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Deel I- Introductie

Het menselijk lichaam loopt voortdurend het risico beschadigd te raken door ziekten 

of fysieke trauma’s. Daarnaast wordt het lichaam continu bedreigd door verschillende 

ziekteverwekkers, zoals virussen en bacteriën, die in grote getale voorkomen in onder andere 

de lucht die we inademen. Het menselijke afweersysteem zorgt er meestal voor dat de mens 

in goede gezondheid verkeert.

 Twee van de belangrijkste afweermechanismen in ons lichaam zijn ontsteking 

(inflammatie) en stolling (coagulatie). Wanneer bijvoorbeeld een bacterie ons lichaam 

binnendringt, wordt het afweersysteem direct geactiveerd om de bacterie onschadelijk te 

maken. Witte bloedcellen (leukocyten) werken samen met elkaar en de omgeving om de 

bacterie te doden en op te ruimen. Tevens wordt het stollingssysteem geactiveerd. Deze 

stollingsactivatie heeft meerdere functies. Enerzijds voorkomt het gevormde stolsel dat de 

binnengedrongen bacterie zich verder kan verspreiden via de bloedbaan. Daarnaast vormt 

het stolsel de basis voor herstel van het aangedane weefsel, wat zich onder het stolsel kan 

herstellen. Een stolsel bestaat uit bloedplaatjes in een netwerk van stollingseiwitten.

 De ontstekings- en stollingsreacties moeten, nadat zij de schade hersteld hebben, weer 

gedeactiveerd worden. Geactiveerde witte bloedcellen komen weer tot rust en het stolsel 

wordt door gespecialiseerde eiwitten afgebroken (fibrinolyse). Bij een ernstige ziekte kan er 

sprake zijn van een versterkte, mogelijk ongecontroleerde, doorgeschoten ontstekingsreactie.  

Deze versterkte reactie beperkt zich niet tot het gebied van de oorspronkelijke schade, 

maar verspreidt zich via de bloedbaan over het hele lichaam (systemische reactie). Ook de 

stollingsreactie kan op hol slaan en voor schadelijke effecten zorgen: kleine bloedstolsels 

slaan neer in de verschillende organen in het lichaam en leiden tot disfunctioneren van 

orgaansystemen. Orgaanfalen is een reden om deze patiënten op te nemen en te behandelen 

op een intensive care (IC). Echter, ondanks therapie die orgaanfuncties ondersteunt, is de 

mortaliteit nog steeds aanzienlijk.

De longen bestaan uit miljoenen longblaasjes, waarin lucht en bloed over een groot oppervlak 

met elkaar in contact komen voor een adequate gaswisseling. In de longen bevinden zich 

relatief veel witte bloedcellen om de longen te beschermen tegen gevaren van buitenaf. 

Mede daar de long in direct contact staat met de buitenlucht, is de long een kwetsbaar 

orgaan. Ontstekings- en stollingsreacties in de long kunnen het gevolg zijn van zowel een 

lokale aandoening (bv. longontsteking of longkneuzing) als hevige ziekteprocessen in de 

rest van het lichaam (bv. bloedvergiftiging of alvleesklierontsteking). Deze verscheidene 

ziekteprocessen kunnen leiden tot ontstekings- en stollingsreacties in de long met als 

gevolg het ontstaan van zwelling, ophoping van eiwitrijk vocht en stolsels in de long. Dit 

resulteert in een gestoorde gaswisseling en zorgt er dikwijls voor dat een patiënt mechanisch 

beademend moet worden. Als bij patiënten de gaswisseling acuut ernstig verstoord raakt 
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door geactiveerde ontsteking en stolling spreken we van acute respiratory distress syndrome 

(ARDS) ofwel acute longschade. Als ARDS optreedt binnen 6 uur van een bloedtransfusie, 

zonder andere duidelijke verklaring, dan spreken we van transfusion-related acute lung injury 

(TRALI).

Nog steeds gaat ongeveer 40% van de mensen met ARDS dood ondanks behandeling 

op de IC. Vandaag de dag is behandeling van patiënten met ARDS ondersteunend en 

bestaat onder andere uit long-beschermende mechanische beademing. Gezien het brede 

spectrum aan mechanismen welke bijdragen aan het ontstaan van ARDS zijn verscheidene 

farmacologische interventies geprobeerd. Jammer genoeg heeft geen van deze onderzoeken 

geleid tot een eenduidig werkzame therapie. Wel hebben zij bijgedragen aan beter begrip 

van de mechanismen welke ten grondslag liggen aan ARDS. Gezien de hoge mortaliteit is 

verder onderzoek nodig. Zowel de ontstekings- en stollingsreactie lenen zich voor verder 

onderzoek naar potentiële therapeutische interventies. 

Het geven van een bloedtransfusie is een van de meest voorkomende interventies op de 

IC. Ondanks dat een bloedtransfusie levensreddend kan zijn, is deze ook geassocieerd met 

toegenomen ziekte en overlijden bij kritiek zieke patiënten. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is TRALI, wat de meest ernstige bijwerking van een bloedtransfusie is. TRALI komt vaker voor 

onder IC-patiënten  vergeleken met de algemene ziekenhuis populatie. Ook is het zo dat 

patiënten op de IC die TRALI ontwikkelen, langer beademend moeten worden, langer op de 

IC verblijven en vaker doodgaan. Men veronderstelt bij het ontstaan van TRALI een “dubbel-

hit” mechanisme. Het onderliggend lijden van de patiënt is de eerste hit (bv. een trauma of 

bloedvergiftiging) en de bloedtransfusie is de tweede hit. De eerste hit zorgt voor een staat 

van versterkte paraatheid van de witte bloedcellen (primen). Deze witte bloedcellen blijven 

makkelijker plakken in de kleine bloedvaten van de long. De tweede hit is de bloedtransfusie 

waarbij de witte bloedcellen geactiveerd worden. Zowel antilichamen als biologisch actieve 

stoffen in het donorbloed kunnen de witte bloedcellen activeren. Het gevolg in beide gevallen 

is lekkage van eiwitrijk vocht in de longblaasjes waardoor een gaswisselingsstoornis ontstaat. 

De ontspoorde afweerreactie in TRALI lijkt in veel opzichten op die van ARDS. Verschillen 

zijn er ook tussen TRALI en ARDS, bijvoorbeeld dat TRALI door antilichamen uitgelokt kan 

worden. Of toegenomen stolling bijdraagt aan het ziektebeeld in TRALI is nog bijna niet 

onderzocht.

 De mortaliteit van patiënten met TRALI op de IC is aanzienlijk. Een specifieke behandeling 

ontbreekt. Ook in deze situatie is de behandeling ondersteunend en vergelijkbaar met 

ARDS. Wel zijn er belangrijk maatregelen ter voorkoming van TRALI, waaronder het 

uitsluiten van vrouwelijke donoren voor plasmaproducten, omdat vrouwen door meerdere 

zwangerschappen vaker antistoffen bij zich dragen. Tot op vandaag ontbreken klinische 

studies naar het effect van farmacologische interventies in TRALI. Uit dierstudies lijkt 
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aspirine, een bloedplaatjesremmer, een beschermend effect te hebben op het ontstaan van 

TRALI. Gezien de hoge morbiditeit en mortaliteit van TRALI op de IC is meer onderzoek 

naar therapeutisch interventies nodig. Beter begrip van de betrokken interacties en 

sleutelmoleculen zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

In dit proefschrift onderzoeken we verschillende experimentele farmacologische 

behandelingen voor ARDS en TRALI. Ook worden potentiële aangrijpingspunten voor 

farmacologische therapieën onderzocht.

 

Deel	I	(hoofdstuk	1) is een algemene introductie met een focus op de rol van ontsteking, 

bloedplaatjes en stolling in het ontstaan van ARDS en TRALI. Daarbij worden verschillen en 

in het bijzonder overeenkomsten tussen beide ziektebeelden benoemd.

Deel II- Ontsteking

In hoofdstuk 2 onderzoeken we de effecten van bloedtransfusie op stolling en ontsteking, 

in zowel het bloed als de long, bij 45 patiënten na een hartoperatie. Het risico van een 

bloedtransfusie is onder andere het ontstaan van longschade. Onze hypothese was dat 

het geven van bloedtransfusies bij patiënten na hartchirurgie leidt tot activatie van stolling 

en ontsteking. Dit onderzoek laat zien dat het geven van bloedtransfusies geassocieerd is 

met ontsteking en stollingsactivatie in zowel de long als in het bloed, ook wanneer er geen 

evidente transfusiereactie optreedt. Deze reactie was deels dosisafhankelijk en geeft de 

suggestie dat transfusie een mediator is van longschade na hartchirurgie.

 In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van metingen van sRAGE in bloed en 

longvocht van patiënten na hartchirurgie. sRAGE is een ontstekingseiwit en een relatief 

nieuwe biomarker. Tevens relateren we sRAGE aan de “pulmonary leakage index” (PLI), 

een bekende maat voor vaatlekkage in de long. Verder kijken we of bloedtransfusie nog van 

invloed is op de toename van sRAGE. Dit onderzoek bevestigt dat sRAGE verhoogd is in 

het bloed na hartchirurgie. Tevens is er een correlatie tussen sRAGE en PLI. Bloedtransfusie 

heeft geen effect op het niveau van sRAGE in het bloed. Mogelijk dat sRAGE in de toekomst 

gebruikt kan worden als vroege marker van vaatlekkage in de long na hartchirurgie.

 In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een onderzoek naar de rol van DAMPs, 

dat zijn eiwitten betrokken bij de vroege afweerreactie, in een cohort van patiënten na een 

hartoperatie. Veertien patiënten met TRALI worden vergeleken met patiënten na transfusie 

maar zonder longschade en patiënten die geen transfusie hebben ondergaan en geen 

longschade hebben. Voor de eiwitten sRAGE en HMGB1 vonden we geen verschil tussen de 

verschillende groepen. Wel vonden we een trend voor een verhoogde S100A12 spiegel in 

patiënten met TRALI. Tevens was S100A12 geassocieerd met andere markers van pulmonale 

inflammatie, zuurstof tekort en langere duur van mechanische beademing.
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Hoofdstuk 5 beschrijft een studie in muizen waarbij gekeken wordt of methylprednisolon 

(MPNS) beschermt tegen TRALI. MPNS is een ontstekingremmend medicijn welke bij 

ARDS mogelijk beschermend werkt. Tot op heden, zijn er buiten enkele anekdotische 

beschrijvingen, geen studies gedaan met MPNS in TRALI. TRALI werd geïnduceerd met 

behulp van antilichamen. Ondanks dat MPNS de systemische en lokale ontsteking remt, 

werd geen beschermend effect gevonden tegen het ontstaan van longschade in dit TRALI 

model in muizen.

Deel	III-	Bloedplaatjes,	stolling	en	stollingsafbraak

In hoofdstuk 6 omschrijven we een onderzoek naar het effect van verschillende 

bloedplaatjesremmers op het voorkomen van acute longschade. Bloedplaatjes spelen een 

belangrijke rol in het ontstaan van longschade. Terwijl in dierstudies aspirine beschermt 

tegen acute longschade, is in mensen dit effect dubieus. Mogelijk komt dit door het verschil 

in gebruikte dosis. Dit onderzoek laat zien, dat het geven van aspirine in een hoge dosis 

aan muizen, meer beschermend is is dan aspirine in lage dosis of clopidogrel, een andere 

plaatjesremmer, in het optreden van acute longschade. We adviseren dan ook het effect van 

hoge dosis aspirine verder uit te zoeken in toekomstige studies.

 In hoofdstuk 7 hebben we de associatie tussen aspirine gebruik bij opname op de 

IC en TRALI bestudeerd. Patiënten met TRALI werden vergeleken met patiënten die een 

bloedtransfusie ondergingen maar geen longschade ontwikkelden. Ook na correctie voor 

invloed van andere variabelen middels een propensity score, vonden we geen beschermend 

effect van aspirine gebruik op het ontstaan van TRALI.

 In hoofdstuk 8 bestuderen we de rol van CD40-CD40Ligand interactie in TRALI. Onze 

hypothese was dat CD40-CD40Ligand interactie essentieel was voor het ontstaan van TRALI. 

In muizen werd TRALI opgewekt door het geven van antilichamen. Voorbehandeling met 

CD40-remmers had geen effect op het ontstaan van TRALI in muizen. Daarnaast hebben we 

sCD40Ligand spiegels in patiënten na hartchirurgie die TRALI ontwikkelden vergeleken met 

patiënten na hartchirurgie die geen longschade ontwikkelden. We vonden geen verschil in 

sCD40Ligand spiegels tussen TRALI patiënten en controles. Deze resultaten verwerpen onze 

hypothese dat CD40-CD40Ligand interactie een belangrijke mediator is in het ontstaan van 

TRALI.

 Hoofdstuk 9 is een opsomming van studies, in dieren of mensen, welke gekeken hebben 

naar het effect van lokaal toegediende antistollings eiwitten op stolling en inflammatie bij 

acute longschade. Tevens hebben we uit deze studies proberen te achterhalen of het lokaal 

toedienen van antistollings eiwitten veilig is. Dierexperimenteel onderzoek laat zien dat lokaal 

toegediende antistollings eiwitten een gunstig effect hebben op stolling en ontsteking bij 

verschillende modellen van acute longschade. Wel beïnvloeden enkele van deze eiwitten 

ook de systemische stolling, met als potentieel gevaar een verhoogd risico op bloedingen. In 
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mensen zijn er vrijwel geen studies die deze therapie onderzocht hebben. Er zijn aanwijzingen 

dat vernevelde heparine voordelig en veilig is bij patiënten met acute longschade.

 In hoofdstuk 10 geven we een wetenschappelijke onderbouwing voor een 

pathofysiologische rol van geactiveerde pulmonale stolling in het ontstaan van TRALI. 

Er worden parallellen gelegd met ARDS. Vervolgens gaan we in op de rationale voor het 

onderzoeken van therapeutische interventies met antistollings eiwitten in TRALI patiënten in 

de toekomst.


