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samenVaTTing en ConClusies
Het monitoren van CO2 kan zinvolle informatie geven over de systemische bloed- 
en weefselperfusie. Dit proefschrift toont het volgende aan: 

1. Hartminuutvolume en de PCO2 aan het eind van de exhalatie (end-tidal PCO2 
[PETCO2]) zijn sterk logaritmish gecorreleerd.

2. Alveolaire CO2 eliminatie, en bijgevolg PETCO2, afhankelijk zijn van de CO2- 
productie, alveolaire ventilatie en pulmonale perfusie (hartminuutvolume). Als 
de eerste twee variabelen constant zijn gehouden, weerspiegelen verlagingen 
in PETCO2 een afname in het hartminuutvolume. Echter, ernstige reducties 
in het hartminuutvolume, verlagen ook de CO2-productie en veranderen 
de helling van de PETCO2/hartminuutvolume relatie. Dit fenomeen wordt 
geassocieerd met een verhoogd respiratoir quotiënt. Daarom kan PETCO2 
nuttig zijn voor het monitoren van de doorbloeding van de longen en als 
waarschuwing dienen bij hoge activiteit van het anaërobe metabolisme. 

3. De ontwikkeling van intramucosale acidose – ofwel, een stijging van het 
darmslijmvlies-arteriële pCO2 verschil (ΔPCO2) – gaat vooraf aan verminderd 
systemisch en intestinaal zuurstofverbruik en ΔPCO2 dus een gevoelige 
marker is van hypoperfusie. 

4. Veno-arteriële en intramucosaal-arteriële pCO2 gradiënten het resultaat zijn van 
interacties tussen de veranderingen in aërobe en anaërobe CO2 
productie, de CO2-dissociatie curve en de bloedtoevoer naar weefsels. 
Tijdens afhankelijkheid van het zuurstofaanbod, zijn tegenovergestelde 
veranderingen in aërobe en anaërobe CO2-productie aanwezig: aërobe CO2-
productie neemt af als gevolg van een gedaalde aërobe stofwisseling, maar  
anaërobe CO2-productie wordt in gang gezet door de bicarbonaat buffering 
van anaëroob gegenereerde protonen. Ondanks de daling van de totale  
CO2-productie, neemt het respiratoir quotiënt toe, terwijl het O2 verbruik nog 
meer daalt. Deze relatieve toename van de VCO2 ten opzichte van de VO2 
weefsel-en veneuze kan alleen hypercapnie genereren, wanneer er sprake 
is van lage bloeddoorstroming, waarbij sprake is van verminderde CO2-
klaring. Daarom zijn CO2 -gradiënten slechte indicatoren van weefseldysoxie 
in omstandigheden waarin de weefselperfusie gehandhaafd blijft zoals bij 
hypoxische en anemische hypoxie het geval is.

5. Weefsel- en veneuze hypercapnie zijn universele gebeurtenissen. Regionale  
heterogeniteiten, treden echter niet alleen op tijdens hypoperfusie maar ook 
na reanimatie.

6. De toename van de bloedstroom, door volume-expansie of een vasoactief 
geneesmiddel, zou de microcirculatie kunnen bevorderen en zou de 
ontwikkeling van intramucosale acidose in experimentele endotoxemie 
kunnen voorkomen. Niettemin kunnen de effecten van vasoactieve 
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geneesmiddelen inconsistent zijn. Levosimendan voorkomt dat een 
schijntoename van ΔPCO2 als dusdanig wordt herkent door het lichaam, 
maar bijwerkingen gerelateerd aan buitensporige vasodilatatie kunnen, 
afhankelijk van de dosering, in meer of mindere mate optreden.  
Bij dobutamine, het medicijn dat meer voorspelbare stijgingen in  de PCO2 
van de intestinale mucosa geeft, tradt dit effect niet op in ons model.

7. Acidose van de intestinale mucosa hangt samen met villihypoperfusie. In  
endotoxemische shock zijn microvasculaire afwijkingen waar te nemen in  
verschillende gebieden. De normalisering van de systemische en intestinale  
hemodynamica door middel van vochttoediening corrigeert een aantal van deze  
stoornissen, maar is niet in staat om de acidose van de intestinale mucosa te 
corrigeren die gerelateerd is aan persistente villihypoperfusie. 

8. Bloedingen hebben een groter effect op de microcirculatie dan op het 
hartminuutvolume. De veranderingen in de microcirculatie wijzigingen 
uitgebreider dan de veranderingen in hartminuutvolume. Als expressie van 
heterogeniteit zijn deze wijzigingen meer zichtbaar in de intestinale mucosa 
dan in de intestinale serosa en de sublinguale mucosa.

9. De omvang van microcirculatoire perfusie kan adequaat worden geëvalueerd 
door de semi-kwantitatieve microvasculaire bloeddoorstromings index 
(microvascular flow index [MFI]), waarvan de parameter sterk correleert met 
de werkelijke snelheid van de rode bloedcellen zoals deze gemeten is door 
software.

10. De optimale perfusiedruk voor sublinguale microcirculatie is afhankelijk 
van de basale staat; bij patiënten bij wie de capillaire dichtheid en de 
capillaire perfusie van de microcirculatie ernstig is afgenomen, wordt, na 
een verhoging van de arteriële bloeddruk van 65 naar 85 mm Hg met 
norepinefrine, een toename van de capillaire dichtheid en de capillaire 
perfusie waargenomen. Omgekeerd, werd bij patiënten met een relatief 
goed functionerende microcirculatie een verminderde perfusie en capillaire 
dichtheid van de microcirculatie waargenomen indien de bloeddruk werd 
verhoogd. De conclusie is dat de titratie van vasopressoren met als doe een 
optimale perfusiedruk te bereiken, uitgevoerd dient te worden op basis van 
een evaluatie van de microcirculatie in elk individu.

11. De keuze van de vloeistof voor reanimatie zou een therapeutisch 
relevant aandachtspunt kunnen zijn. Ondanks het ontbreken van klinische 
studies, gericht op de effecten van verschillende vloeistoffen op de 
microcirculatie van septische patiënten, heeft onderzoek, uitgevoerd in 
relevante experimentele modellen, de gunstige effecten van zetmeel 
aangetoond. Zetmeeloplossingen zouden de microcirculatie kunnen 
verbeteren vanwege hun effecten op de verschillende mechanismen 
zoals de interactie tussen endotheliale cellen en leukocyten, regionale  
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veranderingen in NO-productie, de vervormbaarheid van rode bloedcellen en  
de aggregatiemogelijkheid, coagulatie en fibrinolyse, glycocalyx en 
inflammatoir letsel. Uit de resultaten van onze gerandomiseerde, 
gecontroleerde pilotstudie blijkt dat groep patiënten gereanimeerd met 6% 
hydroxyethylzetmeel 130/0.4 (HES) een betere sublinguale microcirculatie 
hebben dan de groep patiënten die alleen zoutoplossing toegediend 
kregen. Deze resultaten suggereren dat bij vroege doelgerichte therapie 
een betere rekrutering van de microcirculatie optreedt wanneer 6% HES 
130/0.4 wordt gebruikt voor de uitbreiding van het intravasculaire volume 
in vergelijking met een zoutoplossing. 




