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ENGLISH SUMMARY

Onset of cardiopulmonary bypass during cardiac surgery causes a sudden shift in 

systemic flow patterns and is associated with contact activation and the induction 

of a systemic inflammatory response. This  leads to disturbances in microcirculatory 

perfusion that are thought to contribute to tissue hypoperfusion and postoperative 

morbidity. To date, treatment strategies to preserve or restore microcirculatory 

perfusion are lacking. Identification of new therapeutic strategies is challenging 

as microcirculatory capacity cannot be deduced from changes in macrocirculatory 

parameters and as underlying pathophysiological mechanisms remain incompletely 

understood.

In this thesis, we investigated the extent and postoperative course of disturbances 

in microcirculatory perfusion profiles following cardiac surgery with cardiopulmonary 

bypass. Furthermore, we explored potential pathophysiological mechanisms 

underlying cardiopulmonary bypass-induced microcirculatory perfusion disturbances, 

in which we proposed the microvascular endothelium to be a central regulator. 

Using a translational approach, we investigated the impact of cardiopulmonary 

bypass on microvascular endothelial barrier function and microcirculatory perfusion 

and questioned whether preservation of microvascular endothelial barrier during 

cardiopulmonary bypass would reduce microvascular leakage and thereby preserve 

microcirculatory perfusion.

First, we investigated whether the use of biocompatible coating systems would 

protect the endothelial glycocalyx in order to preserve microvascular barrier function 

and improve microcirculatory perfusion and -recovery following cardiopulmonary 

bypass. Secondly, we investigated microvascular integrity and endothelial barrier 

function following cardiopulmonary bypass using an in vitro assay. 

To further explore the relationship between cardiopulmonary bypass-associated 

endothelial hyperpermeability and microcirculatory perfusion disturbances, we 

used an experimental model of cardiopulmonary bypass to assess microcirculatory 

perfusion and edema formation in several organs.  Lastly, using an animal model of 

cardiopulmonary bypass, we investigated whether direct modulation of endothelial 

receptors would improve endothelial barrier function, reduce microvascular leakage 

and edema formation and thereby improve microcirculatory perfusion and organ 

function following cardiopulmonary bypass. 
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Chapter 1 provides a general introduction describing the use of cardiopulmonary 

bypass during cardiac surgery and its effect on -associated morbidities. We also 

introduced the concept of microvascular failure following cardiopulmonary bypass. 

Moreover, we highlighted mechanisms (endothelial glycocalyx integrity, and 

thrombin-PAR1- and angiopoietin-Tie2 signaling) involved in the regulation of the 

endothelial barrier.

PART I - MICROCIRCULATORY PERFUSION DISTURBANCES 
FOLLOWING CARDIOPULMONARY BYPASS

To increase our understanding concerning the effect of cardiopulmonary bypass on 

microcirculatory perfusion, we evaluated available evidence. Chapter 2 provides an 

overview of available studies that investigated the effect of cardiopulmonary bypass 

on sublingual microcirculatory perfusion in patients undergoing cardiac surgery. In 

addition, several cardiac surgery and cardiopulmonary bypass associated factors 

are discussed that may influence microcirculatory perfusion, such as anesthesia, 

cardiopulmonary bypass flow patterns, and hemodilution. We observed that 

cardiopulmonary bypass during cardiac surgery mainly impairs microcirculatory flow 

patterns, while maintaining overall microvascular density. We concluded that this 

heterogeneity in microvascular flow affects local oxygen offloading and extraction, 

thereby contributing to tissue hypoperfusion and organ dysfunction following 

cardiopulmonary bypass. 

As microcirculatory perfusion disturbances are considered responsible for 

postoperative organ damage, we hypothesized that these microcirculatory perfusion 

disturbances would persist in the first postoperative days. To answer this question, 

we investigated the postoperative course of cardiopulmonary bypass-associated 

microcirculatory perfusion disturbances. In chapter 3, we evaluated the effect of 

cardiopulmonary bypass on sublingual microcirculatory perfusion and endothelial 

glycocalyx integrity using side stream darkfield imaging in patients undergoing 

cardiac surgery. We observed that cardiopulmonary bypass-induced microcirculatory 

perfusion disturbances persist at least three days following cardiac surgery. We also 

observed that glycocalyx integrity did not recover in the first postoperative days 

after surgery. These results indicate a prolonged alteration of microvascular function 

following cardiopulmonary bypass.
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Degradation of endothelial glycocalyx following onset of cardiopulmonary bypass 

is suggested to precede impairment in microcirculatory function and perfusion. 

However, whether preservation of endothelial glycocalyx during cardiopulmonary 

bypass would protect microcirculatory perfusion remained unknown. In chapter 4, 

we investigated whether preservation of the endothelial glycocalyx layer by using two 

different biocompatible coating systems would improve microcirculatory perfusion 

following cardiopulmonary bypass. We hypothesized that the use of a heparin-coated 

cardiopulmonary bypass circuit resembles the endothelial glycocalyx more closely, 

thereby preserving endothelial glycocalyx integrity and microcirculatory perfusion, 

in contrast to phosphorylcholine coated circuits. Despite preservation of endothelial 

glycocalyx integrity using heparin-coated circuits during cardiopulmonary bypass, 

microcirculatory perfusion was equally impaired in both groups. Although loss of the 

endothelial glycocalyx during cardiopulmonary bypass may contribute to alterations 

in microcirculatory perfusion, preservation of endothelial glycocalyx was not sufficient 

to preserve microcirculatory perfusion during cardiac surgery with cardiopulmonary 

bypass.

As preservation of endothelial glycocalyx was proven not sufficient to preserve 

microcirculatory perfusion during cardiopulmonary bypass, we further explored 

the effect of cardiopulmonary bypass on microvascular endothelial barrier function. 

Previous studies suggested an important regulatory role of the angiopoietin-

Tie2 system in inflammatory and cardiopulmonary bypass associated endothelial 

hyperpermeability and vascular leakage. We therefore investigated whether 

cardiopulmonary bypass-associated endothelial hyperpermeability corresponded 

to circulating angiopoietin-2 levels and microcirculatory perfusion disturbances in 

patients. In chapter 5, we evaluated the postoperative course of cardiopulmonary 

bypass-associated endothelial permeability using an in vitro endothelial bioassay. 

Renal and pulmonary endothelial monolayers were exposed to plasma from 

patients that underwent cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. We showed 

a plasma-induced and cell-type specific in vitro renal and pulmonary endothelial 

hyperpermeability. This effect was observed in all samples taken within the first three 

postoperative days. Moreover, these effects corresponded to increased circulating 

angiopoietin-2 levels and were associated with in vivo microcirculatory perfusion 

disturbances in corresponding patients. These results suggest that angiopoietin-2 

may be used as biomarker for endothelial hyperpermeability and may contribute to 

delayed recovery of postoperative microcirculatory perfusion disturbances following 

cardiac surgery with cardiopulmonary bypass.
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PART II - REDUCTION OF MICROVASCULAR LEAKAGE TO 
PROTECT MICROCIRCULATORY PERFUSION FOLLOWING 
CARDIOPULMONARY BYPASS

The second part of this thesis focused on whether prevention of endothelial 

hyperpermeability and edema formation following cardiopulmonary bypass would 

improve microcirculatory perfusion. In chapter 6, we evaluated the effect of vascular 

leakage-preventing therapeutic agents to reduce edema following cardiopulmonary 

bypass. We performed a systematic review and meta-analysis of clinical and preclinical 

studies. Inhibition of neutrophil infiltration and direct modulators of endothelial 

barrier function (protease activated receptor-1 (PAR1), Tie2 signaling) appeared 

most effective in reducing edema formation, in particular pulmonary edema. To 

effectively reduce postoperative edema in all vital organs following cardiopulmonary 

bypass, we suggest a combination of reducing systemic inflammation and neutrophil 

infiltration as well as direct modulation of vascular endothelial barrier receptors.

As a proof of concept study, we first explored whether reduction of microvascular 

leakage following cardiopulmonary bypass could improve microcirculatory perfusion. 

In chapter 7, we used a rat model of cardiopulmonary bypass to investigate 

whether activation of endothelial Tie2 using vasculotide, an angiopoietin-1 mimetic, 

would reduce cardiopulmonary bypass-induced vascular leakage and preserve 

microcirculatory perfusion. Cardiopulmonary bypass induced pulmonary and 

renal vascular leakage, and reduced perfused capillaries in the cremaster muscle 

determined by intravital microscopy. Rats pretreated with vasculotide showed 

a reduction in pulmonary vascular leakage following cardiopulmonary bypass 

compared to control animals, however, only a trend in reduced vascular leakage in 

kidneys was observed. In addition, pretreatment with vasculotide before onset of 

cardiopulmonary bypass completely preserved cremaster microcirculatory perfusion. 

We concluded that vasculotide pretreatment could reduce vascular leakage following 

cardiopulmonary bypass and thereby preserve microcirculatory perfusion. However, 

activation of endothelial Tie2 was not sufficient to fully prevent pulmonary and renal 

vascular leakage, which may require an additional or other strategy.

So far, we observed that reduction of microvascular leakage via activation of Tie2 

improved microcirculatory perfusion in the cremaster muscle, but was not sufficient 

to prevent renal edema. Based on our hypothesis that preservation of organ 

perfusion would rely on prevention of organ edema, we decided to further explore a 
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different signaling pathway. In chapter 6, we identified that modulation of thrombin-

induced activation of endothelial PAR1 may provide a promising treatment strategy 

to reduce edema formation. As organ-specific responses to therapeutic strategies 

were observed, we used an additional measurement technique to asses renal 

perfusion. In chapter 8, we investigated whether inhibition of thrombin-induced 

activation of PAR1 using aprotinin protects renal perfusion and function in a rat 

model of cardiopulmonary bypass. We hypothesized that cardiopulmonary bypass 

would reduce renal perfusion and subsequently induce renal injury. Moreover, 

we hypothesized that aprotinin would preserve renal endothelial structure and 

reduce vascular leakage via inhibition of endothelial PAR1. Cardiopulmonary 

bypass immediately decreased cremaster microcirculatory perfusion, followed by a 

reduction in renal perfusion one hour after weaning from cardiopulmonary bypass. 

Treatment with aprotinin recovered microcirculatory perfusion in the cremaster 

muscle after weaning from cardiopulmonary bypass. Moreover, aprotinin preserved 

renal endothelial integrity, and reduced fluid requirements and renal edema 

formation. However, aprotinin treatment was not able to improve renal perfusion or 

reduce renal injury following cardiopulmonary bypass compared to untreated CPB 

rats, underlining organ-specific microvascular responses to cardiopulmonary bypass.

In chapter 9, the general conclusions of the thesis are formulated and the main 

findings of the thesis are discussed. In addition, we address methodological 

considerations and future perspectives. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
 

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.
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In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste conclusies van dit proefschrift beschreven en 

besproken. We concluderen dat hartchirurgie met gebruik van een hart-longmachine 

de microcirculatoire perfusie verstoort en dat deze verstoring aanwezig blijft na 

de operatie. Deze verstoring in microcirculatoire perfusie tijdens het gebruik van 

een hart-longmachine gaat gepaard met verlies van de microvasculaire endotheel-

barrièrefunctie en oedeemvorming. Behoud van de microvasculaire beschermlaag, 

de endotheliale glycocalyx, door gebruik te maken van glycocalyx-achtige 

coating van de kunststof slangen van de hart-longmachine is niet afdoende om 

de verstoring van de microcirculatoire perfusie tijdens hartchirurgie te voorkomen 

of te verminderen. Directe versterking van de microvasculaire barrièrefunctie 

middels medicatie die aangrijpt op receptoren op het endotheel beschermt het 

nier- en longendotheel en vermindert oedeemvorming in deze organen. Hoewel 

deze strategieën de microcirculatoire perfusie in de cremaster spier beschermt, 

geldt dit niet voor de nieren. Het voorkomen van nieroedeem na gebruik van een 

hart-longmachine kon de nierperfusie niet behouden en leidde bovendien niet tot 

minder nierschade. Het remmen van vaatlekkage na hartchirurgie met gebruik van 

een hart-longmachine vraagt dus een orgaan-specifieke aanpak en mogelijk een 

combinatie van verschillende typen medicaties. Dit proefschrift levert hierdoor een 

bijdrage aan het begrip van deze potentiele processen. Toekomstige studies zullen 

gericht moeten zijn op de vraag of een combinatie van medicamenteuze therapieën 

de perfusie in verschillende organen kan behouden en postoperatieve complicaties 

kan verminderen.
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