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Titel proefschrift: Hart- en vaatwand markers en mediatoren in humane septische shock. 

 

Septische shock is het gevolg van een systemische reactie van het menselijk lichaam op 

infectie en omvat zowel inflammatoire als anti-inflammatoire processen, evenals een reactie 

van het immuunsysteem en van het stollings- en fibrinolytisch systeem en heeft 

karakteristieke veranderingen in het metabolisme tot gevolg.1-6 In dit proefschrift worden 

circulerende markers en mediatoren in het beloop van septische shock en hun relatie met 

hartfunctie en hemodynamiek beschreven. Stolling en fibrinolyse worden beïnvloed door 

zowel circulerende inflammatoire cytokines als door activatie van het complement systeem 

en de relaties met lactaat productie en uitkomst worden beschreven. Aangezien de 

behandeling met vasoactieve en inotrope medicatie mogelijk van invloed is op de 

inflammatoire reactie tijdens septische shock, is de relatie tussen deze medicijnen en het 

immuunsysteem bestudeerd. 

 

In Hoofdstuk 2 worden circulerende markers en mediatoren en hun invloed op hartfunctie 

en hemodynamiek bij ernstig zieke patiënten beschreven. Enkele van deze factoren worden 

beschouwd  als mediatoren welke hemodynamische veranderingen tot gevolg hebben (bijv. 

asymmetrisch dimethylarginine (ADMA), endotheline, stikstofmonoxide (NO) en 

adrenomedulline) en anderen hebben invloed op de hartfunctie (bijv. natriuretische peptiden 

en vasopressine).7-19 Bij ernstig zieke patiënten lijken sommige factoren zowel een marker te 

zijn voor slechte hartfunctie als een mediator die hieraan bijdraagt en daarnaast lijken zij van 

prognostische waarde te zijn.8,9,12,14,20 Het meten van plasmaspiegels van deze factoren en 

van hemodynamische en klinische parameters draagt mogelijk bij aan een nauwgezette 

beoordeling van de cardiovasculaire veranderingen bij deze groep patiënten. Toekomstige 

studies die verschillende circulerende markers en mediatoren relateren aan het beloop van 

hemodynamische veranderingen bij ernstig zieke patiënten dragen mogelijk bij aan 

opheldering van de verschillende oorzaken van de cardiovasculaire verslechtering en geven 

mogelijk inzicht in de te verwachten reactie op therapie en in de prognose bij deze groep 

patiënten. 

 

De rol van het immuunsysteem, waaronder activatie van het complementsysteem en 

productie en afgifte van cytokines, in relatie tot hemodynamische veranderingen tijdens het 

beloop van septische shock, is niet volledig opgehelderd. Daarom bestudeerden wij diverse 

hemodynamische variabelen en plasmaspiegels van C3a, een product van complement 

activatie, interleukine (IL)-6 en tumor necrose factor alpha (TNF-α) bij 14 patiënten met 

septische shock (Hoofdstuk 3). Onze resultaten lieten zien dat tijdens septische shock, 

perifere vaatverwijding is geassocieerd met vrijkomen van IL-6, hetgeen onafhankelijk is van 

andere inflammatoire factoren. Dit wordt mogelijk verklaard doordat IL-6 betrokken is bij 
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verhoogde expressie van de induceerbare isovorm van het enzym NO synthase of 

verhoogde aanmaak van andere vaatverwijdende factoren.21-24 Aangezien activatie van het 

complement systeem een negatief verband bleek te hebben met de systemische 

vaatweerstand (SVRI), wordt gesuggereerd dat vaatverwijding en als gevolg hiervan 

hypotensie tijdens het optreden van shock deels veroorzaakt wordt door complement 

activatie tijdens sepsis.25,26 Activatie van het complement systeem toonde in onze studie een 

positief verband met vaatverwijding, doch niet onafhankelijk van andere factoren. Hoewel 

niet bevestigd in onze studie, lieten voorgaande studies zien dat verhoogde plasmaspiegels 

van IL-6 of TNF-α een rol spelen bij verminderde hartspierfunctie in sepsis.27-30 

Gesuggereerde negatieve effecten op de hartfunctie, worden mogelijk deels teniet gedaan 

door activatie van het complement systeem, aangezien wij een positieve relatie vonden 

tussen complement activatie en hartfunctie, hetgeen in overeenstemming is met eerdere 

studies welke een positief inotroop effect toonden van complement activatie.31,32 Gezien de 

relatief kleine studiepopulatie kunnen uit de getoonde relaties tussen activatie van het 

complement systeem, release van cytokines, hemodynamische veranderingen en hartfunctie 

geen definitieve conclusies getrokken worden betreffende eventuele causale verbanden 

tussen factoren betrokken bij het immuunsysteem en de hemodynamische veranderingen die 

gezien worden bij septische shock. Daarentegen kan wel geconcludeerd worden dat de 

diverse factoren betrokken bij het immuunsysteem mogelijk verschillen in hun invloed op de 

hemodynamische veranderingen tijdens septische shock. Bovendien lijkt activatie van het 

complement systeem de verminderde hartspierfunctie tijdens septische shock gedeeltelijk 

teniet te doen en de vaatverwijding die geassocieerd is met release van IL-6 niet te 

verergeren. 

 

De hemodynamische veranderingen tijdens septische shock worden gekenmerkt door een 

verhoogd hartminuutvolume, hypotensie, perifere vaatverwijding en een verminderde 

hartspierfunctie.33,34 Laatstgenoemde wordt reeds vroeg in het ziektebeloop gezien en draagt 

mogelijk bij aan mortaliteit als gevolg van een tekortschietend zuurstofaanbod aan de 

weefsels.5,34,35 Tijdens congestief hartfalen en na een myocardinfarct komen het atriaal 

natriuretische peptide (α-ANP), cyclisch guanosine monofosfaat (cGMP) en endotheline vrij 

en zijn de plasmaspiegels hiervan verhoogd.36-39 Zowel α-ANP als cGMP worden gebruikt als 

marker voor congestief hartfalen,40,41 en zowel α-ANP, cGMP als endotheline zijn 

geassocieerd met een slechte uitkomst.36-39 Aangezien de plasmaspiegels van α-ANP, cGMP 

en endotheline verhoogd zijn bij septische shock, hebben we deze plasmaspiegels, evenals 

diverse hemodynamische variabelen en parameters van hartfunctie en uitkomst gemeten bij 

14 patiënten met septische shock om hun waarde als marker voor hartspierfunctie en 

mortaliteit vast te stellen bij septische shock (Hoofdstuk 4). Onze resultaten toonden een 

verminderde linker ventrikelfunctie bij niet overlevenden in vergelijking met patiënten die de 
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septische shock wel overleefden. Daarnaast werd getoond dat verhoogde plasma spiegels 

van α-ANP, cGMP en endotheline gerelateerd waren aan verminderde linker ventrikelfunctie 

en voorspellend waren voor verminderde hartspierfunctie. Eerdere studies suggereerden dat 

acute longbeschadiging en verhoogde afterload als gevolg van pulmonale hypertensie bij 

sepsis mogelijk bijdraagt aan dilatatie van het hart en productie en vrijkomen van α-ANP en 

cGMP.43,44,46,47 Echter, onze resultaten toonden vergelijkbare relaties met rechter en linker 

ventrikelfunctie parameters en geen relatie met pulmonale hemodynamische variabelen. 

Verminderde hartspierfunctie lijkt dus onafhankelijk te zijn van eventuele dilatatie van het 

hart als gevolg van verhoogde rechter ventrikel afterload, ondanks verhoogde endotheline 

plasmaspiegels die mogelijk bijdragen aan pulmonale vasoconstrictie en hierbij verhoogde 

rechter ventrikel afterload.38,39 Plasmaspiegels van α-ANP, cGMP en endotheline waren 

hoger bij niet overlevenden in vergelijking met patiënten die de septische shock wel 

overleefden. Concluderend lieten onze resultaten zien dat circulerende plasmaspiegels van 

α-ANP, endotheline en met name cGMP, potentiële markers zijn van verminderde 

hartspierfunctie vroeg in het beloop van septische shock. Verhoogde plasmaspiegels bleken 

voorspellend te zijn voor mortaliteit. Mogelijk draagt het meten van circulerende 

plasmaspiegels van deze factoren bij aan herkenning van verminderde hartspierfunctie bij 

septische shock en zijn zij bruikbaar in het voorspellen en monitoren van de reactie op 

behandeling.37-40 

 

In reactie op een verhoogde wandspanning produceren hartspiercellen van de ventrikels N-

terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), hetgeen van diagnostische belang is bij 

diverse hartaandoeningen en van waarde is bij het monitoren van behandeling van deze 

aandoeningen.48,49 Er bestaat onduidelijkheid over de waarde van NT-proBNP bij patiënten 

met sepsis, aangezien er studies zijn die bij deze patiënten een goede relatie tonen tussen 

NT-proBNP plasmaspiegels en vulling van het hart en hartfunctie,50-53 en studies die 

daarentegen een slechte relatie en voorspellende waarde tonen voor toename van 

hartminuutvolume door vochttoediening (vloeistof responsiviteit).51,53-59 Plasmaspiegels van 

NT-proBNP kunnen beïnvloed worden door diverse factoren,48-51,56,58,60-62 en in sepsis hebben 

proinflammatoire stimuli mogelijk een grotere invloed op de cardiale productie en het 

vrijkomen van NT-proBNP dan veranderingen in de vulling van het hart en de hartfunctie.63,64 

Aangezien de productie van NT-proBNP en de relatie met hemodynamische veranderingen 

bij patiënten met sepsis slechts sporadisch bestudeerd is in vergelijking met niet-septische, 

ernstig zieke patiënten,50,53,54,57,65 hebben wij zowel voor als na vloeistoftoediening, NT-

proBNP plasmaspiegels en diverse hemodynamische variabelen gemeten bij 18 septische 

en 68 niet-septische, ernstig zieke patiënten (Hoofdstuk 5). Doel van de studie was om te 

evalueren of NT-proBNP een marker is voor hartfunctie en vloeistof responsiviteit bij 

septische en niet-septische, ernstig zieke patiënten. Om het hartminuutvolume en de vulling 
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van het hart te meten werd transpulmonale thermodilutie gebruikt, aangezien deze techniek 

het tevens mogelijk maakt om (systolische) hartfunctie en vloeistof responsiviteit te meten en 

correleert met parameters van hartfunctie verkregen via echocardiografie, waarbij de 

onderzoekersafhankelijkheid van laatstgenoemde ondervangen wordt.63,66,67 Onze resultaten 

toonden hogere NT-proBNP plasmaspiegels en een verminderde systolische hartfunctie bij 

patiënten met sepsis vergeleken met ernstig zieke patiënten zonder sepsis. Deze hogere 

NT-proBNP plasma spiegels worden waarschijnlijk deels veroorzaakt door verminderde 

systolische hartfunctie, passend bij een verminderde hartspierfunctie bij ernstige sepsis en 

septische shock.52,65 Van alle hemodynamische variabelen en zowel voor als na 

vloeistoftoediening, bleek de systolische (in tegenstelling tot diastolische) hartfunctie het 

beste (omgekeerd) gerelateerd aan NT-proBNP plasmaspiegels, hetgeen onafhankelijk was 

van verstorende factoren zoals nierfunctie. Dit zou verklaard kunnen worden door een 

verhoogde wandspanning als gevolg van acute systolische dysfunctie waarbij het hart geen 

mogelijkheid heeft te dilateren, hetgeen eerder geschreven is bij sepsis.64,68,69 Onze 

resultaten suggereren een oorzakelijk rol van verminderde hartspierfunctie in het vrijkomen 

van natriuretische peptiden bij sepsis, gezien het gelijktijdig vrijkomen van troponines en 

bijpassende hemodynamische of echocardiografische parameters,52,59,62,65,70,71 hetgeen pleit 

tegen de suggestie dat de proinflammatoire reactie in sepsis de voornaamste oorzaak is van 

productie van NT-proBNP, onafhankelijk van hemodynamiek en hartfunctie.53,54,57-59,61,70 Bij 

septische patiënten bleken verhoogde NT-proBNP plasmaspiegels voorspellend voor 

afwezige vloeistof responsiviteit, hetgeen gedefinieerd werd als een stijging in 

hartminuutvolume van minder dan 15%,56,72 en deze voorspellende waarde van NT-proBNP 

bleek groter dan die van de centraal veneuze druk (maat voor diastolische vullingsdruk) en 

het globaal eind-diastolisch volume (maat voor diastolisch vullingsvolume). Dit wordt mogelijk 

verklaard doordat NT-proBNP een betere indicator van verhoogde wandspanning en 

uitgeputte preload reserve is dan vullingsdruk of vullingsvolume bij verminderde 

hartspierfunctie bij septische patiënten. Verhoogde NT-proBNP plasmaspiegels bleken 

bovendien voorspellend voor mortaliteit. Concluderend liet deze studie zien dat een 

verhoogde NT-proBNP plasmaspiegel een marker is voor systolisch hartfalen en een betere 

voorspeller voor afwezige vloeistof responsiviteit bij septische patiënten dan bij ernstig zieke 

patiënten zonder sepsis. 

 

Er wordt gedacht dat proinflammatoire cytokines (bijv. TNF-α en IL-6) en productie van 

vaatverwijdende en vaatvernauwende factoren in de vaatwand zoals NO en endotheline ten 

minste deels verantwoordelijk zijn voor de hemodynamische veranderingen welke gezien 

worden bij septische shock.73-75 De vaatverwijding is waarschijnlijk geassocieerd met een 

slechte verdeling van bloedstroom met regionaal overmatige bloedstroom, hetgeen elders 

ten koste gaat van bloedstroom welke tekortschiet aan de vraag, met verminderde zuurstof 
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extractie tot gevolg, hetgeen resulteert in anaerobe verbranding en lactaat acidose.5,6,76 Bij 

sepsis en septische shock zorgt de induceerbare vorm van NO synthase (iNOS) in 

vaatendotheel en glad spierweefsel voor een cytokine-geïnduceerde toename in NO 

productie, met gestegen plasmaspiegels van nitraat/nitriet (NN), de eindproducten van NO 

productie, tot gevolg,6,77-80 hetgeen guanylaatcyclase aanzet tot cGMP productie.73,74 

Plasmaspiegels van NN en cGMP lijken gerelateerd te zijn aan circulerende plasmaspiegels 

van cytokines en zijn hoger bij septische dan bij niet-septische patiënten.78-81 De toegenomen 

NO productie ten opzichte van endotheline zorgt mogelijk deels voor de vaatverwijding en 

hypotensie, verminderde gevoeligheid voor catecholamines, verminderde zuurstof extractie 

en de lactaat acidose bij septische shock.73,82,83 Om te onderzoeken of cytokine-

geïnduceerde NO productie ten opzichte van endotheline productie verantwoordelijk is voor 

de vroege perifere hemodynamische veranderingen bij septische shock, hebben wij 

hemodynamische en metabole variabelen (bijv. zuurstof extractie en lactaat plasmaspiegels), 

toegediende vasoactieve en inotrope medicatie (catecholamines) en plasmaspiegels van 

cytokines, endotheline en NN gemeten bij 14 patiënten met septische shock en hebben wij 

de onderlinge relaties bestudeerd (Hoofdstuk 6). Onze resultaten toonden dat behoudens 

een hogere lactaat plasmaspiegel aan het einde van de studieperiode en een hogere 

dosering aan toegediende catecholamines aan niet overlevenden in vergelijking met 

overlevenden, er geen verschil was in hemodynamische variabelen tussen beide groepen. In 

overeenstemming met eerder gepubliceerde studies, bleken de plasmaspiegels van NN en 

endotheline verhoogd en vroeg in het beloop van septische shock gerelateerd aan 

verhoogde plasmaspiegels van TNF-α en IL-6, hetgeen suggereert dat cytokines (bijv. TNF-

α, IL-6 en IL-6) endotheline productie beïnvloeden en iNOS activeren.73-79,81,84 De relatie 

tussen plasmaspiegels van IL-6, NN en endotheline, en de relatie tussen endotheline 

plasmaspiegels en hoeveelheid toegediende catecholamines, zou een gezamelijke 

oorsprong kunnen weerspiegelen, echter het kan niet uitgesloten worden dat endotheline 

productie werd gestimuleerd door toegediende catecholamines.75,85 In vergelijking met 

overlevenden, stegen bij niet overlevenden de plasmaspiegels van endotheline in de tijd. De 

NN plasmaspiegels daalden bij overlevenden, maar niet bij niet overlevenden. Endotheline 

en NN plasmaspiegels toonden geen relatie met creatinine plasmaspiegels, hetgeen pleit 

voor verhoogde productie, in plaats van verminderde excretie door de nieren. De SVRI, 

zuurstof extractie ratio en lactaat plasmaspiegels bleken gerelateerd aan endotheline 

plasmaspiegels. Zowel SVRI als zuurstof extractie ratio bleken omgekeerd gerelateerd aan, 

en lactaat plasmaspiegels bleken direct gerelateerd aan NN plasmaspiegels. Er kan 

geconcludeerd worden dat perifere hemodynamische en metabole veranderingen bij 

septische shock deels beïnvloed worden door endotheline en NO, en dat een cytokine-

geïnduceerde stijging in NO productie in vergelijking met endotheline ten minste deels de 

systemische vaatverwijding verklaard welke geassocieerd is met verminderde zuurstof 
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extractie en lactaat acidose. Bovendien wordt gesuggereerd dat toegenomen productie, en 

niet een verminderde excretie, bijdraagt aan verhoogde plasmaspiegels van NN en 

endotheline, en dat laatstgenoemde geassocieerd is met een slechte uitkomst. 

 

Septische shock wordt vaak gecompliceerd door diffuse intravasale stolling (DIS), hetgeen 

geassocieerd is met orgaanfalen en mortaliteit.86,87 Er wordt gedacht dat DIS het gevolg is 

van het vrijkomen van proinflammatoire cytokines en complement activatie,88,89 en dat het 

bijdraagt aan microvasculaire obstructie en zuurstoftekort in de weefsels.90-92 Bij DIS worden 

circulerende trombine-antitrombine (TAT) complexen beschouwd als een maat voor stolling, 

en wordt plasminogeen activator inhibitor (PAI) beschouwd als een maat voor (remming van) 

fibrinolyse.90,93-95 Remming van activatie van fibrinolyse door PAI is een belangrijke 

voorspellende factor voor orgaanfalen en slechte uitkomst bij sepsis en DIS.96-98 Bij septische 

shock is er sprake van een anaëroob metabolisme door zuurstoftekort in de weefsels met 

toegenomen lactaat productie en verhoogde lactaat plasmaspiegels tot gevolg. Deze zijn van 

prognostische belang, ook onafhankelijk van aanwezigheid van orgaanfalen of shock.99-101 Er 

is mogelijk sprake van een pathogenetische rol van de disbalans tussen stolling en 

fibrinolyse in het ontstaan van zuurstoftekort in de weefsels met lactaat acidose tot gevolg, 

hoewel het ook mogelijk is dat proinflammatoire factoren hieraan bijdragen. Lactaat 

plasmaspiegels lijken echter van groter prognostisch belang dan circulerende 

proinflammatoire factoren.99,100,102 Om bij septische shock meer inzicht te krijgen in de 

eventuele rol van een disbalans tussen stolling en fibrinolyse in het ontstaan van DIS en 

lactaat acidose, hebben we proinflammatoire factoren, variabelen van stolling en fibrinolyse, 

lactaat plasmaspiegels en hemodynamische variabelen gemeten bij 14 septische shock 

patiënten en bestudeerden we onderlinge relaties gedurende het beloop van de ziekte 

(Hoofdstuk 7). De resultaten toonden dat alle patiënten een hyperdynamische circulatie met 

een toegenomen hartminuutvolume en een milde lactaat acidose hadden. Zij hadden een 

verlengde protrombinetijd (PT), trombocytopenie en verhoogde plasmaspiegels van 

proinflammatoire factoren en van variabelen van stolling en fibrinolyse. TAT complexen 

bleken geassocieerd met IL-6 plasmaspiegels en PAI bleek gerelateerd aan TNF-α, hetgeen 

overeenkomt met eerdere studies die verschillende effecten van cytokines op activatie van 

stolling en remming van fibrinolyse lieten zien met TNF-α, en niet zozeer IL-6, dat betrokken 

is bij de regulatie van beide.88,96,103,104 Het beloop van plasmaspiegels van PAI voorspelde 

het beste het beloop van lactaat plasmaspiegels, onafhankelijk van hemodynamische 

variabelen, proinflammatoire factoren, PT, fibrinogeen en aantal trombocyten in het bloed. In 

vergelijking met overlevenden, persisteerde de verhoogde plasmaspiegels van lactaat, PAI 

en een verlengde PT bij niet overlevenden. Zowel stollingsactivatie als remming van de 

fibrinolyse bleken geassocieerd met hyperlactatemie, onafhankelijk van verstorende 

factoren, hetgeen pleit voor zuurstoftekort in de weefsels dat ten minste deels wordt 
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veroorzaakt door een disbalans tussen stolling en fibrinolyse, leidend tot DIS, hetgeen 

bijdraagt aan orgaanfalen en mortaliteit bij patiënten met septische shock.92,98,102,105,106 Onze 

resultaten toonden dat variabelen van stolling en fibrinolyse een sterkere relatie hadden met 

lactaat plasmaspiegels dan inflammatoire factoren. Concluderend liet deze studie zien dat in 

het beloop van septische shock en DIS, met name remming van de fibrinolyse onafhankelijk 

geassocieerd lijkt te zijn met hyperlactatemie en daarom wordt gesuggereerd dat een 

disbalans tussen stolling en fibrinolyse bij septische shock zou kunnen bijdragen aan het 

zuurstoftekort in de weefsels, een anaëroob metabolisme en uiteindelijk overlijden. 

 

Vasoactieve en inotrope medicatie wordt regelmatig toegediend bij de behandeling van 

septische shock, met als doel stijging van de arteriële bloeddruk en verbetering van de 

hartfunctie en orgaanperfusie. In experimentele setting is gesuggereerd dat deze medicijnen 

invloed hebben op de immuunrespons en daardoor mogelijk invloed hebben op de uitkomst, 

waarbij diverse studies tegenstrijdige resultaten laten zien.107-109 Catecholamine-

geïnduceerde beïnvloeding van de immuunrespons, door stimuleren van de inflammatoire 

reactie, zou mogelijk een rol spelen in de afweer bij sepsis,110 echter de betekenis hiervan bij 

de behandeling van sepsis is onbekend.111-114 Om meer duidelijkheid te krijgen over de rol 

van de behandeling met catecholamines en de invloed hiervan op het immuunsysteem bij 

septische shock, hebben we de relaties tussen toegediende vasoactieve en inotrope 

medicatie en proinflammatoire factoren en hun beloop in de tijd bestudeerd bij 20 septische 

shock patiënten (Hoofdstuk 8). Onze resultaten toonden dat in vergelijking met 

overlevenden, niet overlevenden meer catecholamines toegediend kregen en een 

persisterende lactaat acidose hadden. Er was geen verschil in plasmaspiegels van 

proinflammatoire factoren tussen beide groepen. De 7 patiënten die dobutamine kregen, 

hadden hogere TNF-α plasmaspiegels dan patiënten zonder dobutamine. Ook in multivariate 

analyse bleken dobutamine doseringen geassocieerd met TNF-α plasmaspiegels, 

onafhankelijk van verstorende factoren. Het is mogelijk dat dobutamine-geïnduceerde 

secretie van TNF-α in geïsoleerde hepatocyten en het hepatosplanchnisch gebied 

verantwoordelijk is voor deze relatie bij septische shock,115,116 en dit proinflammatoire effect 

verklaart mogelijk het eerder gedocumenteerde schadelijke effect van hooggedoseerde 

dobutamine.112 Zoals eerder beschreven, bleken dopamine doseringen geassocieerd met IL-

6 plasmaspiegels.108,111,115 In enkele multivariabele modellen, bleken noradrenaline 

doseringen omgekeerd gerelateerd aan IL-8 en TNF-α plasmaspiegels, hetgeen mogelijk, 

ten minste deels, een betere uitkomst van gebruik van noradrenaline bij shock, in plaats van 

dobutamine en dopamine, verklaart.114 Aangezien in onze analyses gecorrigeerd werd voor 

verstorende factoren, zou het positieve verband tussen dobutamine doseringen en TNF-α  

plasmaspiegels vroeg in het beloop van de ziekte, een causaal verband kunnen 

weerspiegelen, in plaats van een gezamenlijk oorsprong. Voor zover wij weten is dit de 
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eerste studie bij septische shock die het in vivo immuunmodulerende effect van 

catecholamines beschrijft, onafhankelijk van hemodynamische factoren en uitkomst. Onze 

resultaten pleiten ervoor dat in toekomstige studies naar de invloed van catecholamines op 

hemodynamische veranderingen bij septische shock, rekening gehouden wordt met de 

invloed hiervan op het immuunsysteem. Concluderend wordt gesuggereerd dat 

catecholamines die gebruikt worden bij de behandeling van septische shock verschillen in 

hun mogelijke invloed op het immuunsysteem. Dobutamine zou kunnen bijdragen aan 

stijging van TNF-α plasmaspiegels en dopamine aan stijging van IL-6 plasmaspiegels. 

Daarentegen lijkt het noradrenaline te ontbreken aan een proinflammatoir effect. 

 

 

CONCLUSIES 

 

De studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat septische shock een complex klinisch 

syndroom is en het resultaat is van een systemische reactie op infectie. Het omvat zowel 

proinflammatoire als anti-inflammatoire processen, evenals een reactie van het 

immuunsysteem en van het stollings- en fibrinolytisch systeem en heeft veranderingen in het 

metabolisme tot gevolg. De relatie tussen circulerende markers en mediatoren en hartfunctie 

en hemodynamische veranderingen in het beloop van de ziekte is bestudeerd, waarbij 

verschillende factoren betrokken bij het immuunsysteem, verschillende invloeden hebben op 

de hemodynamische veranderingen welke gezien worden in het beloop van de ziekte. 

Activatie van het complementsysteem doet de myocardiale depressie tijdens septische 

shock gedeeltelijk teniet en IL-6 is geassocieerd met vaatverwijding. Tijdens septische shock 

spelen circulerende plasmaspiegels van α-ANP, cGMP en endotheline een rol bij de 

herkenning van verminderde hartspierfunctie en zijn bruikbaar in het voorspellen en 

monitoren van de reactie op behandeling. Een verhoogde NT-proBNP plasmaspiegel bleek 

een marker te zijn voor systolisch hartfalen en een betere voorspeller voor afwezige vloeistof 

responsiviteit bij septische patiënten dan bij ernstig zieke patiënten zonder sepsis. De 

systemische vaatverwijding welke geassocieerd is met verminderde zuurstof extractie en 

lactaat acidose tijdens septische shock wordt ten minste deels verklaard door cytokine-

geïnduceerde toename in NO productie in vergelijking met endotheline. Tijdens septische 

shock worden stolling en fibrinolyse beïnvloedt door zowel circulerende proinflammatoire 

cytokines als door activatie van het complement systeem. Het blijkt dat remming van 

fibrinolyse geassocieerd is met hyperlactatemie en er wordt gesuggereerd dat een disbalans 

tussen stolling en fibrinolyse bij septische shock zou kunnen bijdragen aan het zuurstoftekort 

in de weefsels, een anaëroob metabolisme als gevolg hiervan en uiteindelijk overlijden. Het 

immuunmodulerende effect van vasoactieve en inotrope medicatie dat gebruikt worden bij de 

behandeling van septische shock is verschillend voor de diverse catecholamines. 
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Dobutamine is geassocieerd met een stijging van TNF-α plasmaspiegels, dopamine met 

stijging van IL-6 plasmaspiegels en noradrenaline lijkt geen proinflammatoir effect te hebben. 

 

 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

 

Hoewel het begrip van de pathogenese van sepsis en septische shock toegenomen is, zijn 

de pogingen om door behandeling de uitkomst te verbeteren vaak teleurstellend gebleken. 

Verder onderzoek is nodig om de complexe pathofysiologie van sepsis op te helderen en de 

waarde van de verschillende markers en mediatoren in het beloop van de ziekte vast te 

stellen. Tijdens de afgelopen 10 jaar zijn er vele factoren in deze geïdentificeerd en de 

kennis hieromtrent neemt snel toe. Echter, er is waarschijnlijk niet één enkele ideale marker 

welke toepasbaar is in de klinische praktijk en toekomstige bepalingen van een combinatie 

van factoren kunnen mogelijk inzicht geven in de ziekte en richting geven aan behandeling. 

Verdere evaluatie is nodig om deze combinatie van factoren te identificeren. 

 

Toekomstige studies die hemodynamische afwijkingen vergelijken met patronen van 

circulerende markers en mediatoren kunnen mogelijk helpen om patiënten te identificeren 

voor inclusie in studies naar de oorzaken van sepsis, reactie op behandeling en prognose 

van cardiovasculaire achteruitgang bij ernstig zieke patiënten. Aangezien de immuunrespons 

bij sepsis bifasisch lijkt te zijn, zouden seriële bepalingen van circulerende markers en 

mediatoren van het immuunsysteem gedaan moeten worden om die in relatie met het beloop 

van hartfunctie en hemodynamische veranderingen tijdens de verschillende fasen van de 

ziekte te bestuderen, om aldus bij te kunnen dragen aan adequate behandeling. Ook om 

deze reden zouden longitudinale relaties tussen NT-proBNP plasmaspiegels en parameters 

van hartfunctie bestudeerd moeten worden, door seriële metingen te doen in het beloop van 

de ziekte. 

 

In dit proefschrift is de invloed van behandeling met vasoactieve en inotrope medicatie op 

het immuunsysteem beschreven en daarom wordt immunosurveillance geadviseerd voor 

studies die tot doel hebben een verbetering van de hemodynamiek tijdens septische shock, 

door toediening van catecholamines.  

 

Toekomstige behandelingen van septische shock zouden gericht kunnen zijn op 

beïnvloeding van het immuunsysteem, afhankelijk van genetische polymorfismen, de 

kenmerken van de ziekteverwekker en de fase en duur van de ziekte. 
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