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samenvattinG en conclusies

Resuscitatie van een verbloeding is uiteindelijk gericht op het herstel van de zuur-
stofvoorziening naar organen, door het verbeteren van de perfusie en oxygenatie 
van de microcirculatie. In de huidige klinische praktijk worden richtlijnen voor re-
animatie voornamelijk bepaald door het bewaken van macrocirculatoire parameters 
zoals arteriële bloeddruk, hartslag en hartminuutvolume en  systemische metabole en 
oxygenatie parameters, zoals plasma lactaat en veneuze zuurstofsaturatie. Idealiter 
wordt de effectiviteit van de resuscitatie bewaakt door meting van de regionale oxy-
genatie, omdat het van sepsis bekend is, dat macro-en microvasculaire parameters 
niet vanzelfsprekend aan elkaar gerelateerd zijn.118

In dit proefschrift wordt de heterogeniteit van de zuurstofvoorziening tijdens ver-
bloeding en resuscitatie onderzocht op de relatie tussen micro-en macrovasculaire 
parameters en bovendien op de relatie tussen en binnen organen. We hebben ons 
gericht op de oxygenatie van het hart als een vitaal orgaan en de dunne darm als 
een niet-vitaal orgaan. Regionale oxygenatie werd gemeten door de Pd-porfyrine 
fosforescentie techniek. Deze meetmethode is echter niet toepasbaar bij de mens, 
zodat onze experimenten werden uitgevoerd in varkens onder anesthesie. Verbloe-
ding in alle experimenten werd bewerkstelligd door afname van een vast volume 
van het circulerende bloedvolume. De mate van shock werd daarmee niet bepaald 
door een macro-of microcirculatoire parameter. Resuscitatie werd uitgevoerd na een 
korte periode van verbloeding. Het eerste deel van het proefschrift beschrijft de ef-
fecten van resuscitatie met autoloog bloed (hoofdstukken 1-3). In het tweede deel 
(hoofdstukken 4-7) wordt resuscitatie met zuurstofdragers op basis van hemoglobine 
(HBOCs) onderzocht. Als alternatieve oplossingen voor bloed in de behandeling van 
een verbloeding leveren deze verbindingen niet alleen volume en zuurstof, maar zijn 
ook direct of indirect van invloed op de vasculaire tonus. Wij onderzochten wat de 
som van deze effecten betekent voor het transport en de distributie van zuurstof naar 
de verschillende weefsels, tijdens en na de resuscitatie van een verbloeding.

Het doel van Hoofdstuk 1 was het bestuderen van de relatie tussen microvasculaire 
en veneuze zuurstofdrukken in varkensdarmen tijden verbloedingsshock en resus-
citatie. Hiervoor werd microvasculaire PO2 (µPO2) gemeten door middel van fosfo-
rescentie van palladium-porfyrine. Tevens werden veneuze perfusie,  bloedgassen, 
en de productie van CO2 in de darm gemeten alsmede  macrohemodynamische va-
riabelen. In een groep dieren werd een shock bewerkstelligd door 40% van het cir-
culerende bloedvolume te ontrekken. Zeven van deze dieren werden geresusciteerd 
met een crystalloide oplossing en vier met het afgenomen bloed. In een andere groep 
dieren werd een zwaardere shock gecreëerd door 50% van het circulerende bloedvo-
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lume te onttrekken; deze dieren werden niet geresusciteerd. Uitgangswaarden voor 
mesenteriële veneuze PO2 en µPO2 waren gelijkwaardig (60±9 en 60±11 mmHg, res-
pectievelijk). Tijdens shock daalde de µPO2 significant onder de veneuze PO2 (26±10 
vs. 35±8 mmHg). Na resuscitatie met een crystalloide oplossing stegen de micro-
vasculaire en veneuze PO2 naar respectievelijk 44±9 en 44±6 mmHg. In de groep 
die geresusciteerd werd met het afgenomen bloed waren de waarden respectievelijk 
41±9 en 53±12 mmHg. Diepere shock resulteerde in een toegenomen verlaging van 
de mesenteriële veneuze PO2 naar 15±5 mmHg. De resultaten tonen aan dat tijdens 
hemorrhagische shock de oxygenatie van de microcirculatie in de darmen lager kan 
worden dan de veneuze oxygenatie.

In Hoofdstuk 2 wordt de regionale heterogeniteit van de zuurstofafgifte/-verbruik 
ratio binnen het hart bediscussieerd. Dit is een belangrijke functionele parameter om-
dat het bepaalt welke delen van het hart normoxisch zijn en welke delen dysoxisch 
zijn. Terwijl de heterogeniteit aan de zuurstoftransportzijde vooral beschreven is 
door heterogeniteit van perfusie, moet de heterogeniteit van diffusie niet vergeten 
worden. Deze diffusie van zuurstof vindt niet plaats in de arteriolen of venules in het 
hart maar vooral in de capillairen. Zuurstofdiffusie kan zelfs de hoofdbepalende fac-
tor van zuurstofafgifte worden tijdens obstructie van perfusie. Studies die regionale 
perfusie en zuurstofconsumptie nabootsen hebben laten zien dat de heterogeniteit 
van perfusie gelijk is aan die van zuurstofconsumptie. Directe non-invasieve indi-
catoren van de balans tussen zuurstofafgifte en zuurstofverbruik zijn NADH fluoro-
metrie (mitochondriale energie status) en microvasculaire oxygenatie metingen door 
middel van fosforimetrie. Deze indicatoren hebben een relatieve homogene verde-
ling van zuurstof laten zien onder normale fysiologische omstandigheden, hetgeen 
aangeeft dat afgifte en consumptie op elkaar zijn afgestemd. NADH fluorometrie 
heeft echter aangetoond dat heterogeniteit ontstaat in gecomprimeerde harten (is-
chemie, hypoxie, hypertrofie, en endotoxemie) binnen specifieke plaatsen: zwakke 
microcirculatoire plekken. Er wordt gesuggereerd dat deze zwakke plekken lijden 
onder een hoge reductie van perfusie waardoor er snel dysoxie kan ontstaan aan de 
veneuze zijde van de capillairen. 

Omdat er in sommige typen van shock een verschil bestaat tussen de respons in de 
macrocirculatie en de microcirculatie, hebben we in Hoofdstuk 3 zowel macro- als 
microcirculatoire parameters gemeten in het hart als een vitaal orgaan en in de dar-
men als een non-vitaal orgaan. We hebben de hypothese getest dat de microcirculatie 
in de darmen de macrocirculatie zou volgen in de acute fase van verbloedingsshock 
en isovolemische bloed transfusie, maar dat de microcirculatie in het hart beschermd 
zou worden zelfs onder condities van verslechterde macrocirculatie. Varkens werden 
onder narcose gebracht en gecontroleerd verbloed (opeenvolgend 20ml/kg en 10ml/kg 
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van het circulerende bloed werd onttrokken), waarna ze geresusciteerd werden met 
het onttrokken bloed. Kwantitatieve metingen van microvasculaire zuurstofdrukken 
(µPO2) werden gedaan met behulp van fosforimetrie, simultaan op de darmen en het 
hart. Systemische en regionale zuurstofgerelateerde parameters evenals µPO2 werden 
gemeten als uitgangswaarden, na 30% reductie van het circulerende bloedvolume, na 
45% reductie, en na resuscitatie met het ontrokken bloed. De helft van de varkens 
reageerde goed op de resuscitatie, maar de andere helft overleed 20-30 minuten na 
resuscitatie. In uitgangswaarden of na verbloeding waren er geen significante ver-
schillen tussen de dieren die goed reageerde op de bloedtransfusie en de dieren die 
niet goed reageerde. Correlatie-analyse toonde aan dat tijdens hemorrhagische shock 
en resuscitatie de microvasculaire PO2 in het hart en in de darmen nauw gerelateerd 
waren aan macrocirculatoire parameters (hartminuutvolume, bloed druk, en syste-
misch zuurstoftransport). Deze studie toonde aan dat de microcirculatie in het hart 
als een vitaal orgaan en in de darmen als een non-vitaal orgaan de macrocirculatie 
volgt in de acute fase van verbloedingsshock en isovolemische bloedtransfusie.

Als een alternatief voor allogeen bloed zijn er op hemoglobine gebaseerde zuurstof-
dragers (HBOCs) ontwikkeld. In Hoofdstuk 4 beschrijven we de mechanismen van 
zuurstoftransport door deze HBOCs, de modificaties aangebracht aan de hemoglo-
bine moleculen om de negatieve effecten van de HBOCs tegen te gaan, en de effecten 
van HBOCs op (micro)vasculaire regulatie en de rheologie van bloed. Daarnaast 
beschrijven we de effecten van HBOCs op microvasculair niveau in verschillende 
organen.

In Hoofdstuk 5 hebben we de effectiviteit van resuscitatie met polyHbXl (een ge-
polymeriseerde gekruislinkte hemoglobine oplossing) in varkens getest. Daarnaast 
bestudeerden we of vasoconstrictie, veroorzaakt door gemodificeerde hemoglobine 
oplossingen, veranderingen in regionale weefselperfusie en oxygenatie veroorzaakt 
en of de hartfunctie wordt beïnvloed. Hiervoor werden twaalf varkens onder narcose 
gebracht en gecontroleerd verbloed (25 mL/kg). Vervolgens werden ze geresusci-
teerd met het ontrokken bloed of met polyHbXl. Bij aanvang, tijdens shock, en 150 
minuten na resuscitatie werden systemische hemodynamische parameters en syste-
mische en cardiale oxygenatie parameters gemeten. Daarnaast hebben we catecho-
lemines, cardiale hoog energetische fosfaten, en regionale perfusie (radioactieve 
microsferen) gemeten. We vonden dat resuscitatie met polyHbXl resulteerde in pul-
monale hypertensie, maar niet in systemische hypertensie, ondanks een stijging van 
zowel de systemische als pulmonale vaatweerstand. Het resultaat van een verlaagd 
slagvolume. Door een lager arteriëel zuurstofgehalte na resuscitatie met polyHbXl 
was het systemische zuurstoftransport minder in vergelijking tot resuscitatie met het 
onttrokken bloed. Door een betere bloedstroming echter, was de regionale weefsel 
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oxygenatie in beide groepen gelijk. Deze studie heeft dus laten zien dat resuscitatie 
met polyHbXl na verbloedingsshock in varkens de hemodynamiek minstens net zo 
goed hersteld als autoloog bloed en dat het resulteert in pulmonaire hypertensie. 
Weefsel oxygenatie en hartfunctie werden behouden.

In Hoofdstuk 6 hebben we de effecten van een laag volume van diaspirin gekruis-
linkte hemoglobine (DCLHb) op microvasculaire oxygenatie (µPO2) in varkensdar-
men gemeten met fosforescentie van palladium-porfyrine. Waarden van µPO2 in de 
darm werden gecorreleerd aan regionale darmperfusie en aan globale metabole en 
circulatie parameters. Een gecontroleerde verbloeding (40 mL/kg) werd gevolgd 
door resuscitatie met een combinatie van Ringer’s lactaat en gemodificeerde gela-
tine (lactR/Gel) of met een lage dosis (5 ml/kg) 10% DCLHb. Na resuscitatie was de 
darm µPO2 vergelijkbaar verbeterd in beide groepen (van 25±10 mmHg naar 53±8 
mmHg in de lactR/Gel groep en van 23±9 mmHg naar 46±6 mmHg in de DCLHb 
groep). Dit werd veroorzaakt door een verhoogd zuurstoftransport naar de darm. De 
verbetering na DCLHb resuscitatie duurde echter langer (75 vs. 30 minuten). De 
mesenteriële veneuze PO2 was verhoogd na resuscitatie met lactR/Gel maar niet na 
resuscitatie met DCLHb, gerelateerd aan een verhoogde zuurstofconsumptie in de 
laatste groep. We concluderen dat DCLHb effectief zuurstof transporteert naar de 
microcirculatie van de darmen na een verbloedinsshock. Ook hebben we laten zien 
dat hier een lager volume voor nodig is dan normaal gebruikt wordt in resuscitatie 
procedures. 

In navolging van de resultaten uit hoofdstuk 6, gebruikten we verschillende doses 
van DCLHb voor resuscitatie van een verbloedingsshock in Hoofdstuk 7. Verder 
hebben we de oxygenatie van het hart onderzocht, aangezien dit orgaan het moeilijk 
kan krijgen bij een toenemende dosering van DCLHb. We hebben de hypothese ge-
test dat resuscitatie met HBOCs de oxygenatie van de microcirculatie verschillend 
beïnvloedt in verschillende organen. We hebben getest of het volume van de HBOC 
van invloed is op de microcirculatoire oxygenatie in het hart en in de serosa en mu-
cosa van de darm in een varkensmodel van verbloedingsshock. Varkens ondergingen 
een gecontroleerde verbloeding (30 mL/kg over een uur), gevolgd door resuscitatie 
met 10, 20, of 30 mL/kg DCLHb of isovolemische resuscitatie met 30 mL/kg col-
loïd oplossing (HAES). Systemische en regionale hemodynamische en oxygenatie 
parameters werden gemeten. Microvasculaire oxygenatie (µPO2) werd gemeten in 
het epicardium, en in de serosa en mucosa van de darm door middel van fosforime-
trie. Metingen werden gedaan tot 120 minuten na resuscitatie. Na verbloeding was 
resuscitatie met een laag volume DCLHb effectief in het verbeteren van hart en darm 
µPO2. In de darm was dit even effectief als resuscitatie met HAES. Hogere volumes 
van DCLHb en HAES waren niet effectief in het normaliseren van hart µPO2, maar 
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verhoogde wel de darm µPO2 tot hyperoxische waarden in een dosisafhankelijke 
trend. De effecten waren gelijk in de serosa en mucosa van de darm. In tegenstelling 
tot het blijvende hypertensieve effect van DCLHb, waren de effecten van DCLHb op 
regionale hemodynamische en oxygenatie parameters tijdelijk. Deze studie toont aan 
dat een laag volume van DCLHb effectief is in het verbeteren van de microvasculaire 
oxygenatie in het hart en in de darmen. Hogere doses DCLHb waren niet meer effec-
tief dan de lage dosis in het verbeteren van de hart oxygenatie maar verhoogden wel 
de darm oxygenatie tot hyperoxische waarden. We concluderen dat monitoring van 
de microcirculatie inzichten geeft in de veranderingen in regionaal zuurstoftransport, 
veroorzaakt door resuscitatie met DCLHb, terwijl systemische variabelen dit niet 
weergeven.

Concluderend tonen onze experimenten aan dat tijdens verbloeding en resuscitatie 
met bloed, heterogeniteit van de regionale oxygenatie naar het hart en de darm in 
relatie tot systemische hemodynamiek beperkt is. Heterogeniteit na resuscitatie met 
HBOC is echter aanzienlijk. Dus om de effectiviteit te onderzoeken van resuscitatie 
met HBOC voor verbloeding is het noodzakelijk te kijken op niveau van de microcir-
culatie van verschillende organen. Het is aangetoond dat resuscitatie met DCLHb en 
polyHbXl na verbloeding, hoewel zij aanzienlijke effecten hebben op het vasculaire 
systeem, resulteert in een verbetering van de regionale oxygenatie van het hart en de 
darmen. We zagen ook een verhoogde metabole behoefte in de darm na toediening 
van DCLHb, gecompenseerd echter door een betere zuurstoftoevoer.

Tot nu toe is er geen HBOC goedgekeurd door de FDA. Terwijl de effectiviteit op 
zuurstoftransport door HBOCs in onze en andere studies is aangetoond, was het 
beëindigen van klinische studies vooral het gevolg van de bijwerkingen veroorzaakt 
door deze oplossingen. Een meta-analyse van 16 klinische studies (uitgevoerd tus-
sen 1996 tot 2008) met 5 verschillende HBOCs, toonde een significant verhoogd 
risico van overlijden (relatieve risico van 1,3) en myocardinfarct (relatieve risico 
van 2,7).259 Er wordt van uitgegaan dat de bijwerkingen voornamelijk het gevolg 
zijn van wegvangen van NO door vrij hemoglobine, wat kan leiden tot systemische 
vasoconstrictie, verminderde doorbloeding, vrijkomen van pro-inflammatoire me-
diatoren en vasculaire trombose van het hart door een verlies van inactivatie van 
bloedplaatjes.260 Extravasatie van HBOC in het vaatstelsel induceert wegvangen van 
NO. Inderdaad is tijdens onze experimenten, beschreven in hoofdstuk 5 bij resuscita-
tie met polyHbXl, extravasatie van vooral niet gekruislinkte Hb-moleculen waarge-
nomen, hetgeen zichtbaar was in alle zichtbare organen. In die experimenten zagen 
we echter geen systemische, maar alleen pulmonale hypertensie, zonder afname van 
hartfunctie. De ontwikkeling van polyHbXL werd gestopt na het waarnemen van 
hemorragische laesies in de dunne darm tijdens experimenten in ratten en apen.261 
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Ook de klinische studies met DCLHb werden beëindigd als gevolg van verhoogde 
sterfte in de groep traumapatiënten behandeld met DCLHb. Er werd van uitgegaan 
dat het herstel en stabilisatie van de gemiddelde arteriële druk door zelfs een laag 
volume van DCLHb, zoals ook beschreven in onze experimenten in hoofdstuk 6, 
onvoldoende oxygenatie van verschillende organen maskeerde, en resulteerde in 
onvoldoende vochttoediening. Er is echter nog steeds discussie over de relevantie 
van hypertensie als de oorzaak van de toegenomen mortaliteit.256 Aangezien de be-
hoefte aan een alternatief voor bloed als resuscitatievloeistof nog steeds actueel is, 
zijn nieuwe kunstmatige zuurstofdragers in ontwikkeling. Ontwikkeling van deze 
HBOCs is nog steeds gericht op het vermijden van vasoactiviteit en verbetering van 
de bindingskarakteristieken van het hemoglobine voor zuurstof.262-264 Een product 
voor klinische toepassing is op dit moment niet beschikbaar.

Het is duidelijk dat, alvorens een nieuwe HBOC klinisch kan worden geëvalueerd, 
deze producten moeten worden onderzocht op hun effecten op de systemische he-
modynamiek en microvasculaire oxygenatie van verschillende organen. En hoewel 
er momenteel geen HBOC is goedgekeurd, heeft de ontwikkeling van HBOCs zeker 
bijgedragen aan onze toename van kennis over het gedrag van de microcirculatie 
in gecompromiteerde circulatoire omstandigheden. Bovendien heeft dit onderzoek 
bijgedragen aan de ontwikkeling van klinisch toepasbare technieken voor het bestu-
deren van de microcirculatie, zoals SDF-imaging.265,266




