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association of systemic hemodynamics and the microcirculatory response is loose in case of 

normal, physiological blood pressure ranges. However, in case of severe derangements of the 

blood pressure, microcirculatory perfusion and oxygenation is impaired.  

 

IV. A reduction in sublingual microcirculatory oxygenation during a drop in cardiac 

output is associated with a reduction in frontal regional cerebral hemoglobin 

oxygenation. 

 

Cardiac displacement during off-pump procedures is associated with a sudden decrease of 

systemic blood pressure and cardiac output, followed by a reduction in sublingual tissue 

hemoglobin saturation and red blood cell velocity. These local changes in tissue oxygenation 

are associated with a reduction in regional cerebral hemoglobin oxygenation, suggesting that 

the sublingual microcirculation and regional cerebral tissue response are similar in their 

reactivity to a reduction in cardiac output. 

 

V. Blood transfusion compared to gelatin infusion improves some microcirculatory 

parameters, independently of systemic parameters. 

 

Cardiac surgery with extracorporeal circulation is associated with hemodilution, which 

reduces the oxygen-carrying capacity of blood due to the relative reduction of red blood cells, 

and decreases blood viscosity. A lower blood viscosity is associated with a difficulty of red 

blood cells to enter high resistance vessels. An increase in blood viscosity by a red blood cell 

transfusion subsequently improves the medium-sized vascular density, red blood cell content 

and hemoglobin oxygenation in the sublingual microcirculation, whereas the infusion of a 

gelatin-based solution had no effect on these parameters. In agreement, others showed an 

improved sublingual microvessel density after red blood cell transfusion. It is however 

questioned whether the increased presence of red blood cells, or the improvement of blood 

viscosity are responsible for the beneficial effects on microcirculatory perfusion and 

oxygenation after red blood cell transfusion.  

  

Samenvatting 

In dit proefschrift bestudeerden we veranderingen in de sublinguale microcirculatoire perfusie 

en oxygenatie in patiënten die coronaire arterie bypass graft hartchirurgie met of zonder 

extracorporele circulatie ondergingen. Microcirculatoire perfusie werd gemeten met 

Sidestream Dark Field (SDF) beeldvorming. Daarnaast werd de lokale weefsel hemoglobine 

oxygenatie gekwantificeerd met behulp van van reflectieve spectrofotometrie. In een van de 

studies combineerden we lokale sublinguale metingen met regionale cerebrale hemoglobine 

oxygenatie monitoring door middel van nabij-infrarood spectroscopie (NIRS). 

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de rationale voor het doel van de studies, inclusief de vraagstellingen 

die centraal stonden in dit proefschrift. 

 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de beschikbare literatuur die zich richt op 

microcirculatoire responsen tijdens on-pump en off-pump hartoperaties. Het hoofdstuk begint 

met een beschrijving van de methodologie van SDF beeldvorming, reflectie spectrofotometrie 

en NIRS. De belangrijkste microcirculatie perfusie en oxygenatie parameters worden 

beschreven, inclusief de totale vaatdichtheid, geperfundeerde vaatdichtheid en 

microvasculaire stroom index (MFI), afstand-tijd diagrammen, uHbO2 en de regionale 

weefsel zuurstofvoorziening (TOI). De review richt zich verder op de waargenomen effecten 

van hemodynamische en metabole veranderingen tijdens het gebruik van de hartlongmachine, 

inclusief hypotensie, hemodilutie, hypothermie, hyperoxemie, hartstilstand and laminaire 

bloedstroom. Het gebruik van de hartlongmachine is in het bijzonder geassocieerd met een 

daling in de hemoglobine concentratie en de geperfundeerde capillaire dichtheid, terwijl de 

hemoglobine zuurstofsaturatie en erythrocyten snelheid toenemen tijdens extracorporele 

circulatie. In tegenstelling tot on-pump chirurgie leidt verplaatsing van het hart tijdens off-

pump hartchirurgie tot een vermindering van de hemoglobine zuurstofsaturatie en 

erythrocyten snelheid, terwijl de hemoglobine concentratie en geperfundeerde capillaire 

dichtheid toenemen. De review benadrukt daarnaast dat integratieve monitoring van 

microcirculatie perfusie en oxygenatie, welke een centrale rol spelen in dit proefschrift, 

nieuwe inzichten verschaffen in de functie van de microvasculatuur tijdens hartchirurgie. 

 

Hoofdstuk 3 is het antwoord op de publicatie van Maier et al. waarin het belang van 

systematische kwantificatie van microcirculatoire responsen wordt benadrukt op basis van de 

aanbevelingen van de Delphi ronde tafel conferentie. Systematische kwantificatie van 
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microcirculatoire responsen maken het mogelijk om onderzoeksbevindingen te generaliseren 

binnen het fysiologisch onderzoek. De conclusie van dit hoofdstuk is dat verzuim van het 

navolgen van de aanbevelingen van de ronde tafel conferentie kan leiden tot een 

vooringenomen representatie van de microcirculatie, en dit dient derhalve vermeden te 

worden. 

 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de effecten van een hoge dosering nitroglycerine op de 

systemische hemodynamiek en sublinguale microcirculatie perfusie en oxygenatie in twee 

patiënten, waarbij gebruik werd gemaakt van SDF beeldvorming en reflectie 

spectrofotometrie. Er is toenemend bewijs dat de drukgestuurde microcirculatie niet gevoelig 

is voor bloeddrukveranderingen binnen het normale fysiologisch bereik. Echter, in geval van 

ernstige hypotensie geïnduceerd door nitroglycerine observeerden we sterke veranderingen in 

de microvasculaire perfusie en oxygenatie. Alhoewel de nitroglycerine-geïnduceerde 

bloeddrukdaling initieel geassocieerd was met een stijging in de arteriolaire diameter en 

microcirculatoire perfusie, werd deze respons gevolgd door een vermindering van de 

stroomsnelheid in de microcirculatie tijdens de hypotensieve fase. Onze bevindingen 

suggereren dat, ondanks de gunstige afterload-reducerende effecten van nitroglycerine, 

ontregeling van de bloeddrukcontrole kan leiden tot ongunstige effecten op de perfusie van de 

microcirculatie. 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de vergelijking van de microcirculatie respons in patiënten die on-

pump coronaire arterie bypass graft chirurgie met cardiopulmonale bypass ondergaan met 

patiënten die off-pump bypass hartchirurgie ondergaan. De microcirculatoire respons werd 

bestudeerd door middel van sublinguale SDF beeldvorming en reflectie spectrofotometrie. In 

de on-pump groep werden de microcirculatoire metingen uitgevoerd voor de start van 

extracorporele circulatie en tien minuten na overschakelen naar cardiopulmonale bypass. In 

de off-pump groep werd kwantificatie van de microcirculatoire respons uitgevoerd voor en 

tijdens de verplaatsing van het hart voor het aanbrengen van de grafts. De stijging in het 

hartminuutvolume na initiatie van cardiopulmonale bypass was geassocieerd met een daling 

in hematocriet en hemoglobine ten gevolge van hemodilutie. Tijdens extracorporele circulatie, 

wat geassocieerd was met een stijging in de stroomsnelheid in de venules, werd een reductie 

in de functionele capillaire dichtheid en sublinguale hemoglobine oxygenatie waargenomen 

ten opzichte van baseline. In de off-pump patiënten werden tegengestelde effecten 

waargenomen. Het verplaatsen van het hart tijdens off-pump hartchirurgie ging gepaard met 
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een verminderd hartminuutvolume, wat resulteerde in stagnatie van de capillaire 

doorstroming en een reductie in de capillaire stroomsnelheid, terwijl de sublinguale 

hemoglobine oxygenatie was verminderd. Onze bevindingen toonden aan dat on-pump en off-

pump hartchirurgie worden gekarakteriseerd door verschillende microcirculatoire responsen. 

Alhoewel wordt aangenomen dat off-pump hartchirurgie minder schadelijk is voor de 

systemische hemodynamiek in vergelijking met on-pump procedures, laat ons onderzoek zien 

dat verplaatsing van het hart tijdens off-pump chirurgie geassocieerd is met significante 

veranderingen in de microcirculatoire perfusie en oxygenatie. 

 

In hoofdstuk 6 concentreerden we ons op de effecten van verplaatsing van het hart tijdens 

off-pump coronaire arterie bypass graft chirurgie op systemische en microcirculatoire 

hemodynamiek en weefseloxygenatie. Microcirculatoire en regionale weefseloxygenatie 

werden gemeten met behulp van, respectievelijk, reflectie spectrofotometrie en nabij-

infrarood spectroscopie. De reductie in het hartminuutvolume tijdens de verplaatsing van het 

hart ging gepaard met een daling in de sublinguale hemoglobine oxygenatie, terwijl de 

functionele capillaire dichtheid zoals gemeten met behulp van sublinguale SDF beeldvorming 

onveranderd bleef. Daarnaast werd een significante daling in de erythrocyten waargenomen 

ten opzichte van baseline. Deze microcirculatoire veranderingen waren geassocieerd met een 

reductie in de regionale cerebrale weefseloxygenatie tijdens het positioneren van het hart. 

Alle waarden keerden terug naar baseline na het terugdraaien van het hart naar haar normale 

positie. Dit onderzoek toont aan dat verplaatsing van het hart leidt tot significante effecten op 

de sublinguale microcirculatoire perfusie en oxygenatie en regionale cerebrale oxygenatie. 

Deze veranderingen kunnen met name van belang zijn in patiënten die een hoog risico lopen 

op cerebrale ischemie. 

 

Hoofdstuk 7 toont aan dat erythrocytentransfusie na hartchirurgie de viscositeit van het bloed 

verbetert, maar geen effect heeft op de systemische zuurstofafgifte, -opname en -extractie in 

vergelijking met patiënten die een gelatine-gebaseerde colloïde oplossing ontvingen of 

patiënten die geen vloeistofresuscitatie ondergingen. Echter, de erythrocytentransfusie 

verhoogde de vasculaire dichtheid van bloedvaatjes met een medium grootte, de erythrocyten 

zuurstofafgifte en de microcirculatoire hemoglobine oxygenatie in vergelijking met baseline 

waarden. Deze effecten waren niet aanwezig in patiënten die de gelatine-gebaseerde colloïde 

oplossing kregen of controle patiënten. Veranderingen in de microvasculaire hemoglobine 

oxygenatie en zuurstofsaturatie correleerden met veranderingen in de systemische 
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hemoglobine concentratie. Deze bevindingen toonden aan dat erythrocytentransfusie na 

hartchirurgie de microcirculatoire perfusie en oxygenatie verbetert, onafhankelijk van 

veranderingen in de systemische hemodynamiek, volumia en oxygenatie. 

 

In hoofdstuk 8, worden de voornaamste bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de samenvatting en de voornaamste conclusies van dit proefschrift. 

 

Algemene conclusies 

 

I. De respons van de microcirculatie tijdens hartchirurgie met extracorporele circulatie 

reflecteert het cumulatieve effect van verschillende hemodynamische en metabole 

veranderingen. 

 

De combinatie van sublinguale microcirculatoire perfusie- en oxygenatiemetingen is 

waardevol voor het onderscheiden van verschillende microvasculaire responses tijdens 

hartchirurgie met of zonder gebruik van de hartlongmachine. Extracorporele circulatie 

induceert een reductie in de hemoglobine concentratie en geperfundeerde capillaire dichtheid. 

Daarnaast gaat cardiopulmonale bypass gepaard met een stijging van de sublinguale 

hemoglobine zuurstofsaturatie en snelheid van erythrocyten. Deze microcirculatoire 

responsen reflecteren het cumulatieve effect van verschillende hemodynamische en metabole 

veranderingen, waaronder hypotensie, hemodilutie, hypothermie en laminaire doorbloeding.  

 

II. De microcirculatoire respons tijdens hartchirurgie resulteert in een functionele shunt 

van zuurstof via convectieve beperkingen in het microvasculaire netwerk in on-pump 

procedures, en via diffusief falen tijdens procedures waarbij geen hartlongmachine 

wordt gebruikt.  

 

Tijdens hartchirurgie met gebruik van extracorporele circulatie wordt het functionele shunten 

van zuurstof gekarakteriseerd door een hoge snelheid van erythrocyten en een lage 

zuurstofafgifte capaciteit. De erythrocyten worden beperkt in het afstaan van de zuurstof 

tijdens hoge snelheden. In combinatie met een reductie in het aantal geperfundeerde 

capillairen ontstaat er hierdoor een verminderde oxygenatie van weefsels. Dit wordt 

gereflecteerd als een lage hemoglobine concentratie en zuurstofsaturatie in de sublinguale 

microcirculatie. Tijdens hartchirurgische procedures waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
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  een hartlongmachine leidt met name de verplaatsing van het hart tot het functionele shunten 

van zuurstof. Deze periode van shunten wordt gekenmerkt door een lage snelheid van de 

erythrocyten, en een onveranderde geperfundeerde capillaire dichtheid. De hypoperfusie van 

de microcirculatie tijdens off-pump hartchirurgie leidt tevens tot een insufficiënt 

zuurstofaanbod.  De lage hemoglobine concentratie en zuurstofsaturatie in de sublinguale 

microcirculatie illustreert diffusief falen tijdens off-pump hartchirurgie.  

 

III. Microcirculatoire perfusie en oxygenatie volgen verschillende acute systemische 

hemodynamische veranderingen tijdens hartchirurgie, en zijn omkeerbaar. 

 

Veranderingen in de systemische hemodynamiek, zoals de stijging in het hartminuutvolume 

tijdens extracorporele circulatie, of de reductie in het hartminuutvolume tijdens het 

verplaatsen van het hart tijdens off-pump hartchirurgie, worden gevolgd door verschillende 

veranderingen in de microcirculatoire perfusie en oxygenatie. Er zijn aanwijzingen dat het 

verband tussen de systemische hemodynamiek en de microcirculatoire respons zwak is tijdens 

normale, fysiologische bloeddrukwaarden. Wanneer er echter een ernstige verstoring van de 

bloeddrukregulatie plaatsvindt zal ook de microcirculatoire perfusie en oxygenatie verstoord 

raken.  

 

IV. Een vermindering van de sublinguale microcirculatoire oxygenatie tijdens een 

reductie in het hartminuutvolume is geassocieerd met een verlaging van de frontale 

regionale cerebrale hemoglobine oxygenatie.  

 

Het verplaatsen van het hart tijdens off-pump hartchirurgische procedures is geassocieerd met 

een plotselinge vermindering van de systemische bloeddruk en het hartminuutvolume. Deze 

systemische veranderingen worden gevolgd door een verlaging van de sublinguale 

hemoglobine zuurstofsaturatie en snelheid van erythrocyten. Deze lokale veranderingen in 

weefseloxygenatie zijn tevens geassocieerd met een reductie in de regionale cerebrale 

hemoglobine oxygenatie. Deze bevindingen suggereren dat de sublinguale microcirculatie en 

regionale cerebrale weefselrespons vergelijkbaar zijn in hun reactie op een reductie in het 

hartminuutvolume.  

 

V. Bloedtransfusie in vergelijking met infusie van een gelatine-gebaseerde colloïde 

vloeistof verbetert bepaalde microcirculatoire parameters, onafhankelijk van 
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systemische parameters.  

 

Hartchirurgie met extracorporale circulatie is geassocieerd met hemodilutie en een verlaging 

van de bloed viscositeit. Dit kan leiden tot een reductie in de zuurstofdragende capaciteit van 

bloed ten gevolge van de relatieve reductie in erythrocyten. Een lagere bloed viscositeit gaat 

gepaard met het bemoeilijken van de toegang van hoge weerstandvaten voor erythrocyten. 

Een toename in de bloed viscositeit door middel van een erythrocytentransfusie verbetert de 

vaatdichtheid van bloedvaten met een medium diameter, de erythrocyten inhoud van het 

bloed en de hemoglobine oxygenatie in de sublinguale microcirculatie. De infusie van een 

gelatine-gebaseerde colloïde vloeistof had geen effect op deze parameters. Overeenkomstig 

met onze resultaten hebben andere onderzoekers ook gedemonstreerd dat de sublinguale 

microvasculaire dichtheid toeneemt na een bloedtransfusie. Het is echter onduidelijk of de 

toegenomen aanwezigheid van erythrocyten of de verbeterde viscositeit van het bloed 

verantwoordelijk zijn voor de gunstige effecten van bloedtransfusie op de microcirculatoire 

perfusie en oxygenatie.  
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