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Samenvatting g 
Inn hoofdstuk 1 worden de meeste voorkomende ziektebeelden besproken die leiden tot 

respiratoiree insufficiëntie op de neonatale leeftijd. Tevens wordt een overzicht gegeven 

vann de beschikbare literatuur over de rol van mechanische beademing en surfactant therapie 

inn de behandeling van deze ziektebeelden. Vervolgens wordt de pathofysiologie van 

ventilatiee gemedieerde longschade samengevat en worden de daaruit voortvloeiende basis 

principess voor long protectieve beademing, het open long concept (OLC), geformuleerd. 

Tijdenss OLC beademing wordt getracht zowel overrekking als ook het herhaaldelijk 

collaberenn van alveoli zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt ook beschreven in welk 

stadium,, bij zowel pasgeborenen als volwassenen, de klinische implementatie van het 

openn long concept zich nu bevindt. Tenslotte worden de positieve effecten van surfactant 

therapiee op longschade en longmechanica besproken op basis van de beschikbare 

experimentelee en humane literatuur. 

Opp basis van deze gegevens worden de onderzoeksvragen van dit proefschrift geformuleerd 

inn hoofdstuk 2. 

Inn hoofdstuk 3 is het effect van OLC beademing op gaswisseling en longschade 

onderzochtt bij pasgeboren biggen. De dieren werden surfactant-deficiënt gemaakt door 

middell van longlavage en vervolgens gedurende 5 uur beademd met één van de volgende 

beademingsvormen:: (1) conventionele positieve drukbeademing (PPVC0N); (2) OLC positieve 

drukbeademingg (PPV0LC); of (3) OLC hoogfrequente oscillatie beademing <HFOVOLC). Er 

werdd aangetoond dat, vergeleken met PPVC0N, beide vormen van OLC beademing de 

gaswisselingg optimaliseren, de mechanische aspecten van de long beschermen en de 

ventilatiee gemedieerde longschade verminderen. Dit laatste werd onderzocht door bepaling 

vann het eiwit gehalte in de alveoli en het scoren van histologtsche schade in de long. Er 

werdenn geen verschillen gevonden tussen PPV0LC en HFOVOLC, hetgeen een duidelijke 

aanwijzingg is dat de beademingsstrategie (OLC) de grootste invloed heeft op longschade 

enn niet het type ventilator. 

Inn hoofdstuk 4 is het effect van verschillende beademingsstrategieën op het ontstekings-

process in de longen beschreven. Pasgeboren biggen werden na longlavage beademd met 

éénn van de 3 eerder beschreven beademingsvormen PPV0LC, HFOVOLC of PPVC0N. De 

diagnostischee broncho-alveolaire lavage uitgevoerd na 5 uur beademing, toonde een 

verhoogdee alveolaire instroom van polymorfbnucleaire leukocyten, een hoger interleukine-
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88 gehalte en een hogere thrombine activiteit tijdens PPVC0N in vergelijking met beide OLC 

beademingsgroepen.. Echter, het gehalte van tumor necrosis factor alfa was niet verschillende 

inn de drie beademingsgroepen. Er werden wederom geen verschillen gevonden tussen 

PPV0LCC en HFOVOLC, voor wat betreft deze ontstekingsmediatoren. 

Dee studie in hoofdstuk 5 beschrijft de invloed van de beademingsstrategie op de 

effectiviteitt van surfactant therapie. Surfactant-deficiënte biggen (longlavage) werden 

gedurendee 5 uur beademd wederom gebruik makend van PPV0LC, HFOVOLC of PPVCON. Voor 

hett starten van de beademing werden de biggen behandeld met 100 mg/kg surfactant of 

255 mg/kg surfactant of een bolus lucht (controle groep). OLC beademing resulteerde in 

beteree gaswisseling en longmechanica, en verminderde de ventilatie gemedieerde 

longschade.. Deze gunstige effecten werden niet beïnvloed door de surfactant dosis. Bij 

gebruikk van een hogere surfactant dosis was het wel mogelijk om de beademingsdrukken 

tijdenss OLC beademing te verlagen, zonder dat dit nadelige effecten had op gaswisseling 

enn longschade. Het gebruik van een lagere dosis surfactant tijdens PPVC0N, liet een dosis 

afhankelijkee verslechtering zien van de oxygenatie en de longmechanica met daarbij een 

toenamee van longschade, onderzocht met behulp van eiwit lekkage en instroom van 

polymorphonucleairee leukocyten in de alveolaire ruimte. Een dosis van 100 mg/kg surfactant 

tijdenss PPVC0N had een beschermend effect resulterend in een bijna vergelijkbaar niveau 

vann oxygenatie, longmechanica en longschade zoals tijdens OLC beademing. Echter, PPVC0N 

resulteerdee onafhankelijk van de surfactant dosis tot een grotere omzetting van actief 

zogenaamdd "large aggregate" surfactant in inactief "small aggregate" surfactant. Een 

opvallendee bevinding was dat surfactant, onafhankelijk van de gebruikte beademings-

strategie,, de interleukine-8 productie leek te stimuleren. Deze bevinding dient door 

toekomstigee studies bevestigd te worden. 

Inn hoofdstuk 6, wordt het effect van de verschillende beademingsstrategieën onderzocht 

bijj pasgeboren biggen met het zogenaamde meconium aspiratie syndroom (MAS). In 

vergelijkingg met het lavage model, heeft dit ziektebeeld een minder homogeen karakter, 

enn wordt vooral gekenmerkt door obstructie van luchtwegen en inactivatie van surfactant. 

MASS werd geïnduceerd door een humaan meconium oplossing in de longen van pasgeboren 

biggenn te spuiten. De dieren werden vervolgens gedurende 5 uur beademd met één van 

dee volgende beademingsstrategieën: PPV0LC, HFOV of PPVC0N. Er werd aangetoond dat 

ookk tijdens een inhomogene longziekte zoals MAS, beademing met het open long concept 
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leidtt tot een betere oxygenatie en longmechanica, minder inflammatie en minder 

histologischee longschade, in vergelijking met PPVC0N. 

Wederomm werden er geen verschillen in gaswisseling en longschade gevonden tussen 

PPVV en HFOV . 
OLCC OLC 

Inn hoofdstuk 7 werd de rol van surfactant onderzocht bij biggen met een groep B 

streptokokkenn (GBS) pneumonie. Bij dit onderzoek werd een GBS oplossing via de trachea 

inn de longen gespoten, nadat het surfactant systeem door middel van longlavage en het 

all dan niet toedienen van exogeen surfactant gemanipuleerd was. Het exogeen surfactant 

bestondd uit fosfolipiden en surfactant eiwitten B en C, componenten voornamelijk van 

belangg voor het verlagen van de oppervlakte spanning in de alveolus. De dieren werden 

naa de GBS injectie ingedeeld in twee beademingsgroepen, nl. PPVCON of PPV0LC, en gedurende 

55 uur beademd. De studie toonde aan dat surfactant de bacteriële groei in de long en 

translocatiee van de long naar het bloed vermindert. Aangezien een vergelijkbaar effect 

ookk gezien werd tijdens PPV0LC, lijkt vooral een door surfactant geïnduceerde reductie in 

atelectasee een van de mechanismen te zijn die deze effecten kan verklaren. Het toepassen 

vann PPV0LC in combinatie met exogeen surfactant voorkwam bacteriële translocatie volledig, 

hetgeenn nogmaals de belangrijke rol van surfactant in permeabiliteits veranderingen van 

dee alveolaire-capillaire barrière onderstreept. 

Bijj dezelfde groep dieren werd in hoofdstuk 8 het ontstekingsproces tijdens een GBS 

pneumoniee verder geanalyseerd. In de broncho-alveolaire lavage vloeistof en het bloed 

werdenn de ontstekingsmediatoren interleukine-8 en tumor necrosis factor alfa bepaald. 

Tevenss werd de myeloperoxidase activiteit in lavage vloeistof gemeten als maat voor de 

activatiee van polymorphonucleaire Jeukocyten. In vergelijking met PPVCON, werd tijdens 

PPV0LCC een lagere productie van beide mediatoren als ook de activatie van 

polymorphonucleairee leukocyten gemeten, maar dit resulteerde niet in een toename van 

bacteriëlee groei en translocatie. In tegenstelling tot in vitro studies, resulteerde surfactant 

therapiee niet in een remming van de mediatoren productie in dit in vivo pneumonie 

model.. Zowel surfactant als de beademingsstrategie hadden geen invloed op de over het 

algemeenn lage serumwaarden van tnterleukine-8 en tumor necrosis factor alfa. 
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Conclusies s 
Concluderendd tonen de studies beschreven in dit proefschrift aan dat OLC beademing 

uitvoerbaarr is tijdens verschillende vormen van respiratoire insufficiëntie bij pasgeboren 

biggen.. OLC beademing verbetert de gaswisseling en de longmechanica met daarbij een 

verminderingg van ventilatie gemedieerde longschade in vergelijking met PPVC0N. De interactie 

tussenn surfactant therapie en OLC beademing is anders dan die bij PPVC0N, waarbij het 

gunstigee effect van exogeen surfactant op gaswisseling en ventilatie gemedieerde 

longschadee tijdens OLC beademing niet dosisafhankelijk blijkt. Daarnaast vermindert OLC 

beademing,, in vergelijking met PPVC0N, de omzetting van surfactant in een inactieve vorm. 

Bovendienn wordt in dit proefschrift aangetoond dat zowel surfactant als OLC beademing 

dee bacteriële groei in de long en de bacteriële translocatie van de long naar het bloed 

vermindert. . 

Dee waarschijnlijk belangrijkste bevinding in dit proefschrift is het feit dat OLC even effectief 

kann worden toegepast met een hoogfrequente oscillatie beademing als met positieve 

drukbeademing.. Deze bevinding onderstreept nogmaals dat de beademingsstrategie (OLC) 

belangrijkerr is in de vermindering van ventilatie gemedieerde longschade dan de 

beademingsmodaliteitt (PPV of HFOV). 

Aanbevelingenn voor toekomstig onderzoek 
Opp dit moment worden de meeste kinderen op de afdeling neonatologie beademd met 

positievee drukbeademing, waarbij meestal een eind-expiratoire druk lager dan 5-6 cmH20 en 

eenn frequentie lager dan 60 slagen per minuut ingesteld wordt. Alhoewel het vertalen van 

dierexperimentelee gegevens naar de humane situatie voorzichtig dient te gebeuren, geeft 

ditt proefschrift aan dat deze beademingsinstellingen potentieel beschadigend zijn voor de 

surfactant-deficiëntee long. Dit proefschrift toont aan dat het open long concept uitvoerbaar 

iss tijdens positieve drukbeademing, zowel bij homogene als inhomogene longziekten. Het is 

daaromm gerechtvaardigd om deze strategie nu in de klinische setting verder te onderzoeken. 

Indienn succesvol, zal dit moeten leiden tot bredere klinische implementatie gebruik makend 

vann een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, met als eindpunt de effecten op de 

incidentiee van chronische longschade. Toekomstige onderzoeken naar de effecten van andere 

beademingsmodaliteitenn (hoogfrequente beademing, proportional assist beademing, volume 

gegarandeerdee beademing) op de incidentie van chronische long ziekte zullen ook een 

duidelijkee beademingstrategie moeten definiëren die tijdens het onderzoek wordt gebruikt. 

Ditt proefschrift geeft aan dat indien deze beademingsmodaliteiten niet gecombineerd worden 
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mett het open long concept, er waarschijnlijk een minimaal effect te verwachten is op de 

reductiee van chronische long ziekte. 

Dee studies in dit proefschrift laten ook duidelijk zien dat veranderingen in beademings-

strategiee ook de effecten van surfactant therapie kunnen beïnvloeden. Gerandomiseerde 

gecontroleerdee studies zullen de in dit poefschrift beschreven interacties tussen OLC 

beademingg en surfactant therapie in de humane situatie moeten bevestigen. 
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