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De lokale en systemische ontstekingsrespons na een brandwond 

 

Patiënten met brandwonden hebben een uitgebreide en langdurige ontstekingsreactie, zowel 

systemisch als lokaal in de wond. Hoewel deze ontstekingsreactie aanvankelijk noodzakelijk is voor de 

wondgenezing zelf, kan een langdurige en veelal ongecontroleerde ontstekingsreactie juist meer 

weefselbeschadiging in de brandwond zelf maar ook in andere organen veroorzaken. Verschillende 

aspecten van deze ontstekingsreactie, met name de rol van complement in de acute fase respons na 

een brandwond (deel I) en de rol van stolling en oxidatieve stress in de pathofysiologie van 

brandwonden (deel II) waren onderwerp van dit proefschrift. 

 

I: De rol van complement in de acute fase respons 

De excessieve ontstekingsreactie als gevolg van brandwonden kunnen leiden tot een verhoogde 

morbiditeit en mortaliteit. Hierbij speelt de acute fase respons (AFR) een belangrijke rol. Een belangrijk 

onderdeel van de AFR is het complementsysteem, waarvan is aangetoond dat dit niet alleen de lokale 

pathofysiologie van de brandwond negatief beïnvloedt, maar ook negatieve systemische effecten heeft 

in brandwondenpatiënten. In Hoofdstuk 2 hebben we de huidige kennis van de AFR na een brandwond 

besproken met name met betrekking tot het complement systeem.  

De AFR wordt ongeveer 4-8 uur na het ontstaan van een brandwond geactiveerd en blijft tot maanden 

na het initiële trauma actief. Met name die langdurige verhoogde levels van pro-inflammatoire acute 

fase respons eiwitten, zoals C-reactief proteïne (CRP) en complement, zijn geassocieerd met nadelige 

effecten in brandwondenpatiënten, waaronder een verhoogde vasculaire permeabiliteit en stolling. De 

precieze rol van het complementsysteem tijdens deze door brandwond-geïnduceerde AFR is nog steeds 

niet volledig bekend. In diermodellen en bij mensen met brandwonden werd al eerder aangetoond dat 

bloed of weefselwaarden van complement verhoogd waren tot maanden na een brandwond. Mede 

hierom zou complement een interessant therapeutisch doelwit kunnen zijn in brandwondenpatiënten. 

Daarvoor is echter wel een meer gedetailleerde kennis over complement bloedwaarden in de tijd, hun 

relatie met complementwaarden in de brandwond en in verschillende organen noodzakelijk. 

In Hoofdstuk 3 hebben we de brandwond-geïnduceerde complementwaarden en 

ontstekingscelinfiltratie in de brandwond zelf (lokaal effect), maar ook systemisch in het bloed, het hart, 

de longen, de lever en de nieren in een brandwondmodel in het varken in de tijd bepaald. We hebben 

gevonden dat een brandwondmodel met een totaal verbrand lichaamsoppervlak (TVLO) van 1,5% een 

langdurige toename van complement gaf, zowel in het bloed als in de brandwond, wat samenging met 

een toegenomen infiltratie van ontstekingscellen in de brandwond en in het hart tot 60 dagen na de 

brandwond. 



Opmerkelijk genoeg konden we geen correlatie vinden tussen de complementwaarden in de 

brandwond en het bloed in de tijd. Dit betekent dat zelfs indien de ontsteking in de brandwond is 

afgenomen, de systemische reactie aanhoudt. Deze systemische reactie kan de met brandwond 

gepaard gaande negatieve systemische effecten in andere organen verklaren. Bovendien was een 

belangrijke observatie dat zelfs een relatief kleine brandwond met een TVLO van 1,5%, dergelijke 

systemische effecten kon induceren. Deze bevindingen kunnen van belang zijn voor de kliniek om 

rekening mee te houden bij de (na)behandeling van brandwond patiënten. 

Een belangrijke activator van complement is CRP. Plasma CRP is een algemeen gebruikte biomarker om 

ontstekingsactiviteit in het lichaam te meten. In een eerdere studie in volwassen 

brandwondenpatiënten hebben we langdurig verhoogde waarden van CRP in de verbrande huid 

aangetoond, tot 46 dagen na brandwond, hetgeen gepaard ging met hoge waarden van 

complementfactor C3 en infiltratie van neutrofielen en macrofagen in de brandwond. Daarnaast is 

eerder aangetoond dat bij kinderen brandwond-geïnduceerde CRP bloedwaarden positief correleren 

met de grootte van de brandwond. Omdat het CRP-respons kan verschillen tussen kinderen en 

volwassenen, hebben we in Hoofdstuk 4a de veronderstelde relatie tussen CRP bloedwaarden en 

brandwondgrootte in de tijd bij volwassenen met brandwonden onderzocht. We zagen dat CRP 

bloedwaarden ver boven de gezonde controle situatie waren gestegen na 3-6 dagen tot minstens 30 

dagen na een brandwond, ook bij patiënten met kleine brandwonden (TVLO van <10%). Bij patiënten 

met grotere brandwonden (TVLO van >20%) waren de CRP-waarden echter significant hoger vergeleken 

met patiënten met kleinere brandwonden en correleerden positief met het percentage TVLO. Deze 

bevindingen wijzen op een verband tussen de grootte van de brandwond en CRP-bloedwaarden, ook bij 

volwassenen. Ook hebben andere studies laten zien dat er een positieve relatie is tussen complement 

bloedwaarden en het percentage TVLO en de diepte van de brandwond. 

C1-esterase remmer (C1inh) is een natuurlijke remmer van complementactiviteit. Preklinische studies 

in verschillende dierlijke brandwondenmodellen hebben de therapeutische effecten van systemisch 

toegediend humaan C1inh geanalyseerd. Om deze C1inh therapie te optimaliseren is het wenselijk meer 

inzicht te krijgen in de endogene C1inh waarden in  brandwondenpatiënten. Dit hebben we in Hoofdstuk 

4b geanalyseerd. Onze bevindingen tonen aan dat hoewel C1inh eiwit waarden in het bloed tot 30 dagen 

na het ontstaan van brandwonden zijn verhoogd, de waarden voor functioneel C1inh voor slechts een 

korte periode verhoogd zijn, namelijk tot 9-14 dagen na een brandwond. Dit suggereert dat de 

bloedwaarden van endogeen C1inh later na een brandwond weliswaar zijn verhoogd, maar dat het 

C1inh minder functioneel is. Bovendien zagen we dat de toename van zowel C1inh eiwitwaarden als 

functioneel C1inh niet gerelateerd waren aan de brandwondgrootte en dat de maximale toename voor 

beiden 9-14 dagen na een brandwondinductie was, wat ongeveer 2 maal hoger was in vergelijking met 

de gezonde situatie. Aangezien complement- en CRP waarden positief gerelateerd zijn aan de grootte 



van de brandwond en veel langer zijn verhoogd, suggereert dit dat de toediening van C1inh gunstig zou 

kunnen zijn in met name patiënten met grote brandwonden.  

We zagen eerder in een rat brandwond model dat de dagelijkse toediening van C1inh gedurende een 

langere periode, d.w.z. tot 14 dagen na de brandwondinductie, resulteerde in verminderd 

granulatieweefsel vorming en verminderde infiltratie van macrofagen in de brandwond. Ook zagen we 

een gunstig effect op de zogenaamde  reëpithelialisatie. Dit geeft aan dat C1inh therapie positieve lange 

termijneffecten kan hebben in brandwonden. Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 5 de effecten van 

een langdurige behandeling met C1inh op ontsteking en wondhelingsparameters bestudeerd in een 

model dat dichter bij de mens staat, namelijk in het varken, op verschillende tijdstippen na de 

brandwondinductie tot 60 dagen. In de C1inh behandelde varkens vonden we een afname in lokale 

ontstekingsfactoren (d.w.z. complement, neutrofielen en macrofagen) en in vaatlekkage. Ondanks deze 

effecten had de C1inh behandeling echter geen meetbare invloed op wondhelingsparameters zoals 

necrose, reëpithelialisatie en wondcontractie. Opmerkelijk was dat het reëpithelialisatieproces bij 

varkens langzamer leek te zijn in vergelijking met ratten, omdat op dag 14 na de brandwondinductie het 

necrotisch weefsel pas werd afgestoten, terwijl bij ratten op dat tijdstip het gemiddelde percentage van 

nieuw gevormde epidermis meer dan 50% was. Daarom is verder onderzoek bij varkens nodig om te 

bestuderen of het verschil in bijvoorbeeld brandwondinductie methode, percentage TVLO, dosering en 

duur van C1inh toediening een effect zouden kunnen hebben op wondgenezing.  

 

II: De rol van stolling en oxidatieve stress in de pathofysiologie van brandwonden 

Een belangrijk negatief effect van brandwonden is de zogenaamde secundaire verdieping van de 

brandwond in de onderliggende (en aangrenzende) vitale dermis. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat brandwond-geïnduceerde stolling van vaten een remming van de perfusie van de brandwond 

veroorzaakt, wat op zijn beurt kan resulteren in deze secundaire verdieping van brandwonden. De 

mechanismen die ten grondslag liggen aan deze brandwond-geïnduceerde stolling zijn echter nog niet 

voldoende ontrafeld. In Hoofdstuk 6 hebben we in patiënten met brandwonden, evenals in rat- en 

varken brandwondmodellen aangetoond dat stolling ook voorkomt in de microvasculatuur in en 

rondom brandwonden. Dit werd gezien in varkens tot 60 dagen na brandwondinductie, evenals in 

brandwondenpatiënten, al vanaf 0,5 tot 46 dagen na brandwondinductie, wat niet alleen wijst op een 

rol van stolling bij de brandwondverdieping in de eerste dagen na de brandwondinductie maar ook op 

een mogelijk rol in de vertraagde wondgenezing op de lange termijn. Bovendien zagen we dat die trombi 

gepaard gingen met de aanwezigheid van neutrofiele extracellulaire traps (NETs), wat wijst op een rol 

voor NETose in brandwond-geïnduceerde trombose en wondprogressie. Eerder is aangetoond dat NETs 

de expressie van de stollingsfactor tissue factor (TF) in vasculaire endotheelcellen induceren. We 

vonden in ons onderzoek ook een verhoogde expressie van TF in de microvasculatuur van 



brandwonden, wat deze hypothese en dus de verhoogde stollingstoestand van de microvasculatuur in 

brandwonden ondersteunt. 

Het is bekend dat trombose ook gerelateerd is aan zuurstofradicalen, ook wel reactive oxygen species 

(ROS) genoemd. In Hoofdstuk 7 hebben we bestudeerd of NADPH oxidase (NOX) gemedieerde ROS 

productie mogelijk een rol speelt in het procoagulant worden van endotheelcellen. Hierbij hebben we 

de expressie onderzocht van het procoagulante TF en het anti-coagulante dipeptidyl peptidase IV (DPP4) 

in endotheelcellen na incubatie met homocysteine (Hcy); een trigger van protrombogeen endotheel. 

We zagen dat de expressie van TF door Hcy werd geïndiceerd, terwijl een gelijktijdig verlies van DPP4 

waarnamen. Beide effecten bleken afhankelijk te zijn van ROS-productie en samen te gaan met 

verhoogde expressie van NOX2 en p47phox (NOX activatie subunit). Deze data tonen aan dat NOX2 

geproduceerde ROS kunnen zorgen voor het veranderen van de anti-trombotische aard van het 

endotheel onder fysiologische condities tot een meer protrombotische aard onder pathofysiologische 

condities. Omdat we verhoogde expressie van TF in de microvasculatuur van brandwonden vonden 

gepaard gaande met intravasculaire trombose (Hoofdstuk 6), wat de procoagulante toestand van de 

microvasculatuur in brandwonden ondersteunt, kan daarom een rol voor NOX2 in dit verband worden 

gesuggereerd. 

Naast intravasculaire stolling treedt ook extravasculaire stolling op in brandwonden. Bij andere 

huidletsels vindt extravasculaire stolling plaatst na beschadiging van de bloedvaten. In Hoofdstuk 8 

hebben we de aanwezigheid van extravasculair gelegen trombocyten in het bloedingsgebied 

aangetoond wat samenging met een significante toename van de stolling gerelateerde factoren 

Fibronectine, Pselectine (CD62p) en Factor VIII, hetgeen suggereert dat er een vroege activatie van 

extravasculaire stolling optreedt bij vaatwandbeschadiging in niet-brandwonden.  

Reëpithelialisatie is cruciaal voor een effectieve wondgenezing na een brandwond. Het is bekend dat 

ROS een belangrijke rol spelen bij de proliferatie, migratie en apoptose van keratinocyten, processen 

die een centrale rol spelen bij reëpithelialisatie. Eerdere in vitro studies suggereren dat NOX eiwitten  

ook een belangrijke bron van ROS productie in keratinocyten zijn. In Hoofdstuk 9 hebben we voor het 

eerst aangetoond dat het NOX2 eiwit tot expressie komt in keratinocyten in zowel gezonde huid als in 

nieuwgevormde epidermis na een brandwond. Daarnaast hebben we gevonden dat keratinocyten in 

brandwonden een verhoogde NOX2 expressie hebben en dat C1inh dit kan voorkomen. Omdat we 

eerder hebben aangetoond dat C1inh de snelheid van reëpithelialisatie na een brandwond verhoogt, 

zou dit kunnen wijzen op een rol van NOX2 bij de reëpithelialisatie van brandwonden. Zoals verwacht 

en bovendien ook bevestigd met de Ki-67 kleuring, waren vrijwel alle NOX2-positieve keratinocyten in 

de basale laag proliferatief. Dit suggereert dat NOX2 mogelijk betrokken is bij de proliferatie van 

keratinocyten. De eerdere bevindingen in primaire keratinocytkweken van muizen met psoriasis waarbij 

NOX2-geproduceerde ROS nodig waren voor keratinocyten proliferatie ondersteunt een dergelijke rol. 



De toename in NOX2 expressie in de nieuwgevormde epidermis was vooral evident in suprabasale 

keratinocyten, waarbij keratinocyten het vermogen om te prolifereren verliezen, wat duidt op een 

mogelijke rol van NOX2 bij de differentiatie van keratinocyten. Hoewel we geen dyskeratotische cellen 

in de epidermis vonden, konden we een rol voor NOX2 in apoptose van keratinocyten niet verifiëren. Er 

is echter meer onderzoek nodig om de precieze rol van NOX2 in keratinocyten bij epidermale 

nieuwvorming en wondgenezing verder te bestuderen. 

 

CONCLUSIES 

In dit proefschrift hebben we de lokale en systemische ontstekingsrespons na een brandwond 

bestudeerd. Een belangrijke observatie in onze studie is dat de ontstekingsrespons in de brandwond 

substantieel sneller verdwijnt dan de systemische respons. Bovendien lijkt de omvang van deze 

systemische ontsteking gerelateerd te zijn aan de grootte van de brandwond. We hebben namelijk bij 

volwassen brandwondenpatiënten gevonden dat de bloedwaarden van de pro-inflammatoire 

complement activator CRP positief correleerde met de grootte van de brandwond, terwijl de 

bloedwaarden van de anti-inflammatoire complement remmer C1inh slechts ongeveer tweevoudig 

toenam maar dan onafhankelijk van de grootte van de brandwond.   

Deze bevindingen zijn belangrijk voor de kliniek om rekening te houden bij bijvoorbeeld de follow-up 

van de patiënt. De langdurige systemische ontsteking kan namelijk schadelijke effecten hebben op 

meerdere organen, vooral bij patiënten met grotere brandwonden. Bovendien tonen onze studies aan 

dat behandeling door C1inh toediening de brandwond patiënten ten goede kan komen en dat het effect 

van het therapeutisch doen stijgen van C1inh bloedwaarden in het bijzonder gunstig kan zijn bij 

patiënten met grotere brandwonden. De dosering en de duur van C1inh in verhouding tot de grootte 

van de brandwond en hun effect op wondgenezingsparameters moeten echter verder worden 

bestudeerd. 

Een andere belangrijke observatie in onze studie was de langdurige aanwezigheid van trombi in de 

brandwond en de mogelijk sturende rol hierin van neutrofiele extracellulaire traps (NETs). Deze 

bevinding kunnen de vaak waargenomen secundaire uitbreiding van de brandwonden of 

wondverdieping bij brandwond patiënten mede verklaren. Brandwondverdieping gaat gepaard met 

gebrekkige genezing, toegenomen hypertrofische littekenvorming, verhoogde kans op infectie en 

verhoogde mortaliteit. Onze resultaten zouden kunnen wijzen op NETose als een mogelijk belangrijk 

doelwit voor therapeutische interventie om de wondverdieping van brandwonden tegen te gaan. Tot 

slot vonden we dat NOX2 expressie verhoogd was in keratinocyten in de nieuwgevormde epidermis na 

brandwondinductie en dat C1inh, waarvan eerder is aangetoond dat het de snelheid van 

reëpithelialisatie verhoogt, dit effect tegenwerkt, wat een rol suggereert voor NOX2 bij de 

reëpithelialisatie van brandwonden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


