van de sepsis, maar sepsis kan ook 

veroorzaakt worden door virussen, parasieten, schimmels en gisten. Sepsis gaat 

gepaard met een aantal symptomen, onder andere koorts (hoger dan 38°C) of een 

te lage lichaamstemperatuur (lager dan 36°C), een vertraagde of verhoogde 

hartslag, een versnelde ademhaling, bloedruk daling en bloedstolling in kleine 

bloedvaatjes. Dit laatste kan er voor zorgen dat bloedvaten verstoppen en dat 

organen geen zuurstof meer krijgen. Organen kunnen dan afsterven en als het 

vitale organen betreft kan dit uiteindelijk leiden tot de dood. Sepsis kan zich erg 
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snel ontwikkelen en de toestand van een sepsis-patiënt kan binnen enkele uren tot 

dagen levensbedreigend worden.  

 

Er zijn een aantal oorzaken waardoor er verhoogde endotoxine concentraties in het 

bloed kunnen optreden. Het kan zijn dat de lever niet meer goed werkt. De lever is 

zoals genoemd het belangrijkste orgaan in het lichaam dat endotoxine uit de 

bloedbaan verwijdert. Als de lever niet meer goed werkt, bijvoorbeeld doordat 

mensen lijden aan leverontsteking (hepatitis type B of type C) of leverfibrose, 

bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, dan wordt er minder endotoxine uit het bloed 

verwijderd en stijgt de concentratie in het bloed. Leverfibrose is een ziekte waarbij 

gezonde levercellen, hepatocyten, vervangen worden door bindweefsel. Hierdoor 

gaat de werking van de lever geleidelijk achteruit. Een tweede reden waardoor 

endotoxine concentraties in het bloed verhoogd kunnen zijn, is doordat de 

darmwand beschadigd is. Normaal gesproken is de darmwand een goede barrière 

die zorgt dat de grote hoeveelheden bacteriën die in de darm zitten, niet in het 

bloed terecht kunnen komen. Nu kunnen darmen beschadigd raken, waardoor 

bacteriën de darmwand kunnen passeren en in het bloed terecht kunnen komen. 

Darmen kunnen bijvoorbeeld beschadigd raken door zuurstofgebrek bij 

darmoperaties of door chronische ontstekingen zoals die voorkomen bij de ziekte 

van Crohn en colitis ulcerosa. Een derde oorzaak van verhoogde endotoxine 

concentraties in het bloed kunnen grote open wonden zijn. Hiervan is bijvoorbeeld 

sprake bij brandwonden en bij grote buikoperaties. Ook dan zijn de natuurlijke 

barrières tegen indringers, huid en darmwand, aangetast. Tot slot kunnen het 

gebruik van antibiotica en corticosteroïden ook leiden tot meer endotoxine in het 

bloed. Antibiotica zorgen ervoor dat bacteriën dood gaan. Als bacteriën dan 

uiteenvallen, kan het endotoxine dat aan de buitenkant van de bacterie zit loslaten, 

in het bloed terecht komen en zich zo door het lichaam verspreiden. 

Corticosteroïden daarentegen zorgen er voor dat het immuunsysteem wordt 

onderdrukt. Hierdoor worden ongewenste bacteriën en stoffen die in het lichaam 

terecht komen minder goed opgeruimd wat ook kan leiden tot verhoogde 

endtoxine gehaltes. 
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In 1997 hebben wij ontdekt dat een eiwit, het enzym alkalisch fosfatase (AF), 

endotoxine kan ontgiften. Het toxisch (giftig) zijn van endotoxine wordt voor een 

groot deel bepaald door 2 fosfaatgroepen in een bepaald gedeelte van het 

endotoxine, het zogenaamde lipid A gedeelte. Als 1 van deze 2 fosfaatgroepen 

wordt verwijderd, is het endotoxine niet langer toxisch. Het enzym AF is in staat 

een fosfaatgroep van het endotoxine af te splitsen en het zo te ontgiften. Dit is 

schematisch weergegeven in figuur 1. Als de fosfaatgroep verwijderd is, is het 

endotoxine niet meer giftig en is het niet meer in staat bloedvergiftiging (sepsis) te 

veroorzaken. 
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Figuur 1: Het ontgiften van endotoxine door het enzym alkalisch fosfatase. Alkalisch 

fosfatase is in staat om een fosfaatgroep van endotoxine te verwijderen. Hierna is het 

endotoxine niet meer toxisch en veroorzaakte het geen sepsis meer. 
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Het enzym AF komt van nature ook in het lichaam voor. Er zijn een aantal organen 

waarin AF aanwezig is, de dunne darm, de longen, de nieren, de lever, maar ook in 

de placenta en in neutrofielen. Neutrofielen zijn cellen van het immuunsysteem. 

 

Nadat we ontdekten dat AF er voor kan zorgen dat endotoxine onschadelijk 

gemaakt wordt, hadden we het idee om te kijken of AF misschien geschikt zou zijn 

als nieuwe therapie voor sepsis. Er is vervolgens eerst in een aantal diermodellen 

gekeken of AF gunstige effecten had op het verloop van de ziekte. In deze 

diermodellen kregen de dieren sepsis door het in de ader inspuiten van endotoxine 

of door hele bacteriën in de buikholte in te spuiten. In muizen, schapen en varkens 

bleek vervolgens dat AF er voor zorgde dat de ontstekingsreactie in het lichaam 

sterk verminderd was en dat de sterfte van dieren als gevolg van sepsis afgenomen 

was. Na deze goede resultaten in dierproeven, is de werking van AF getest in 

mensen met sepsis. 

 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift, was het verder 

ophelderen wat precies de rol is van het enzym AF tijdens sepsis. Verder hebben 

we ook gekeken of AF misschien ook als therapie zou kunnen worden toegepast bij 

andere ziekten waarbij endotoxine een belangrijke rol speelt. In ons onderzoek 

hebben we gekeken naar de mogelijke toepassing van AF bij chronische 

darmziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Endotoxine speelt bij deze 

ziekten een belangrijke rol in het in stand houden van de voortdurende 

ontstekingen in de darmen. 

 

In hoofdstuk 1 worden het doel van het onderzoek en de opbouw van het 

proefschrift beschreven. In de inleiding, hoofdstuk 2, wordt beschreven welke 

stoffen en welke processen een rol spelen bij het ontstaan van sepsis en welke 

ziekten hiervan de oorzaak kunnen zijn. De rol van endotoxine in sepsis, 

ontstekingsziekten van de darmziekten en leverfibrose wordt hierbij wat 

uitgebreider bekeken. Ook wordt in dit hoofdstuk bekeken welke therapieën 

momenteel gebruikt worden voor de bestrijding van de genoemde aandoeningen 

en de mogelijke toepassing van AF tijdens deze ziekten 
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In hoofdstuk 3 hebben we bestudeerd of de lever, welke zoals gezegd endotoxine 

uit de bloedbaan kan verwijderen, ook endotoxine kan ontgiften door middel van 

het van nature in de lever aanwezige enzym AF. Daarnaast hebben we gekeken of 

er misschien een relatie bestaat tussen de aanwezigheid van endotoxine in het 

bloed en de hoeveelheid enzym in de lever. Indien de hoeveelheid AF omhoog 

gaat als er meer endotoxine in het bloed is, kan dat een aanwijzing zijn dat AF deel 

uitmaakt van de natuurlijke afweer tegen Gramnegatieve bacteriën. Tot slot 

hebben we bekeken wat het effect is van het toedienen van AF dat gezuiverd is uit 

kalverdarmen (de dunne darm bevat veel AF) aan ratten met sepsis.  

Uit ons onderzoek bleek dat het AF dat van nature in de lever aanwezig is, 

inderdaad endotoxine kan ontgiften. Het lever-AF was in staat om verschillende 

soorten endotoxine van verschillende soorten bacteriën onschadelijk te maken. De 

lever kan dus op 2 manieren de endotoxine concentratie in het bloed verlagen; 

endotoxine kan door levermacrofagen en hepatocyten worden opgenomen en 

vervolgens afgevoerd via de gal of het endotoxine kan door AF wat in de lever 

aanwezig is ontgift worden. Uit ons onderzoek bleek verder dat er inderdaad een 

mogelijke relatie is tussen de hoeveelheid endotoxine in het bloed en de 

hoeveelheid AF enzym in de lever. In een dierstudie met ratten tot slot, bleek een 

duidelijk positief effect waarneembaar te zijn als AF werd toegediend aan ratten 

met sepsis. De therapeutische effecten van AF die wij vonden in ratten geïnjecteerd 

met endotoxine ondersteunen onze eerdere resultaten en ons idee dat AF een 

mogelijke rol speelt als beschermingsmechanisme tegen dit schadelijke bacteriële 

product. 

 

Omdat we in hoofdstuk 3 hadden ontdekt dat de het lichaamseigen (ook wel 

endogeen genoemd) AF in levercellen in korte tijd verhoogd werd door 

endotoxine, wilden we het mechanisme hierachter in meer detail bestuderen. In 

hoofdstuk 4 hebben we ons daarom gericht op het mechanisme achter de 

verhoging van AF in levercellen. In hepatoma cellijnen (cellen afkomstig van 

levertumoren die je buiten het lichaam heel lang in leven kan houden) afkomstig 

van zowel mens als rat, hebben we geprobeerd de activiteit van het enzym AF te 

verhogen. In tegenstelling tot onze experimenten beschreven in hoofdstuk 3, 

waarbij we korte tijd na toediening van endotoxine een sterk verhoogde AF 
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activiteit in de levercellen (hepatocyten) van ratten vonden, konden we geen 

enkele verhoging van AF activiteit vinden in de hepatoma cellijnen na incubatie 

met endotoxine. Butyraat, een stofje geproduceerd door bepaalde soorten 

bacteriën, zorgde wel voor een sterke verhoging van AF in deze levercellen. Dit 

effect was eerder beschreven en toonde aan dat de door ons gebruikte cellijnen wel 

degelijk de capaciteit hadden om hun AF activiteit te verhogen, maar dat 

endotoxine niet direct het signaal hiervoor was. Dit bracht ons tot de hypothese, 

dat er wellicht ontstekings-eiwitten (cytokines) nodig waren voor de verhoging 

van AF activiteit. Deze worden in het lichaam vooral geproduceerd door 

macrofagen als er endotoxine aanwezig is. Maar omdat de levercellijnen maar uit 1 

soort cellen bestaan, welke geen macrofagen zijn en dus geen cytokines 

produceren, is het mogelijk dat deze verhoging van AF spiegels nooit in dit 

systeem kan optreden. In het lichaam zijn deze cellen die veel cytokines kunnen 

produceren wel aanwezig en dit kan derhalve een verklaring vormen voor het 

verschil in resultaten gevonden in cellijnen en in het lichaam. Concluderend kan 

gesteld worden dat nader onderzoek moet worden verricht om definitieve 

conclusies te kunnen trekken over het mechanisme achter de regulatie van AF in 

levercellen. 

 

In hoofdstuk 5 hebben we het effect van AF gezuiverd uit placenta’s (plAF) en AF 

afkomstig van kalverdarmen op de respons op endotoxine onderzocht in muizen. 

Tevens hebben we in dit hoofdstuk een nieuwe methode voor het meten van 

endotoxine geïntroduceerd. Deze nieuwe methode maakt gebruik van het stofje 

pentamidine.  

Dit molecuul fluoresceert (zendt een lichtsignaal uit) als het bindt aan endotoxine, 

maar niet aan ontgift endotoxine waar een fosfaatgroep van verwijderd is. Deze 

methode stelt ons dus in staat onderscheid te maken tussen giftig endotoxine en 

ontgift endotoxine waarvan een fosfaatgroep is verwijderd. De methode is tot nu 

toe alleen bruikbaar om endotoxine in waterige oplossingen te meten, maar we 

hopen dit in de toekomst te verbeteren zodat we ook endotoxine in bloed kunnen 

meten.  

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk beschrijven we een studie in muizen 

waarin de effecten van het toedienen van plAF en AF uit kalverdarmen aan 
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muizen met sepsis (veroorzaakt door het inspuiten van endotoxine in het bloed) 

worden onderzocht. Het bleek dat zowel plAF als AF uit kalverdarmen zorgden 

voor een duidelijke verlaging van de hoeveelheid van het ontstekings-eiwit 

(cytokine) TNFα 2 uur na de toediening van endotoxine. De hoeveelheid TNFα is 

een belangrijke graadmeter in een vroeg stadium van ontsteking door het hele 

lichaam. TNFα wordt door macrofagen geproduceerd als reactie op endotoxine en 

het is een cytokine dat een hevige ontstekingsreactie opwekt. Behalve naar een 

vroege graadmeter voor sepsis, hebben we ook gekeken naar graadmeter voor een 

later stadium van sepsis, in dit geval het binnendringen van neutrofielen 

(ontstekingscellen van het immuunsysteem) in de longen. Toediening van plAF 

aan muizen met sepsis zorgde ervoor dat het aantal neutrofielen dat ophoopte in 

de longen duidelijk verminderde. 

 

In hoofdstuk 6 beschrijven we een studie naar de mogelijkheid om AF te 

gebruiken als een therapeutisch eiwit tijdens ontstekingsziekten van de darmen. In 

deze studie onderzochten we tevens de expressie van AF in de menselijke darm in 

gezonde mensen en in patiënten met een chronische ontstekingsziekte aan de 

darmen. De activiteit van het AF enzym bleek in de gezonde menselijke dunne 

darm veel hoger te zijn dan in de gezonde menselijke dikke darm (colon).  

Aangezien al in diverse diermodellen was aangetoond dat toediening van AF 

effectief is tijdens sepsis, wilden we nu de effecten van AF onderzoeken in een 

ziekte met een totaal andere achtergrond, maar waarin endotoxine wel een 

belangrijke rol speelt, namelijk colitis ulcerosa. Om te onderzoeken of AF positieve 

effecten zou kunnen hebben op het verloop van deze ziekte, veroorzaakten we een 

ontsteking aan de dikke darm (colitis) in ratten en bestudeerden we het effect van 

het oraal (de AF tabletten werden door de ratten doorgeslikt) toedienen van 

tabletten die AF bevatten. Orale toediening van AF had zeer significante effecten 

op verschillende ontstekingsparameters en parameters die een graadmeter zijn 

voor de colon integriteit. Behandeling van ratten die colitis hadden met AF 

resulteerde onder andere in een colon waarvan het weefsel minder aangetast was 

en er bleek ook minder ophoping te zijn van ontstekingscellen (neutrofielen) in het 

colon. Uit dit experiment konden we de conclusie trekken dat AF de 

ontstekingseffecten tijdens colitis drastisch reduceerde. Momenteel wordt het effect 
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van AF uit kalverdarmen op de progressie en ernst van colitis ulcerosa in mensen 

onderzocht. 

 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 7, worden de resultaten 

van dit proefschrift samengevat en bediscussieerd. De belangrijkste conclusie uit 

het in dit proefschrift beschreven onderzoek is dat AF zeer veelbelovend is als 

therapeuticum voor bloedvergiftiging (sepsis) en chronische ontstekingsziekten 

van de darmen. Inmiddels lopen er 2 verschillende klinische trials met AF, 1 met 

sepsis patiënten en 1 met colitis ulcerosa patiënten. We veronderstellen dat AF ook 

een mogelijke toepassing heeft als therapeutisch enzym bij andere ziekten waarbij 

endotoxine een belangrijke rol speelt. 

 

Verklaring van termen en afkortingen 
Colon = dikke darm 

Cytokines = ontstekings-eiwitten 

Sepsis = ontstekingsreactie in het hele lichaam veroorzaakte door endotoxine 

AF = alkalisch fosfatase 

Endogeen = lichaamseigen 

Neutrofielen = ontstekingscellen 

plAF = alkalisch fosfatase gezuiverd uit humane placenta’s  
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