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Short Dutch summary/ Korte Nederlandse samenvatting
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Appendices

Een onderbreking van de bloedtoevoer naar het hart resulteert eerst in omkeerbare 
schade (ischemie) en vervolgens in onomkeerbare schade (necrose, celdood) in de 
hartspiercellen. Door de onderbreking van bloedtoevoer krijgen de cellen geen zuurstof 
en moeten de cellen overgaan tot een alternatieve stofwisseling waarbij schadelijke stoffen 
zich ophopen en de cellen uiteindelijk uit elkaar vallen. De functie van de hartspier 
komt hierdoor in gevaar. Een dergelijke onderbreking van de bloedtoevoer komt meestal 
voor bij patiënten met ziekte van de kransslagaders van het hart (bijvoorbeeld een 
hartinfarct), maar doet zich ook voor tijdens hartoperaties waarbij de toevoer van bloed 
tijdelijk onderbroken wordt.

Het herstellen van de bloedstroom (reperfusie) is essentieel voor het behoud van de 
cellen, maar levert op zich zelf ook schade op; ‘reperfusieschade’. Al jaren wordt gepoogd 
de reperfusieschade te verminderen door het hart te beschermen of te ‘conditioneren’. 
Deze bescherming zou werken door het hart voor de ischemische episode te laten wennen 
aan de onderbreking van bloed- en zuurstoftoevoer: ‘preconditionering’. Belangrijker 
voor de klinische praktijk is de methode waarbij tijdens de reperfusie een beschermende 
prikkel toegediend kan worden (‘postconditionering’); immers kan bij patiënten met 
een hartinfarct niet voorspeld worden wanneer dit zal gaan plaatsvinden.

Helium is een kleurloos, reukloos, edelgas zonder anesthetische werking, wat organen 
kan beschermen tegen ischemie/reperfusie schade. In dierstudies wordt aangetoond dat 
inademing van helium voor of na een ischemische episode de infarctgrootte van het 
hart kan verminderen. In dit proefschrift wordt beschreven hoe lang en wanneer het 
gas toegediend moet worden om de ischemie/reperfusie schade te verminderen. Tevens 
is onderzocht hoe helium op cellulair en moleculair niveau zijn beschermende werking 
uitoefent. Het werkingsmechanisme van helium omvat veranderingen op eiwit en gen 
niveau, die uiteindelijk gezamenlijk het beschermende effect teweegbrengen.

Deze mechanismen blijken te veranderen wanneer sprake is van onderliggende 
aandoeningen zoals suikerziekte en hoge bloeddruk. In dit proefschrift wordt tevens 
beschreven dat helium inademing door de mens de binnenbekleding van de bloedvaten 
(de endotheelcellen) kan beschermen, en dat het immuunsysteem hierbij niet beïnvloedt 
wordt. Toekomstige studies in cellen en dieren zullen het mechanisme van helium-
geïnduceerde bescherming van het hart verder moeten ontrafelen. Klinische studies 
zullen moeten uitwijzen of patiënten van deze bijzondere eigenschap van helium kunnen 
profiteren in de toekomst.
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