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Doel van het onderzoek 

In dit onderzoek bestudeerden we bloedactivatie gedurende en na open-hartchirurgie 

ondersteund met cardiopulmonale bypass met behulp van een hart-longmachine. In de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn de effecten onderzocht van oppervlaktebehandeling van 

(onderdelen van) het extracorporale circuit op bloedactivatie en de daarmee gepaard 

gaande veronderstelde postoperatieve gevolgen (hoofdstuk 4). In de hoofdstukken 5 en 6 

is bloedactivatie onderzocht in wondbloed en zijn de effecten gemeten van retransfusie 

van dit wondbloed op systemische complementactivatie (hoofdstuk 5) en 

stollingsactivatie (hoofdstuk 6). In beide hoofdstukken is tevens de aanwezigheid van 

micropartikels onderzocht. In hoofdstuk 7 is onderzocht of micropartikels uit 

patiëntenbloed worden verwijderd door een celbesparend apparaat (“cell saver”). 

Tenslotte is in hoofdstuk 8 de cognitieve functie onderzocht van patiënten die een 

primaire of non-primaire bypass operatie ondergingen ondersteund met een hart-

longmachine.  

 

Complementactivatie tijdens cardiopulmonale bypass met behulp van een hart-

longmachine 

In de hoofdstukken 3 en 4 toonden we aan dat complementactivatie optreedt tijdens 

cardiopulmonale bypass met behulp van een hart-longmachine. Omdat het wondbloed van 

deze patiënten niet werd geretransfundeerd, lag het voor de hand dat de waargenomen 

complementactivatie tijdens cardiopulmonale bypass wordt veroorzaakt door contact van 

het bloed met het oppervlak van het extracorporale circuit. Dit werd bevestigd door onze 

waarneming dat de systemische complementactivatie significant afnam door het “coaten” 

van de oxygenator. Bovendien bleek de retransfusie van wondbloed géén systemische 

complementactivatie te genereren, hoewel het wondbloed -in vergelijking tot systemisch 

bloed- een verhoogde complementactivatie vertoonde (hoofdstuk 5). Ondanks het 

gegeven dat de systemische complementactivatie significant afnam door het “coaten” van 

het extracorporale circuit (hoofdstukken 3 en 4), bleef de postoperatieve acute fase 

respons onveranderd (hoofdstuk 4). 

In het verleden hebben Sims en anderen1 aangetoond dat complementactivatie leidt tot 

het afsnoeren van micropartikels van bloedplaatjes en endotheelcellen in vitro. Het is 
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echter onbekend of complementactivatie ook leidt tot het afsnoeren van micropartikels in 

vivo. Aangezien wij in hoofdstuk 3 zagen dat complementactivatie werd beïnvloed door 

oppervlakte behandeling van het extracorporale circuit, bepaalden we de aanwezigheid 

van micropartikels van bloedplaatjes onder deze omstandigheden. Ondanks de verschillen 

in systemische complementactivatie waren de aantallen circulerende micropartikels van 

bloedplaatjes vergelijkbaar en werden hun aantallen klaarblijkelijk niet door een 

oppervlakte modificatie beïnvloed. Zodoende leek het ontstaan van micropartikels niet te 

worden beïnvloed door complementactivatie onder deze omstandigheden. Anderzijds kan 

niet worden uitgesloten dat de klaring van micropartikels, zoals in hoofdstuk 6 

aangetoond, de interpretatie van deze resultaten beïnvloedt.  

In hoofdstuk 5 werd tevens de aanwezigheid bestudeerd van 

complementactivatormoleculen en geactiveerde complementcomponenten. Wij toonden 

aan dat, in vergelijking tot systemisch bloed, het wondbloed verhoogde aantallen 

micropartikels bevat die geactiveerde complementcomponenten C1q, C4 en C3 hadden 

gebonden. In het systemische bloed werden micropartikels die C-reactief proteïne (CRP) 

hadden gebonden, geassocieerd met C1q, C4 en C3. In het wondbloed daarentegen bleek 

niet CRP maar serum amyloid P component (SAP) geassocieerd te zijn met C1q, C4 en 

C3. Omdat ook in het bloed van patiënten met reumatoïde artritis een relatie is aangetoond 

tussen micropartikels die CRP binden en C1q, C4 en C3, is deze relatie dus niet beperkt tot 

patiënten die hartchirurgie ondergaan.2 

 

Stollingsactivatie gedurende cardiopulmonale bypass met behulp van een hart-

longmachine 

Ondanks verbeteringen van het extracorporale circuit en het gebruik van heparine als 

antistolling, treedt nog steeds systemische stollingsactivatie op tijdens cardiopulmonale 

bypass met behulp van een hart-longmachine.3,4 In hoofdstuk 2 vonden we een 

vergelijkbare initiële adhesie van trombotische componenten aan zowel “gecoate” als 

“niet-gecoate” oppervlakken van hart-longmachines in gehepariniseerde patiënten. 

Aanhoudende hechting van cellen leek gereduceerd door gecoate oftewel gemodificeerde 

oppervlakken, met mogelijke preventie van accumulatie van trombotische componenten 

en propagatie van de stolling als gevolg.  



Chapter 10 

148 

Stollingsactivatie in wondbloed is veel sterker dan in systemische bloed.3,5-7 Het is dan 

ook algemeen geaccepteerd dat retransfusie van wondbloed bijdraagt aan systemische 

stollingsactivatie tijdens cardiopulmonale bypass met behulp van de hart-longmachine.8-10  

In hoofdstuk 6 bevestigden we de excessieve stollingsactivatie in wondbloed ten 

opzichte van systemisch bloed. Tevens vonden we, ondanks heparinisatie, een toename 

van systemische stollingsactivatie na retransfusie, wat bleek uit de gestegen concentraties 

van het protrombine fragment F1+2  tijdens cardiopulmonale bypass. In dit hoofdstuk 

toonden we aan dat er geen systemische stollingsactivatie optreedt als het wondbloed niet 

wordt teruggegeven aan de patiënt. Dit doet vermoeden dat retransfusie van wondbloed 

zelf de waargenomen systemische stollingsactivatie veroorzaakt. Bovendien kon uit deze 

resultaten worden geconcludeerd dat het contact tussen het systemische bloed en het 

oppervlak van het extracorporale circuit niet leidt tot systemische stollingsactivatie. 

Aanvullend hierop berekenden wij de te verwachten systemische toename van de 

concentratie protrombine fragment F1+2, een bloedbepaling voor de status van de in vivo 

stollingsactivatie, op basis van retransfusie van wondbloed. We toonden aan dat de 

waargenomen systemisch toename van F1+2 kon worden voorspeld gebaseerd op de 

hoeveelheid F1+2 die al aanwezig was in het wondbloed. Dus, de waargenomen 

systemische “stollingsactivatie” tijdens cardiopulmonale bypass wordt niet veroorzaakt 

door “de novo” stollingsactivatie maar door het verdunnen van geretransfundeerd 

wondbloed.  

 

Retransfusie van wondbloed: goed of slecht? 

In de literatuur is een discussie gaande over de voor- en nadelen van retransfusie van 

wondbloed. Retransfusie van cardiotomie zuigbloed, in patiënten die cardiopulmonale 

bypass met behulp van een hart-longmachine ondergaan, wordt geassocieerd met 

neurologische beschadigingen, een toename van postoperatief bloedverlies en activatie 

van stollings- fibrinolytische- en ontstekingscascades.3,5,6,8,11 Bovendien werd onlangs, in 

een “evidence-based” overzichtsartikel over de praktijk rondom cardiopulmonale bypass, 

geconcludeerd dat retransfusie van onbewerkt cardiotomie bloed moet worden vermeden 

(klasse 1 aanbeveling, bewijs niveau B),12 en dat het bewerken van bloedcellen en 

secundaire filtratie kan worden overwogen om de schadelijke effecten van 
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geretransfundeerd wondbloed te verminderen (klasse IIB, niveau B).8  In tegenspraak 

hiermee vonden Flom-Halvorson en anderen7 geen schadelijke effecten van het 

retransfunderen van onbewerkt wondbloed in bijna 5000 patiënten. Ook Rubens en 

anderen13, die patiënten volgens de hiervoor genoemde richtlijnen behandelden, toonden 

aan dat de postoperatieve cognitieve functie van patiënten die hartchirurgie ondergingen 

en onbewerkt wondbloed terugkregen vergelijkbaar was met die van patiënten die bewerkt 

(“cell saver” gecombineerd met een leukocytenfilter) wondbloed terug kregen. Omdat 

patiënten in de eerste groep significant minder bloedproducten gebruikten, werd 

geconcludeerd dat retransfusie van onbewerkt wondbloed veilig is.  

In dit proefschrift werden géén systemische complementactivatie of ‘de novo’ 

systemische stollingsactivatie gevonden na retransfusie van pericard bloed  

(hoofdstukken 5 en 6). Verder zagen we verbeterde testscores van postoperatieve 

cognitieve functies bij patiënten die wondbloed kregen geretransfundeerd tijdens 

cardiopulmonale bypass met behulp van de hart-longmachine (hoofdstuk 8). Retransfusie 

van autoloog wondbloed lijkt dus niet nadelig te zijn voor deze patiënten. Onze resultaten 

kwamen onverwacht. In het verleden is door ons aangetoond dat pericard bloed verhoogde 

aantallen micropartikels bevat die sterk stollingsgevorderend zijn, zowel in vitro14 als in 

vivo.4 Gebaseerd op deze bevindingen zou mogen worden verwacht dat retransfusie leidt 

tot (systemische) stollingsactivatie. Zoals aangetoond in hoofdstuk 6 blijken 

micropartikels effectief te worden geklaard uit de bloedsomloop, met als gevolg een 

afname van het risico op schadelijke effecten zoals trombose. Hoewel we in hoofdstuk 7 

hebben aangetoond dat de behandeling van wondbloed met een “cell saver” 

micropartikels efficiënt verwijdert, kan men zich afvragen of deze behandeling is vereist  

om de behandelingsresultaten van patiënten te verbeteren. 

 

Postoperatieve cognitieve functie 

De beoordeling van cognitieve functies is uiterst complex als gevolg van 

methodologische verschillen, waaronder verschillende definities van cognitieve 

achteruitgang, een groot aantal verschillende neuropsychologische testen om de 

verschillende cognitieve domeinen te beoordelen, de variatie in tijdsintervallen tussen 

operatie en het afnemen van de neuropsychologische testen (variërend tussen enkele 
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dagen en verscheidene jaren), interpretatie van resultaten, statistiek, inclusie van een 

controle groep, etc.15-17 In tegenstelling tot de meeste literatuur vonden wij een verbetering 

van de postoperatieve cognitieve functie (hoofdstuk 8), zelfs bij patiënten die complexe 

en langdurige hartchirurgische procedures ondergingen. Zoals aangetoond in 

verschillende andere hoofdstukken van dit proefschrift en in de eerder genoemde studies, 

lijkt bloedactivatie tijdens bypass, door contact met het extracorporale circuit van de 

nieuwe generatie hart-longmachines of als gevolg van retransfusie van wondbloed, relatief 

gering. Bovendien worden klinische consequenties van bloedactivatie tijdens hartchirurgie 

goed getolereerd door de patiënten. Samengevat, wij postuleren dat hartchirurgie met 

behulp van een hart-longmachine niet leidt tot een verslechtering van de postoperatieve 

cognitieve functie.  

 

Klinische relevantie 

De bevindingen in dit proefschrift tonen aan dat bloedactivatie gedurende 

hedendaagse hartchirurgie met behulp van een hart-longmachine, hetzij door bloedcontact 

met het extracorporale circuit, en/of door retransfusie van pericard bloed, veel minder is 

dan algemeen wordt aangenomen. Dit heeft als consequentie dat ook de schadelijke 

effecten, zoals postoperatieve cognitieve dysfunctie, welke historisch gezien, geassocieerd 

worden met dit type chirurgie, minder ernstig zijn dan alom wordt aangenomen. 

Gebaseerd op data die in dit proefschrift worden gepresenteerd, concluderen we dat 

hartchirurgie met behulp van een hart-longmachine een betrouwbare, veilige en valide 

procedure is om de hartfunctie te verbeteren en te herstellen. 

 

Wetenschappelijke overwegingen, evidence en toekomstperspectief 

Het hier gepresenteerde onderzoek heeft naast antwoorden ook vragen opgeroepen, 

die van een andere orde zijn. Ons onderzoek vond in meerdere hoofdstukken geen 

bevestiging van positieve verwachtingen met betrekking tot verbeterde technologie. Dit 

was vaak onverwacht en werd aanvankelijk ook als teleurstellend ervaren. Voor de start 

van ons onderzoek hadden ook wij positieve verwachtingen van de gunstige effecten van 

nieuwe perfusietechnologie. Gebaseerd op ons geloof in technologische vooruitgang 

hadden we verwacht bestaande data en nieuwe gezichtspunten te kunnen bekrachtigen. 
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Vandaag moeten we concluderen dat onze observaties, ondanks verklarende denkbeelden, 

geen aanvullend bewijs voor gevestigde wetenschappelijke concepten opleveren en dat de 

stap van validatie van data onder verschillende omstandigheden noodzakelijk blijft. Het is 

een wezenskenmerk van wetenschap om innovaties in denken en technologie kritisch te 

benaderen. Echter, we waren niet ingesteld op het feit dat kritiek ook verwerping van de 

hypothese kon betekenen.  

Hoe kon dit gebeuren? Het is waar dat de neiging tot negatief publiceren, in de zin dat 

onverwachte resultaten slecht nieuws maken, een selectieve druk creëert om vooral 

positief wetenschappelijk nieuws in de tijdschriften te plaatsen. Het feit dat dit 

proefschrift hoofdzakelijk hoofdstukken bevat met negatieve resultaten en dat 

veronderstelde technische vooruitgang nadrukkelijk in twijfel wordt getrokken, spreekt de 

hypothese van bevooroordeeld publiceren tegen. Veel onderzoek op het gebied van 

apparatuur en technologie wordt echter door de industrie gesponsord. Industrieel 

contractonderzoek creëert verplichtingen voor de onderzoeker, onafhankelijk of dit wel of 

niet is vastgelegd in een officiële overeenkomst. Veel transacties bevatten een clausule dat 

de sponsor een manuscript mag lezen alvorens het voor publicatie wordt aangeboden. Het 

weigeren van deze vorm van meelezen kan door de industrie worden afgestraft door aan te 

vragen financiële steun voor toekomstige projecten niet toe te wijzen aan de 

desbetreffende onderzoekers.  

Publicaties in “peer-reviewed” tijdschriften lijken veel op wetenschappelijke artikelen 

in kranten. Dat is geen probleem, maar de lezer moet in staat zijn publicaties te herkennen 

die onderzoeksgegevens op een correcte manier analyseren. Dus niet alleen uitdagende 

wetenschap op het gebied van ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie 

door onderzoek maar eveneens het kritisch beoordelen van publicaties over 

onderzoeksresultaten zijn de steunpilaren van klinische wetenschap binnen de 

perfusietechnologie.  

De hoofdstukken vertegenwoordigen nogal kleine aantallen patiënten en onderzochte 

“samples”. Men mag concluderen dat het mogelijk is met deze kleine aantallen conclusies 

die worden gepresenteerd als waarheid of bewijs, op correctheid te controleren. Aldus is 

het voordeel van kleinschalig onderzoek dat bestaand bewijs kan worden bevestigd en 

bekrachtigd (dit ligt in de lijn van de verwachting) of dat de validiteit ervan kan worden 
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betwist. Dit illustreert de veelvuldig in Nederland verkondigde uitspraak "klein is mooi" 

(en goedkoper!). Het is gemakkelijker een kleine kritische studie uit te voeren dan een 

studie die groot en constructief is, bijvoorbeeld door middel van een gerandomiseerde 

gecontroleerde “multi-center trial”.  

Wat betreft perfusietechnologie zijn veel studies aangaande apparatuur aanvankelijk 

kleinschalig en gemaakt om ontwerpconcepten te bevestigen en data te genereren om het 

“marketingsysteem” te ondersteunen. Het is echter duidelijk dat dit soort studies moet 

worden opgevolgd door groot prospectief onderzoek dat tot degelijk bewijs en een solide 

basis voor wetenschappelijke vooruitgang kan leiden. Veel geld dat wordt besteed aan 

onderzoek op het gebied van apparatuur wordt verspild aan het dupliceren van 

kleinschalige studies die zich focussen op details met weinig klinische relevantie en wordt 

niet uitgegeven aan grootschalig onderzoek.  

Dit proefschrift doet vragen ontstaan of het nog mogelijk is om de kwaliteit van het 

huidige concept hart-longmachines te verbeteren. In het algemeen is cardiopulmonale 

bypass met behulp van de hart-longmachine veilig en effectief. Dit is een enorme 

verdienste. Veronderstelde gevaren, zoals het recirculeren van gefilterd wondbloed, 

konden in dit onderzoek niet worden vastgesteld. Aan de andere kant moet men in 

gedachten houden dat vooruitgang in de biocompatibiliteit niet automatisch een 

verbetering van de patiëntveiligheid met zich meebrengt. Nieuwe technologie kan 

complex en moeilijk te bedienen zijn, eventuele voordelen kunnen twijfelachtig zijn.  

Open-hartchirurgie is een complexe, risicovolle en multidisciplinaire onderneming. Ik 

poneer de hypothese dat optimalisatie van teamwerk in combinatie met de huidige 

technologische standaard op het gebied van extracorporale circulatie meer voordelen voor 

patiënten geeft dan een verdere verbetering van deze technologische standaard. 
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