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Hartchirurgie wordt veelal ondersteund door een hart-longmachine, ook wel 

cardiopulmonale bypass genoemd. Deze hart-longmachine neemt tijdelijk de functie 

van het hart en de longen over zodat de hartchirurg, nadat het hart is stilgezet, aan het 

hart kan opereren zonder dat de bloedsomloop van het lichaam onderbroken wordt. 

De hart-longmachine is verbonden met de grote lichaamsslagader en grote holle 

aders van het lichaam en ontvangt het zuurstofarme bloed van de patiënt, voorziet 

het bloed van zuurstof met behulp van een kunstlong, en pompt dit verwarmd of 

gekoeld terug in de grote lichaamsslagader van het lichaam. Op deze manier worden 

de organen adequaat van zuurstof voorzien en worden afvalstoffen afgevoerd 

terwijl de cardiale en pulmonale circulatie omgeleid worden. Het gebruik van de 

hart-longmachine zorgt echter ook voor een plotse verandering in de bloedstroom 

(van pulsatiele stroming door het hart naar continue stroming), verdunning van het 

bloed (hemodilutie) en contact van bloedcellen met lichaamsvreemd materiaal 

(contactactivatie). Deze factoren zorgen voor een ontstekingsreactie (systemische 

inflammatoire respons) met activatie van bloedcomponenten en afweercellen. 

Daarnaast wordt de binnenbekleding van de bloedvatwand (endotheel) geactiveerd. 

Dit heeft als gevolg dat het endotheel poreus wordt en afweercellen en vloeistof naar 

de weefsels lekken. Dit kan leiden tot vochtophoping in weefsels (oedeemvorming). 

Vaatlekkage vindt met name plaats in het vaatbed met de kleinste bloedvaten in 

het lichaam, de microcirculatie. Hier vindt de zuurstofuitwisseling in weefsels plaats 

doordat de bloedstroom en de weefsels alleen begrensd zijn door een enkele laag 

endotheelcellen. Oedeemvorming bemoeilijkt de stofuitwisseling in weefsels, wat 

een tekort aan zuurstof (hypoperfusie) en ophoping van afvalstoffen in weefsels kan 

veroorzaken. De gedachte is dat deze hypoperfusie bijdraagt aan verstoring van de 

weefselfunctie, met weefselschade na hartchirurgie tot gevolg.

 

De nieren en longen zijn met name gevoelig voor schade tijdens het gebruik van 

een hart-longmachine, omdat de functie van deze organen specifiek berust op het 

uitwisselen van gas en het filteren en uitscheiden van stoffen. Het endotheel van 

de nieren en de longen zijn daardoor bijzonder gevoelig voor vochtuittreding met 

oedeemvorming, perfusiestoornissen en orgaanschade tot gevolg. Momenteel zijn 

er geen effectieve behandelopties beschikbaar om vaatlekkage tijdens hartchirurgie 

met een hart-longmachine te voorkomen en de microcirculatie en weefselperfusie 

te beschermen. Opvallend is hierbij ook dat de verstoringen die optreden in de 
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microcirculatie onafhankelijk kunnen optreden van factoren zoals bloeddruk en 

hartfrequentie.

Vanwege de centrale rol die de microcirculatie speelt in de functie van organen 

onderzochten we in dit proefschrift in hoeverre verstoringen in de microcirculatoire 

perfusie ten gevolge van het gebruik van een hart-longmachine leiden tot 

weefselschade. Daarbij werd de mate van verstoring van de microcirculatoire 

perfusie bij start van het gebruik van een hart-longmachine gemeten en werden 

deze metingen na de operatie gecontinueerd om de duur van deze verstoringen 

in beeld te brengen. Om tevens inzicht te krijgen in de microvasculaire endotheel-

barrièrefunctie bij deze patiënten, werd het effect van twee typen hart-longmachine 

coatings op de microcirculatoire perfusie en endotheel bekleding onderzocht. 

Daarnaast werd bloed afgenomen van deze patiënten voor, tijdens en na gebruik 

van de hart-long machine. In het laboratorium werden gekweekte nier- en 

longendotheelcellen blootgesteld aan het bloed van deze patiënten om het 

effect van de samenstelling van het bloed na hart-longmachine gebruik op de 

endotheel-barrièrefunctie te onderzoeken. Tot slot werd met een experimenteel 

hart-longmachine model onderzocht of bescherming van de microvasculaire 

barrièrefunctie van het endotheel voor start van de hart-longmachine, vaatlekkage 

en oedeemvorming vermindert en dit vervolgens de microcirculatoire perfusie en 

orgaanfunctie kan beschermen.

In hoofdstuk 1 werd een algemene introductie beschreven van de hartchirurgie 

met gebruik van een hart-longmachine. Hierin werden renale en pulmonale 

complicaties na hartchirurgie beschreven en de rol van de microcirculatie. Daarnaast 

introduceerden we verschillende moleculaire mechanismen die mogelijk betrokken 

zijn bij de regulatie van de endotheel barrièrefunctie na gebruik van een hart-

longmachine. Ook bespraken we de rol van de endotheliale glycocalyx en endotheel 

barrière receptorsystemen zoals trombine-PAR1 en angiopoietin-Tie2 signalering.

DEEL I: MICROCIRCULATOIRE PERFUSIESTOORNISSEN NA HARTCHIRURGIE 
MET GEBRUIK VAN EEN HART-LONGMACHINE

In hoofdstuk 2 werd een literatuuronderzoek verricht naar alle studies waarbij 

microcirculatie metingen onder de tong van hartchirurgische patiënten zijn uitgevoerd. 

Hierin werd een overzicht gegeven van de verschillende microcirculatoire perfusie 

parameters die gemeten werden en wat het effect was van de hart-longmachine 
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op deze microcirculatie perfusie parameters. Daarnaast werden er hartchirurgische 

en hart-longmachine-geassocieerde factoren beschreven die invloed hebben op 

de microcirculatoire perfusie, zoals anesthesie, verschillende bloedstroomprofielen 

tijdens het gebruik van de hart-long machine en hemodilutie. We concludeerden 

dat het gebruik van een hart-longmachine niet zozeer het totaal aantal haarvaten 

vermindert (vaatdichtheid), maar de functie van deze haarvaten verstoort, in het 

bijzonder door de stromingssnelheden te veranderen. Zo kan bijvoorbeeld bij een 

stilstaande bloedstroom of juist een te snelle stroomsnelheid, zuurstof niet goed 

afgegeven worden aan de weefsels, en de afvalstoffen niet afdoende door het 

bloed opgenomen worden. Deze verstoorde stromingsprofielen dragen bij aan 

hypoperfusie en orgaanschade na hartchirurgie met de hart-longmachine.

Gezond endotheel bevat een gel- en suikerachtige beschermlaag, de endotheliale 

glycocalyx, die de barrièrefunctie van het microvasculaire endotheel reguleert. De 

hypothese was dat microcirculatoire perfusie stoornissen gepaard gaan met verlies 

van deze endotheliale glycocalyx. In hoofdstuk 3 onderzochten we het effect van de 

hart-longmachine gedurende hartchirurgie op zowel de microcirculatoire perfusie 

als de endotheliale glycocalyx. In patiënten werden deze parameters gemeten 

met behulp van een camera die onder de tong werd geplaatst en het vaatnetwerk 

visualiseert en zo de microcirculatoire perfusie kon berekenen. Daarnaast werden 

deze metingen gecontinueerd in de eerste dagen na de operatie om de duur van de 

microcirculatoire verstoringen vast te leggen. We observeerden dat de verstoringen 

in microcirculatoire perfusie na gebruik van een hart-longmachine bij hartchirurgie 

nog zichtbaar waren op de derde dag na de operatie. Tegelijkertijd werd een afname 

van de endotheliale glycocalyx waargenomen, die ook niet herstelde in de eerste drie 

dagen na de operatie. We concludeerden dat verstoringen in zowel de endotheliale 

glycocalyx als de microcirculatie, in de periode na de operatie blijven optreden en 

dat verlies van de endotheliale glycocalyx bij kan dragen aan de verstoring van de 

microcirculatoire perfusie na gebruik van een hart-longmachine. 

Om te achterhalen of bescherming van de endotheliale glycocalyx deze verstoringen 

in de microcirculatie zou kunnen voorkomen, evalueerden we in hoofdstuk 4 het effect 

van twee verschillende coatings van de kunststof slangen van de hart-longmachine 

waar het bloed doorheen wordt geleid. Een coating met een glycocalyx-achtige 

structuur die de endotheliale glycocalyx zou kunnen beschermen en een coating 

met een celmembraan-achtige structuur. De dikte van de endotheliale glycocalyx 

en de microcirculatoire perfusie werden gemeten onder de tong in patiënten voor, 
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tijdens en na gebruik van de hart-longmachine gedurende een hartchirurgische 

ingreep. We zagen dat deze glycocalyx-achtige coating de endotheliale glycocalyx 

inderdaad kon behouden in deze groep patiënten tijdens hartchirurgie met hart-

longmachine, in tegenstelling tot de celmembraan-achtige coating. Ondanks 

dat deze endotheliale glycocalyx laag behouden bleef, werden vergelijkbare 

verstoringen in de microcirculatoire perfusie gezien bij gebruik van beide type hart-

longmachine coatings. We stelden vast dat de endotheliale glycocalyx van belang 

kan zijn voor de regulatie en functie van de microcirculatie, maar dat behoud van de 

endotheliale glycocalyx niet afdoende is om microcirculatoire perfusie stoornissen 

na hartchirurgie met een hart-longmachine te voorkomen of te verminderen.

In hoofdstuk 5 evalueerden we of de samenstelling van het bloed van 

hartchirurgische patiënten na gebruik van de hart-longmachine de endotheel 

barrièrefunctie kon beïnvloeden, specifiek in de nieren en de longen. Omdat dit niet 

goed meetbaar is in patiënten, werd bloed afgenomen bij patiënten voor, tijdens 

en na de hartchirurgische ingreep met gebruik van een hart-longmachine. In het 

laboratorium werden renale (nier)  en pulmonale (long) cellen gekweekt. Vervolgens 

werden deze cel-lagen blootgesteld aan het plasma van de patiënten en werd 

de verandering in cel-cel verbindingen die belangrijk zijn voor de barrièrefunctie, 

gemeten. Blootstelling van de cel-lagen aan plasma dat was afgenomen vooraf 

aan het gebruik van de hart-longmachine veroorzaakte geen verslechtering in 

barrièrefunctie van zowel de renale als pulmonale cellen. Daarentegen veroorzaakte 

plasma dat was afgenomen na start van de hart-longmachine een directe daling in 

barrièrefunctie van de renale cellen. Deze verstoring was nog duidelijker zichtbaar 

bij blootstelling aan de pulmonale cellen. Opvallend was ook dat het plasma dat drie 

dagen na de hartchirurgische ingreep was afgenomen een nog verdere daling in de 

barrièrefunctie van beide cel-lagen liet zien. We concludeerden dat het gebruik van 

een hart-longmachine de samenstelling van het bloed dusdanig verandert dat deze 

een verstoring geeft van de barrièrefunctie van renale endotheelcellen en dat dit 

nog meer uitgesproken is in pulmonale cellen. Deze verstoring in barrièrefunctie 

blijft in ieder geval tot in de eerste dagen na de operatie bestaan. 

Daarnaast keken we naar de samenstelling van signaalstoffen in het bloed die 

gedacht worden deze barrièrefunctie te reguleren. Een voorbeeld hiervan is 

angiopoietine-2, een stof die vrijkomt in het bloed na hartchirurgie met gebruik 

van een hart-longmachine en die de barrièrefunctie van het endotheel verstoort. 

We observeerden dat de hoeveelheid angiopoietine-2 in het bloed stijgt na 
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hartchirurgie met gebruik van een hart-longmachine en dat deze hoeveelheid 

in de opeenvolgende dagen na de operatie verder toeneemt. Interessant was 

dat angiopoietine-2 met name pas ná het afkoppelen van de hart-longmachine 

toeneemt, terwijl de verstoring in de microcirculatoire perfusie in deze patiënten 

reeds direct bij aansluiten van de hart-longmachine optreedt (hoofdstuk 2 en 3). We 

stelden vast dat angiopoietine-2 mogelijk dus met name bijdraagt aan de verstoring 

in barrièrefunctie van het microvasculaire endotheel na de operatie en zo herstel van 

endotheelfunctie en microcirculatoire perfusie tegenwerkt.

DEEL II: BEHANDELING VAN VAATLEKKAGE OM DE MICROCIRCULATOIRE 
PERFUSIE TE BESCHERMEN TIJDENS HARTCHIRURGIE MET GEBRUIK VAN EEN 
HART-LONGMACHINE

Er zijn nog geen allesomvattende preventieve behandelingen beschikbaar om 

het endotheel te beschermen en vaatlekkage en oedeemvorming volledig tegen 

te gaan tijdens hartchirurgie. Om inzicht te krijgen in de betrokken moleculaire 

mechanismen, werd in hoofdstuk 6 een literatuuronderzoek verricht. We 

identificeerden verschillende moleculaire mechanismen die onderzocht zijn in het 

kader van vaatlekkage na gebruik van een hart-longmachine. Deze mechanismen 

zijn onder andere gericht op activatie van afweercellen en/of het endotheel, activatie 

van stollingsmechanismen, de ontstekingsreactie en contact activatie. Zo viel op 

dat het remmen van de ontstekingsreactie met steroïden nauwelijks effect heeft 

op oedeemvorming na hartchirurgie. Verder observeerden we dat het remmen van 

de activatie van afweercellen effectief lijkt om pulmonale oedeemvorming tegen 

te gaan, maar niet of minder effectief is in organen zoals het hart, de darmen of de 

nieren. Daarentegen verminderden stoffen die direct de endotheelbarrière kunnen 

versterken in meerdere organen oedeemvorming. Dit sluit aan bij de beschreven 

bevindingen in hoofdstuk 5, waarin een orgaanspecifieke kwetsbaarheid van het 

gebruik van een hart-longmachine op verschillende celtypen wordt gezien (long 

versus nier). Het remmen van vaatlekkage na hartchirurgie met gebruik van een 

hart-longmachine vergt dus een orgaanspecifieke aanpak. Dit kan berusten op het 

afstemmen van de juiste benodigde concentratie van een stof per orgaan of het 

gebruik van verschillende combinaties van stoffen om effectief oedeemvorming in 

meerdere organen tegen te gaan. 

Om het concept van beschermen van de endotheel barrièrefunctie op orgaanperfusie 

na hartchirurgie te testen werd een experimenteel hart-longmachine model gebruikt. 
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In hoofdstuk 7 werden ratten aan een kleine hart-longmachine aangesloten en 

werd de orgaanperfusie gemeten in de spier rondom de testis van de rat. Deze 

spier werd geïsoleerd en verwarmd, en de microcirculatoire perfusie werd gemeten 

gedurende het experiment met behulp van intravitaal microscopie. Zoals beschreven 

in hoofdstuk 5 en 6, zijn verschillende moleculaire mechanismen betrokken bij de 

verstoring van de endotheel barrièrefunctie na hartchirurgie met gebruik van een 

hart-longmachine. Allereerst werd de rol van het angiopoietine-Tie2 systeem in dit 

proces verder onderzocht. Tie2 is een receptor die met name aanwezig is op de 

endotheelcellen en een centrale rol lijkt te spelen in de regulatie van barrièrefunctie 

tijdens systemische ontsteking, zoals gezien wordt tijdens het gebruik van een 

hart-longmachine. Onder normale omstandigheden wordt Tie2 geactiveerd door 

angiopoietine-1. De binding van angiopoietine-1 aan de Tie2 receptor op het 

endotheel stimuleert een sterke verbinding tussen endotheelcellen en versterkt 

daarmee de endotheel-barrièrefunctie. Na hartchirurgie komt angiopoietine-2 

vrij in het bloed, welke de Tie2 receptor kan blokkeren waardoor de endotheel 

barrièrefunctie verslechtert (hoofdstuk 5). Met behulp van een experimentele hart-

longmachine werd onderzocht of een preventieve behandeling, dus vooraf aan 

blootstelling aan een hart-longmachine, van ratten met een angiopoietine-1-achtige 

stof (vasculotide) vaatlekkage kon remmen en zo de microcirculatoire perfusie in 

de spier te beschermen. Ratten die werden behandeld met vasculotide, toonden 

een vermindering van longoedeem maar niet van nieroedeem, ten opzichte van 

onbehandelde dieren. Ook bleef de microcirculatoire perfusie in de spier volledig 

behouden in de behandelde dieren, terwijl de onbehandelde dieren een duidelijke 

daling toonden in microcirculatoire perfusie in de spier. Dit wijst erop dat remming 

van vaatlekkage door versterking van de endotheel-barrièrefunctie gedurende 

het gebruik van een hart-longmachine gepaard gaat met bescherming van de 

microcirculatoire perfusie in de spier. Ondanks dat de stijging van angiopoietine-2 

met name pas na afkoppelen van de hart-longmachine gezien wordt (hoofdstuk 
5 en 7), kan het preventief stimuleren van de Tie2 receptor de door de hart-

longmachine geïnduceerde barrière dysfunctie in de longen wel voorkomen en 

de microcirculatoire perfusie in de spier behouden. In aanvulling op hoofdstuk 5 
was de hart-longmachine geïnduceerde oedeemvorming meer uitgesproken in de 

longen dan in de nieren. Ook bleek de beschreven strategie wel effectief voor het 

remmen van longoedeem maar niet van nieroedeem, wat de orgaan-afhankelijke 

gevoeligheid voor gebruikte medicatie benadrukt (hoofdstuk 6).
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Tot op heden was niet duidelijk of beschreven strategieën om oedeemvorming 

te remmen ook effectief waren om nierperfusie te behouden en nierschade te 

voorkomen. Omdat stimulatie van Tie2 voor gebruik van de hart-longmachine de 

vorming van nieroedeem niet kon remmen, werd in hoofdstuk 8 een ander receptor-

systeem onderzocht in het experimenteel hart-longmachine model. In tegenstelling 

tot angiopoietine-2, is trombine een stof die direct vrijkomt in de circulatie van 

patiënten bij het aansluiten van de hart-longmachine. Trombine is betrokken bij 

zowel de regulatie van de bloedstolling als de activatie van het endotheel. PAR-

1 is een receptor op het endotheel en bloedplaatjes. Trombine-PAR1-binding op 

het endotheel kan een verslechtering van de endotheel-barrière veroorzaken. Het is 

beschreven dat aprotinine, een antifibrinolyticum dat tijdens hartchirurgie gebruikt 

kan worden om bloedverlies tegen te gaan, ook deze trombine-PAR1 binding kan 

remmen (hoofdstuk 6). Het effect van aprotinine op de nierperfusie en nierschade 

werd onderzocht in het experimenteel hart-longmachine model. Nierperfusie werd 

gemeten met behulp van contrast echografie en nierschade werd aangetoond door 

nierschademarkers in het bloed te meten. Daarnaast werd de integriteit van het 

micro vasculaire nierendotheel onderzocht met behulp van elektronenmicroscopie. 

Onbehandelde dieren toonden een verstoring van de microvasculaire endotheel 

integriteit in de nieren, leidend tot nieroedeem na gebruik van een hart-longmachine. 

Dit werd gevolgd door een verstoring in de nierperfusie en een stijging van 

nierschademarkers in het bloed. Preventieve behandeling met aprotinine in ratten 

vooraf aan gebruik van de hart-longmachine beschermde het nierendotheel en 

verminderde de nieroedeemvorming ten opzichte van onbehandelde dieren. Ook 

was er minder (infuus)vloeistof nodig bij deze dieren om de hartlongmachines 

doorstroming te behouden gedurende het experiment, wat suggereert dat er 

minder vaatlekkage in deze dieren optrad. Daarnaast bleef de spierperfusie 

behouden in de behandelde dieren ten opzichte van de onbehandelde dieren. 

Opvallend was echter dat het behoud van endotheel integriteit en de remming van 

oedeemvorming niet afdoende was om de nierperfusie te behouden na gebruik van 

een hart-longmachine. Deze daling in nierperfusie ging gepaard met een evenredige 

stijging in nierschademarkers na gebruik van de hart-longmachine in de behandelde 

en onbehandelde groep. Deze bevindingen sluiten aan bij hoofdstuk 5, 6 en 7, 

waar deze orgaan-specifieke kwetsbaarheid op oedeemvorming na het gebruik van 

een hart-longmachine alsmede een orgaan-specifieke gevoeligheid voor medicatie 

ter remming van oedeemvorming gevonden werd.


