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Inleiding

Bij ernstige zieke patiënten die op de intensive care (IC) moeten worden opge-
nomen, is er bijna altijd sprake van een ontstekingsreactie. Een ontstekingsreac-
tie heeft effect op het functioneren van het stollingssysteem van deze patiënten 
(coagulopathie). Coagulopathie komt dan ook zeer frequent voor bij ernstig zieke 
patiënten. Ontsteking activeert het stollingssysteem waarbij er meer trombine (stol-
selvorming) gegenereerd wordt en daarnaast is de afbraak van stolsels (fibrinolyse) 
verminderd, net als de spiegels van de natuurlijk voorkomende antistollingseiwitten. 
Deze veranderingen induceren een verhoogde stollingsneiging, hypercoagulabiliteit. 
Hierbij kunnen (micro-) trombi ontstaan die leiden tot verminderde doorbloeding 
van de organen en zo falen van orgaan functie kunnen induceren. Uiteindelijk kan 
hierdoor een beeld van multi-orgaanfalen (MOF) ontstaan. Echter, als deze staat van 
geactiveerde stolling voortduurt, kan het evenwicht verschuiven van hyper- naar 
een hypocoagulabiliteit (verminderde stollingsneiging) door uitputting van de voor-
raad stollingsfactoren, waarbij juist een verhoogde bloedingsneiging kan ontstaan.
De testen die standaard in de kliniek gebruikt worden om de stollingsneiging van 
een patiënt te evalueren (Protrombine Tijd (PT) en International Normalized Ratio 
(INR)), weerspiegelen slechts een beperkt deel van het gehele proces van stolsel-
vorming en -afbraak. Om een inschatting te maken van het reële bloedingsrisico 
bij IC patiënten is de waarde van deze bepalingen dan ook zeer beperkt en daar-
naast ontberen deze testen de mogelijkheid om een staat van verhoogde stolling te 
detecteren. Het is wel mogelijk om het hele proces van stolselvorming en -afbraak 
te monitoren met behulp van visco-elastische testen: thromboelastografie (TEG) of 
thromboelastometrie (ROTEM). Tevens kan met behulp van deze testen een ver-
hoogde stollingsneiging aangetoond worden. Klinische toepassing en ervaring van 
deze methode bij IC patiënten is echter nog niet wijdverbreid.
Ondanks de beperkte waarde van de conventionele stollingstesten om een indicatie 
te geven van het in vivo bloedingsrisico, is een verhoogde PT waarde de belang-
rijkste reden om Fresh Frozen Plasma (FFP) aan IC patiënten toe te dienen. Het is 
dan ook gebleken dat een substantieel aantal patiënten tijdens hun verblijf op de 
IC wordt getransfundeerd met FFP. De effecten van FFP op de in vivo stollingsbalans 
van kritisch zieke patiënten zijn echter grotendeels onbekend. Daarnaast is het niet 
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bekend of toediening van FFP aan deze patiënten inderdaad een vermindering van 
het eventueel verhoogde bloedingsrisico geeft. Daarentegen lijkt het gebruik van 
FFP bij IC patiënten niet zonder risico te zijn. De belangrijkste schadelijke bijwerking 
is het ontstaan van (transfusie gerelateerde) longschade.
In dit proefschrift hebben we onderzocht wat de waarde van TEG/ROTEM is in het 
vaststellen van stollingsstoornissen bij verschillende typen kritische zieke patiënten. 
Daarnaast hebben we de effecten van een profylactische FFP transfusie onderzocht 
bij IC patiënten met een coagulopathie. De effecten van FFP op het stollingssysteem 
hebben we met meerdere testen geëvalueerd. Tevens hebben we de effecten van 
FFP op het voorkomen van bloedingen en het optreden van longschade onderzocht. 
In het laatste deel van dit proefschrift wordt de pathofysiologie van de belangrijk-
ste bijwerking van transfusie, transfusie gerelateerde longschade (TRALI), in meer 
detail bestudeerd. Tevens hebben we twee potentiele therapeutische strategieën 
voor TRALI getest in een diermodel. Tenslotte hebben we een systematische samen-
vatting en meta-analyse verricht van de beschikbare literatuur met betrekking tot 
het effect van de implementatie van TRALI risico reductie strategieën door bloed-
banken.

Deel I: Diagnostiek van coagulopathie bij IC patiënten: 
thromboelastometrie

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de ervaring met TEG en ROTEM 
bij verschillende typen IC patiënten, waaronder trauma-, neurochirurgische- en 
cardiochirurgische patiënten. Samenvattend is er beperkt bewijs dat TEG/ROTEM 
van toegevoegde waarde is in het opsporen van een hypocoagulabele staat bij deze 
patiënten indien ze opgenomen zijn op de IC. De waarde van deze testen voor het 
inschatten van het bloedingsrisico van de individuele patiënt is vooralsnog dan ook 
beperkt. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van een hypercoagulabele staat en 
een inschatting op de kans op orgaan falen of het optreden van trombo-embolische 
complicaties. De belangrijkste oorzaken voor deze beperkte mate van bewijs zijn de 
grote verschillen in studie opzet, gebruik van verschillende controle groepen en een 
gebrek aan referentie waarden en verschil in gekozen eindpunten.

Muller.indd   321 25-7-2014   14:40:42



Chapter 18

322

In hoofdstuk 3 wordt een systematische samenvatting gegeven van de beschikbare 
literatuur ten aanzien van het gebruik van TEG/ROTEM bij patiënten met sepsis. Ook 
hier waren de verschillen tussen de studies groot en was er risico op bias. Er zijn 
geen studies die een inschatting hebben gemaakt van het bloedingsrisico gebaseerd 
op TEG/ROTEM resultaten. Wat betreft hypercoagulabiliteit, lijkt TEG/ROTEM wel 
van additionele waarde om een onderscheid te maken tussen patiënten met en zon-
der diffuse intravasale stolling (DIS). Niet een hyper-, maar een hypocoagulabel TEG/
ROTEM profiel correleert met het voorkomen van DIS bij patiënten met sepsis. Een 
hypocoagulabel profiel is daarbij geassocieerd met ernstiger orgaan falen en een 
toegenomen sterftekans.
In hoofdstuk 4 hebben we de waarde van ROTEM bestudeerd om de uitkomst van 
patiënten na een trauma te voorspellen. Van de patiënten die overlijden ten gevolge 
van een trauma, overlijdt de helft in de acute fase ten gevolge van verbloeding. Van 
de patiënten die later alsnog overlijden, is het optreden van MOF de belangrijkste 
doodsoorzaak. Onze hypothese was dat laat overlijden na trauma samen zou hangen 
met een hypercoagulabel profiel in de ROTEM test. In een groot cohort van trauma 
patiënten hebben we gekeken of ROTEM profielen voorspellende waarde hadden 
voor het optreden van orgaan falen en sterfte in deze patiënten. De resultaten lie-
ten zien dat een hypocoagulabel profiel vroeg na opname geassocieerd was met 
een ernstigere vorm van MOF en een toegenomen sterftekans. Een hypercoagulabel 
profiel komt voor bij 10% van de patiënten die een ernstig trauma heeft gehad.
Tenslotte hebben we in een cohort IC patiënten de correlatie bepaald van ROTEM 
met de conventionele stollingstesten (Hoofdstuk 7). Hierbij bleek dat de correla-
tie met INR matig was. ROTEM uitslagen correleerden goed met protrombine spie-
gels, trombocyten aantal en fibrinogeen waarden. Patiënten met DIS hadden ook 
in dit cohort meer hypocaogulabele ROTEM uitslagen dan patiënten zonder DIS. 
De ROTEM waarden correleerden daarnaast sterk met de ISTH DIC score, de meest 
gebruikte score om de diagnose DIS te stellen. Deze bevindingen bevestigen de 
potentiele waarde van ROTEM om IC patiënten met en zonder DIS van elkaar te 
onderscheiden.

Concluderend lijkt TEG/ROTEM een veelbelovende test om de stollingsstatus te 
evalueren bij verschillende soorten ernstig zieke patiënten, met name indien er 
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de verdenking op DIS bestaat. Er is echter verdere standaardisatie, vaststelling van 
referentie waarden en de ontwikkeling van uniforme definities noodzakelijk, voor-
dat de techniek geïmplementeerd kan worden in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is 
het gebruik van TEG/ROTEM van aanvullende waarde om de prognose van ernstig 
zieke en trauma patiënten in te schatten. Er is verder onderzoek nodig om te bepa-
len of therapeutische interventies gebaseerd op TEG/ROTEM profielen inderdaad de 
uitkomsten van deze patiënten verbeteren.

Deel II: Effectiviteit van plasma transfusie bij intensive care 
patiënten

Het tweede deel van dit proefschrift bestaat uit studies naar de effectiviteit van 
FFP transfusie bij intensive care patiënten met een coagulopathie. We hebben een 
gerandomiseerde studie verricht in meerdere ziekenhuizen. Doel van deze studie 
was het effect van een profylactische FFP transfusie te evalueren op het voorkomen 
van bloedingscomplicaties bij IC patiënten, met een coagulopathie, die een inter-
ventie moesten ondergaan (TOPIC trial). Deze studie liet zien dat er geen verschil 
was in het aantal procedure gerelateerde bloedingscomplicaties tussen patiënten 
die wel of geen FFP transfusie kregen (hoofdstuk  5). Echter, door tegenvallende 
inclusie aantallen is de studie vroegtijdig afgebroken. Hierdoor was het niet moge-
lijk geplande statistische analyses uit te voeren en kon non-inferiority van het niet 
geven van FFP aan deze patiënten niet worden aangetoond. Het secundaire eind-
punt van de studie was het optreden van longschade, hierbij was er geen verschil 
tussen patiënten die wel of geen FFP hadden ontvangen. Wel was de beademings-
duur van patiënten die getransfundeerd waren met FFP langer, mogelijk ten gevolge 
van het vaker voorkomen van beademing gerelateerde longontstekingen in deze 
patiëntengroep. Deze verschillen kunnen echter ook het gevolg zijn van de kleine 
patiënten aantallen. Correctie van INR na FFP transfusie was een ander secundair 
eindpunt, waarbij opviel dat slechts de helft van de patiënten na FFP transfusie een 
INR van minder dan 1.5 had, terwijl deze waarde een veel gerapporteerde grens is 
voor het toedienen van FFP.
In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of INR verlenging inderdaad gepaard ging met 
veranderingen in andere stollingstesten en wat het effect van FFP op deze testen 
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was. Bij aanvang van de studie hadden patiënten inderdaad verlaagde niveaus van 
de individuele stollingsfactoren. Dit ging echter ook gepaard met verlaagde niveaus 
van natuurlijk voorkomende antistollingseiwitten. Hierbij was de trombine genera-
tie verminderd. Het toedienen van FFP (dosis 12 ml/kg) aan deze patiënten resul-
teerde in een stijging van het aantal stollingsfactoren met daarbij ook een stijging 
van de natuurlijke antistollingsfactoren. De transfusie had echter nauwelijks effect 
op de mate van trombine generatie. Samenvattend resulteert FFP transfusie in een 
verbetering van conventionele stollingstesten (INR en PT) doordat de individuele 
stollingsfactoren toenemen, maar treedt er geen verschuiving op in de hemostati-
sche balans van deze patiënten.
Zoals al eerder genoemd, laten we in hoofdstuk 7 zien dat IC patiënten met DIS 
meer hypocoagulabele ROTEM profielen hadden in vergelijking tot patiënten die 
geen DIS hebben. Voor het eerst beschrijven we in dit hoofdstuk de effecten van 
FFP op ROTEM variabelen bij IC patiënten met een coagulopathie. De transfusie van 
FFP resulteerde in enige verbetering van de ROTEM profielen, maar het effect was 
minimaal en de klinische relevantie is discutabel. Het effect van FFP op ROTEM vari-
abelen verschilde niet tussen patiënten met en zonder DIS.
In hoofdstuk 8 bespreken we de effecten van FFP op ontsteking en het endotheel, 
de binnenbekleding van de vaatwand. Deze sub-studie van de TOPIC trial laat zien 
dat de ontstekingseiwitten in deze patiënten matig verhoogd waren. In tegenstel-
ling tot de hypothese dat FFP transfusie een ontstekingsreactie uitlokt, resulteerde 
FFP transfusie in een afname van TNF-alfa. De spiegels van de andere ontstekings-
eiwitten veranderden niet na toedienen van FFP. Markers van endotheel activatie 
(factor VIII, von Willebrand factor en Syndecan-1) verbeterden allen na een trans-
fusie met FFP, dit wekt de suggestie dat FFP mogelijk een endotheel stabiliserende 
effect heeft.
Het laatste hoofdstuk in dit deel (hoofdstuk 9) beschrijft de evaluatie van de TOPIC 
studie. Omdat de studie vroegtijdig afgebroken is, in verband met tegenvallende 
inclusie getallen, hebben we een enquête verricht onder de artsen de betrokken 
waren bij de inclusie in de studie. Het doel was inzicht te krijgen in eventuele barriè-
res die een succes vol verloop van de studie in de weg hebben gestaan. Deze enquête 
toonde aan dat er wel degelijk behoefte bestaat aan meer bewijs ten aanzien van 
het profylactisch gebruik van FFP bij IC patiënten met een coagulopathie. Toch 
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waren artsen terughoudend om patiënten in de studie te includeren. De belangrijk-
ste redenen hiervoor waren persoonlijke voorkeuren ten aanzien van de te volgen 
transfusie strategie. Daarnaast was er maar een beperkt tijdvak waarin patiënten 
geïncludeerd konden worden. Op basis van de resultaten van deze enquête, lijkt het 
vrijwel niet mogelijk om in Nederland in de toekomst nog onderzoek te verrichten 
naar de effectiviteit van FFP.

Concluderend kunnen we, op basis van bovenstaand onderzoek, de hypothese dat 
FFP niet nodig is om bloedingen bij IC patiënten met een coagulopathie te voorko-
men, niet verwerpen. De oorzaak hiervoor is de beperkt inclusie van patiënten in 
de TOPIC studie. Wel is duidelijk dat FFP toediening bij deze patiënten de hemo-
statische balans niet verandert en dat de effecten op trombine generatie en ROTEM 
zeer beperkt zijn. Ondanks dit gebrek aan effect van FFP op de stollingsstatus, heeft 
FFP mogelijk wel gunstige effecten op de functie van het endotheel. Verder onder-
zoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen en de betekenis ervan verder te 
exploreren.

Deel III: Transfusie gerelateerde longschade bij intensive care 
patienten

In het laatste deel van dit proefschrift beschrijven we studies met betrekking tot 
het optreden van transfusie gerelateerde longschade (TRALI). In hoofdstuk  10 
wordt een overzicht gegeven van de risicofactoren voor het ontstaan van TRALI bij 
patiënten op de intensive care. De belangrijkste patiënt gerelateerde risicofacto-
ren zijn sepsis, shock, kunstmatige beademing, hartchirurgie, de aanwezigheid van 
een hematologische maligniteit en de noodzaak om een massale transfusie toe te 
dienen. Bloedproduct gerelateerde risicofactoren bestaan uit de aanwezigheid van 
antileukocyten antistoffen en bioactieve stoffen in het te transfunderen product. 
Daarnaast spelen beschadigingen die aan de rode bloedcel ontstaan als gevolg van 
de opslag van het product een rol. Kennis van deze risicofactoren maakt het voor de 
IC-arts mogelijk om per patiënt een afweging te maken tussen de voor- en nadelen 
van een eventuele transfusie.
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Indien een patiënt toch TRALI ontwikkelt, gaat dit gepaard met een ontstekingsre-
actie in de long. We hebben dit ontstekingsproces verder proberen te ontrafelen en 
daarbij in het bijzonder gekeken naar de bijdrage van “Damage Associated Molecu-
lar Patterns” (DAMPs). Deze moleculen, die vrijkomen bij weefselschade en ontste-
king, binden aan de RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) receptor, 
welke onder meer voorkomt op het oppervlakte van de alveoli, het endotheel en 
neutrofielen. Zowel “high-mobility group box 1” (HMGB-1) als S100A12 zijn DAMPs 
die een rol spelen in ontstekingsreacties in de long. Wij hebben hun bijdrage aan 
ontstekingsreacties bestudeerd bij 14 patiënten die hartchirurgie ondergingen en 
TRALI ontwikkelden (Hoofdstuk 11). Deze patiënten werden vergeleken met patiën-
ten die wel of geen transfusie hadden ontvangen, maar geen longschade hadden 
ontwikkeld. De DAMPs HMGB1 en oplosbaar RAGE verschilden niet tussen de groe-
pen, wel was er een trend naar hogere S100A12 waarden in patiënten die TRALI 
ontwikkelden. Daarnaast waren S100A12 waarden geassocieerd met langere duur 
aan de hart-longmachine, mate van ontsteking in de long, langere beademingsduur 
en lagere zuurstof spanning in het bloed. S100A12 speelt daarom mogelijk een rol 
in de eerste fase (“priming phase”) van het ontstaan van longschade bij patiënten 
na hartchirurgie.
Ondanks dat er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de pathofysiologische ver-
anderingen die optreden bij patiënten met TRALI, hebben bloedbanken in Europa 
en Noord Amerika de laatste jaren verschillende TRALI preventie strategieën ont-
wikkeld en geïmplementeerd. In hoofdstuk  12 wordt een overzicht gegeven van 
deze verschillende preventieve strategieën, daarnaast wordt in hoofdstuk 13 dieper 
ingegaan op specifieke maatregelen om immuun-gemedieerde TRALI te voorkomen. 
De meest opvallende TRALI preventie maatregel is het uitsluiten van vrouwen van 
plasma donatie. De onderbouwing voor deze en andere maatregelen om het donor 
gerelateerde TRALI risico te reduceren, komt echter met name uit studies die een 
“voor-na” opzet hebben. Om de onderbouwing voor de effectiviteit van deze maat-
regelen te verstevigen hebben we een meta-analyse verricht (hoofdstuk 14). Uit 
deze meta-analyse komt duidelijk naar voren dat de implementatie donor strate-
gieën om het TRALI risico te reduceren, inderdaad leidt tot een reductie van de kans 
op TRALI (OR 0.61 95%CI 0.42-0.88). Het effect was het grootst in patiënten die een 
verhoogd risico hadden om TRALI te ontwikkelen (OR 0.51 95%CI 0.29-0.90), terwijl 
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de effecten in de algemene populatie een zelfde, maar niet significante, trend ver-
toonden (OR 0.66 95%CI 0.40-1.09).
Ondanks deze preventieve maatregelen komt TRALI nog steeds voor, met name 
bij patiënten die een verhoogd risico hebben, zoals ernstig zieke patiënten. Tot op 
heden is er geen behandeling voor TRALI beschikbaar. Daarom hebben we twee 
mogelijke behandelingen voor TRALI onderzocht in een muis model. Ten eerste 
 hebben we gekeken naar de effecten van toediening van steroïden. Echter, ondanks 
een afname van IL-6, konden steroïden niet voorkomen dat er toch longschade ont-
stond in dit “two-hit” muis model van TRALI (hoofdstuk 15). In het zelfde model 
hebben we ook het effect C1-inhibitor, een remmer van het complement systeem, 
geëvalueerd (hoofdstuk 16). Inderdaad leidt de inductie van TRALI tot complement 
activatie, te zien aan verhoogde C3a en C5a waarden in de longvloeistof. Toediening 
van C1-inhibitor zorgde voor een reductie van de verhoogde C3a waarden en lagere 
long schade scores in histologische preparaten, maar had geen effect op de hoogte 
van de ontstekings parameters en C5a waarden.

Concluderend kunnen we zeggen dat intensive care patiënten een verhoogde kans 
hebben om TRALI te ontwikkelen. De implementatie van TRALI risico reductie stra-
tegieën voor plasma producten door bloedbanken, hebben het risico op het ont-
staan van TRALI duidelijk verminderd. Deze maatregelen voorkomen echter niet alle 
gevallen van TRALI en daarom is het nog steeds van belang dat er een behande-
ling voor TRALI wordt ontwikkeld. Uit experimenteel onderzoek komt naar voren 
dat de toediening van corticosteroïden of C1-inhibitor niet effectief is. Verdere ver-
heldering van de pathofysiologische veranderingen in TRALI en de mogelijk rol van 
complement activatie hierin zijn nodig, voordat meer gerichte therapeutische stra-
tegieën ontwikkeld kunnen worden.
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