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SAMENVATTING 





Chapter 11 

In hoofdstuk 1 wordt de literatuur samengevat betreffende de Pathogenese 
van stress ulceraties bij intensive care patiënten en de mogelijke rol van 
Helicobacter pylori in de ontwikkeling hiervan. Het ontstaan van stress ulce
raties is een complexe aangelegenheid waarbij vele factoren een rol spelen. 
Doorbloeding van de darmmucosa, endotoxinaemie en celdysfunctie spelen 
allen een belangrijke rol. H. pylori kan theoretisch ook bijdragen aan de ont
wikkeling van stress ulceraties. 

In hoofdstuk 2 wordt de incidentie van gastrointestinale interventies 
beschreven in een gemengde populatie van patiënten opgenomen op een 
intensive care. Hierbij werden echter geen patiënten na een ongecompli
ceerde cardiochirurgische ingreep betrokken. Van de geïncludeerde patiën
ten behoefden 5,6% een gastrointestinale endoscopie. De meest voorko
mende indicatie voor endoscopie is bloeding van het proximale deel van de 
tractus digestivus. Bloeding in dit proximale deel van de tractus digestivus is 
de reden van opname op de intensive care bij 1,2% van alle geïncludeerde 
patiënten. Bij de helft van deze patiënten wordt oesofagus varices gevon
den. Wanneer een bloeding meer dan 24 uur na opname op de intensive 
care optreedt, gaat men er meestal vanuit dat er "stress ulcéra" bestaan. In 
deze studie treedt een dergelijke bloeding, meer dan 24 uur na opname op 
de intensive care, bij 1,9% van de geïncludeerde patiënten op. Echter, 
"stress ulceraties" kunnen maar bij de helft van hen aangetoond worden. 
Daarmee wordt de incidentie van bloedingen veroorzaakt door "stress ulcé
ra" gesteld op ongeveer 1%. Tevens wordt geconcludeerd dat gastrointesti
nale endoscopie bij 5,6% van de op de intensive care opgenomen patiënten 
nodig is en dat de incidentie van bloedingen uit de proximale tractus dige
stivus optredend meer dan 24 uur na opname bij 1,9% van de patiënten 
voorkomt. 

De specifieke groep van patiënten die hartchirurgie ondergaat wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven. Een literatuur overzicht betreffende deze patiënten
populatie beschrijft de risicofactoren voor het ontstaan van bloedingen in de 
proximale tractus digestivus. In de literatuur worden 505 bloedingsepisodes 
beschreven bij 113323 patiënten. Van deze patiënten worden 47868 far
macologisch behandeld ter preventie van "stress ulcéra". Desondanks 
komen in deze groep 169 bloedingen voor (0,35%). Bij 25609 patiënten die 
geen farmacologische profylaxe voor "stress ulcéra" ontvangen treden 130 
bloedingen op (0,51%). Dit verschil tussen de twee groepen is niet statis
tisch significant. Gerandomiseerde en gecontroleerde studies betreffende 
"stress ulcus" profylaxe bij patiënten na hartchirurgie zijn niet verricht. De 
conclusie die wordt gemaakt op basis van het literatuuroverzicht is dat far-
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macologische profylaxe voor "stress ulcéra" niet routinematig geïndiceerd is 
bij cardio chirurgische patiënten. 

Testen om H. pylori aan te tonen bij intensive care patiënten dienen te wor
den gevalideerd in deze patiëntengroep om de rol van dit micro-organisme 
bij de vorming van maagziekten te kunnen bestuderen. Hoofdstuk 4 
beschrijft de "Laser Assisted Ratio Analyser" (LARA)-13C-ureum ademtest 
alsmede de serologische bepaling van antistoffen bij beademde patiënten. 
De LARA-13C-ureum ademtest is een niet invasieve en relatief eenvoudige 
manier om aktieve H. pylori infectie bij ambulante patiënten aan te tonen. 
Deze test kan ook eenvoudig worden toegepast bij beademde patiënten. 
Bovendien kan de test na uitvoering enkele weken worden bewaard voordat 
analyse plaats vindt. Patiënten die een hartchirurgische ingreep ondergaan 
zijn getest in zowel de pre-operatieve ambulante situatie als in de post-ope-
ratieve situatie tijdens mechanische beademing. Daarmee zijn de patiënten 
hun eigen controle. Deze studie toont aan dat met minimale aanpassingen 
voor de uitvoering van de test, deze geschikt is om H. pylori aan te tonen bij 
beademde patiënten. Daarentegen blijkt serologische bepaling van anti
lichamen tegen H. pylori in deze patiëntenpopulatie minder betrouwbaar te 
zijn. Aangezien anti-lichamen in het serum maanden tot jaren na eradicatie 
van H. pylori aantoonbaar kunnen blijven, kunnen vals positieve testen 
optreden. Anderzijds kunnen haemodilutie en bloedverlies leiden tot vals 
negatieve testen. De LARA-13C-ureum ademtest wordt door deze factoren 
niet beïnvloed. 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat het bepalen van H. pylori antigenen in 
de ontlasting (HpSA) van intensive care patiënten belangrijke nadelen heeft 
vergeleken met de LARA-13C-ureum ademtest. De meeste patiënten op de 
intensive care lozen geen faeces in de eerste drie dagen van opname. De 
patiënten met H. pylori antigenen aangetoond in faeces hadden allen actie
ve H. pylori infectie zoals bepaald met de LARA-13C-ureum ademtest. Zowel 
de positief voorspellende waarde als de specificiteit van de HpSA zijn 100% 
vergeleken met de LARA-13C-ureum ademtest. Echter, fout negatieve fae
ces testen resulteerden in een sensitiviteit van 75% en een negatief voor
spellende waarde van 87,5%. Het niet beschikbaar komen van faeces mon
sters van nieuw opgenomen intensive care patiënten en de fout negatieve 
testresultaten maken de antigeendetectie in faeces ongeschikt om intensive 
care patiënten te screenen op het bestaan van actieve H. pylori infectie. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de bepaling van maagpermeabiliteit bij intensive care 
patiënten. De relatie tussen maagpermeabiliteit enerzijds en H. pylori infec-
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tie of ernst van ziekte anderzijds wordt beschreven. De maagpermeabiliteit 
wordt bepaald door meting van de sucrose uitscheiding in de urine na inna
me van 100 g sucrose in 250 ml water. Eerdere studies hebben aangetoond 
dat een abnormale sucrose test gerelateerd is aan mucosale ulceraties in 
de maag en NSAID gerelateerde mucosa schade. In de onderhavige studie 
blijkt de sucrose excretie als maat voor mucosa schade niet gerelateerd aan 
ernst van de ziekte gemeten middels APACHE II of andere scores. 
Daarentegen hadden patiënten met H. pylori infectie significant meer sucro
se uitscheiding dan niet geïnfecteerde patiënten. H. pylori infectie leidt dus 
tot een verhoogde maagpermeabiliteit wat de mogelijke rol van H. pylori in 
de Pathogenese van stress ulceratie ondersteunt. 

De prevalentie van H. pylori bij intensive care patiënten wordt beschreven in 
hoofdstuk 7. Actieve H. pylori infectie, zoals vastgesteld met de LARA-13C-
ureum ademtest, wordt gevonden in 37% van de 300 geïncludeerde patiën
ten. Drie dagen na intensive care opname daalt de infectie prevalentie naar 
7,7% en in geen van de patiënten kan nog H. pylori worden aangetoond na 
7 dagen. Antibiotische behandeling in het kader van selectieve darmdecon-
taminatie van de tractus digestivus is het gepostuleerde mechanisme voor 
deze afname van infectie prevalentie. Tevens wordt aangetoond dat de pre
valentie van H. pylori door middel van serologische detectie 57% is. De drie 
patiënten met een stress ulcus gerelateerde bloeding (1,0%) zijn niet geïn
fecteerd met H. pylori. De suppressie van H. pylori infectie kan de met H. 
pylori geassocieerde stress ulcéra hebben voorkomen hetgeen ook de 
reden kan zijn van de gevonden lage incidentie van stress ulcus gerelateer
de bloedingen. 

De geobserveerde onderdrukking van H. pylori infectie tijdens intensive 
care behandeling met selectieve darmdecontaminatie wordt verder beschre
ven in hoofdstuk 8. In vitro en in vivo studies tonen aan dat H. pylori gevoe
lig is voor twee van de vier antibiotica die gebruikt worden voor selectieve 
darm decontaminatie van de tractus digestivus. De intraveneus toegedien
de cefotaxim en topicaal gebruikte tobramycine zijn de twee antibiotica met 
anti-H. pylori eigenschappen. Langdurig topicale therapie met tobramycine 
onderdrukt H. pylori infectie effectief. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de rol van H. pylori in de Pathogenese van stress ulcé
ra. Afwijkingen van de maag mucosa zijn bij mechanisch beademde patiën
ten gedetecteerd door middel van endoscopie binnen 6 uur na opname op 
de intensive care. De endoscopische vastgestelde mucosale schade (EMIS) 
is gescoord volgens Brown. Ernstige mucosale schade blijkt significant gere-
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lateerd aan de aanwezigheid van H. pylori, vastgesteld met de LARA-13C-
ureum ademtest, en het gebruik van aspirine. Echter, in een multiple regres
sie analyse blijkt H. pylori de enige risicofactor voor het bestaan van ernsti
ge mucosale schade (p=0.019). 

Of de aanwezigheid van H. pylori bij intensive care patiënten een beroeps
risico is voor intensive care verpleegkundigen wordt beschreven in hoofd
stuk 10. Een groep verpleegkundigen van een afdeling waar H. pylori onder
drukt wordt door het gebruik van selectieve darmdecontaminatie (groep I) 
wordt vergeleken met een groep verpleegkundigen waar deze decontami
nate niet plaats vindt (groep II). De H. pylori prevalentie in deze groepen is 
respectievelijk 11% en 25% (p=0.027). Het aantal jaar dat de verpleegkun
digen werkzaam zijn is significant langer in groep II vergeleken met groep I 
maar de verdeling van H. pylori infectie onder de verpleegkundigen onder
steunt een acquisitie tijdens de werkzaamheden. 

In dit proefschrift wordt beschreven dat bovenste tractus digestius bloeding
en en stress ulcus gerelateerde bloedingen niet vaak voorkomen in een 
populatie van patiënten die behandeld worden met selectieve darm decon-
taminatie. H. pylori infectie wordt effectief onderdrukt bij deze patiënten. 
Onderdrukking van H. pylori infectie bij intensive care patiënten reduceert 
waarschijnlijk het risico van acquisitie van deze bacterie door intensive care 
verpleegkundigen tijdens het werk. H. pylori is een risicofactor voor het ont
staan van schade aan de maagmucosa bij mechanisch beademde intensi
ve care patiënten en de suppressie van dit micro-organisme kan de reden 
zijn voor de lage incidentie van stress ulcus gerelateerde bloedingen op een 
intensive care waar selectieve darmdecontaminatie wordt toegepast. Echter 
de definitieve prospectieve studie die twee ICU's vergelijkt (met en zonder 
SDD) kon om praktische redenen voor dit proefschrift niet worden uitge
voerd. Dit proefschrift biedt echter vele aanwijzingen die de hypothese 
ondersteunen. 
Daarom wordt geconcludeerd dat H. pylori een van de sleutelfactoren is in 
het ontstaan van stress ulceraties bij intensive care patiënten aangezien de 
infectie significant gecorreleerd is aan de aanwezigheid van beschadigde 
maagmucosa en stress ulceraties. Bovendien onderdrukt selectieve darm 
decontaminatie effectief H. pylori infectie en kan de lage incidentie van 
stress ulcéra in deze populatie hierdoor veroorzaakt worden. 
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