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Chapter 9 

Patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) are 

confronted with a systemic inflammatory response during the postoperative period. 

This reaction is characterized by fever, changes in fluid balance, and even multiple 

organ failure in severe cases. The classical cardinal signs of inflammation first 

described by Aulus Cornelius Celcus, including redness, swelling, heat, and pain 

are still important in clinical practice. 

The complement system, which is part of our immune system, plays a central role 

in inflammation. In this well-regulated system, more than 20 plasma proteins 

co-operate in response to tissue injury, bacterial infection and specific antibody-

antigen reactions. The complement system can be activated in three ways: the 

classical pathway (antibody-dependent), the alternative pathway (antibody-

independent), and the lectin pathway (mannan binding lectin). All routes come 

together in the common pathway, which results in the generation of the terminal 

complement complex or membrane attack complex. This last macromolecular 

protein complex to be formed is capable of attacking a cell; after several hits cell 

lysis occurs. Normally, complement activation during inflammatory diseases is 

caused by bacteria and immune complexes. 

During cardiac surgery there are two important conditions for activation of the 

complement. First, activation of the alternative pathway occurs during contact of 

the blood with the artificial surface of the extracorporeal circuit, which is totally 

different from the endothelial surface of blood vessels. At the end of CPB, when the 

anticoagulant heparin is antagonized with the cation protamine, a stable complex 

is formed, which strongly activates the classical pathway. Protamine itself also has 

some weak anticoagulant properties, although clinically not very important. The 

human body may react in various ways to the administration of protamine, 

including systemic hypotension and pulmonary vasoconstriction. As protamine is a 

foreign protein, antibodies may be formed and renewed exposure may give rise to 

anaphylactoid reactions. 

Despite new and safe improvements in cardiac surgery and bypass techniques, 

detrimental effects can still occur upon contact of the patient's blood with the 

foreign artificial surface of the extracorporeal oxygenator and circuit. The 

abandonment of bubble oxygenators in favour of membrane oxygenators reduced 

complement and contact activation. In the early eighties, heparin-coated extra

corporeal oxygenators and circuits were introduced. Subsequently, the amount of 

heparin needed for anticoagulation could be reduced. At the end of that decade 

these circuits became commercially available. This has led to a further reduction of 

complement activation by the circuit and to improved biocompatibility. Since then, 

many articles have been published discussing the benefit of these circuits on 
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complement activation, coagulation, and fibrinolysis. However, it was difficult to 

observe any great impact of the heparinized circuits on clinical outcome. 

It also became clear that not only the length of CPB, but also the surgical trauma 

contributes to an inflammatory response. So, the inflammatory response observed 

in the patients after surgery is triggered by material-dependent and material-

independent factors. After surgery, a so-called acute phase response is observed. 

During this acute phase response, a second phase of activation of complement is 

observed in all patients. This secondary reaction is mediated by C-reactive protein 

(CRP), the typical acute phase protein in humans. Patients scheduled for coronary 

artery bypass graft operations all have different degrees of coronary artery disease 

or atherosclerosis. Recent research showed that atherosclerosis can be considered 

as an inflammatory disease of varying degrees. Plasma CRP levels appear to have 

predictive value in apparently healthy individuals and to correlate with future 

cardiac events. Also the risk of future myocardial infarction in patients with 

unstable angina or a complicated course after myocardial infarction increases with 

"high normal" plasma CRP levels. In patients with atherosclerosis undergoing a 

coronary artery bypass graft operation, immune responses are superimposed on a 

chronic inflammatory disease. Most patients recuperate without any problems, but 

some have a complicated course in which inflammation plays an important role 

together with already apparent organ dysfunction. It is important to recognize these 

patients before the operation and to develop and use specific interventional 

methods to regulate or modulate a potentially harmful inflammatory response. 

In chapter 2, the details on the inflammatory response in patients undergoing 

cardiac surgery as described in this thesis are placed in a somewhat broader 

perspective. We review the most relevant literature concerning complement 

activation, cytokines, and adhesion molecules, in particular in relation to cardiac 

surgery. We discuss the acute phase proteins CRP and phospholipase A2, the role of 

complement, as well as the triggers for activation during cardiac surgery, i.e., 

contact of blood with the artificial surface of the circuit and the formation of 

heparin-protamine complexes. Moreover, we consider the role of CRP in 

atherosclerosis. 

Between October 1993 and January 1995, the department of cardio-thoracic 

surgery of the Academic Medical Centre of Amsterdam participated in a 

prospective randomized multicentre trial in order to evaluate the influence of 

heparin-coated extracorporeal circuits on clinical outcome. In 11 European cardiac 

surgery centres, 805 patients in total were studied. Our centre included 82 patients. 

The period of observation was from induction of anesthesia to 18 hours after the 

operation. All patients were scheduled for elective first time coronary artery bypass 
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graft operations and randomly assigned to either heparin-coated or control circuit. 

Apart from coronary artery disease, they were free from other diseases and therefore 

classified as apparently low risk for postoperative complications. There were no 

differences in clinical outcome between the two groups of patients. An explanation 

for this result could be the heterogeneity between patients from the different 

institutes. A subgroup analysis showed a beneficial effect of heparin-coating in 

reduction of postoperative complications in female patients and patients with aortic 

cross-clamping for more than 1 hour. After termination of this multicentre trial, we 

continued the study in our centre. Because most adverse events occur after the 

period mentioned above, we prolonged the observation period until the day of 

hospital discharge as indeed we had been doing from the very start of the study. 

The clinical evaluation of the 116 patients in total studied in our centre is discussed 

in chapter 3. In agreement with the results of the multicentre trial, no differences 

regarding complications or outcome between groups were found. We also studied 

postoperative course regardless of coating. Preparation and use of the (left) internal 

mammary artery appeared to be an independent risk factor for increased blood 

loss. This was consistent with previously reported investigations. As could be 

expected, patients with postoperative myocardial infarction were longer on 

mechanical ventilation and, therefore, stayed longer in the intensive care. Age was 

an another independent risk factor for the development of a complicated post

operative course. Furthermore, the risk of atrial arrhythmia on postoperative days 

2 and 3 increased almost 5-fold for patients who were taking beta-blockers before 

the operation, independent of the type of circuit. It is common practice to 

discontinue antianginal medication immediately after revascularization. We 

hypothesized that an increased amount of non-blocked hypersensitive beta-

adrenergic receptors are stimulated by both endogenous catecholamines formed in 

reaction to surgery and CPB and the administrated inotropic medication in these 

patients. Moreover, an inflammatory reaction in the heart could also have been a 

contributing factor, as will be discussed later. It is advised to taper off beta-blockers 

slowly until at least 10 to 14 days after the operation. 

In chapter 4 we show a biphasic increase of the plasma levels of the acute phase 

protein secretory phospholipase A, as a result of cardiac surgery. The first phase 

directly results from heparinization, whereas the second peak is part of the acute 

phase response. An in vitro experiment provided evidence that increasing 

concentrations of heparin may raise plasma levels of phospholipase A2. The second 

peak during the acute phase appeared 24 hours after surgery and preceded the 

maximum levels of CRP on the second postoperative day. This supports the 

hypothesis regarding a possible role of phospholipase A, in generating ligands for 
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CRP on so called flip-flop membranes of reversibly and irreversibly damaged cells. 

Chapter 5 describes 19 patients undergoing a coronary artery bypass graft 

operation. During the operation both the alternative and classical complement 

pathways were activated. During the postoperative acute phase response, a second 

phase of complement activation was observed, which mainly occurred via the 

classical pathway. Remarkably, activation of complement via the classical route 

during the postoperative period was almost 50 times the amount of activation 

during surgery. With a recently developed ELISA for the detection of complement-

CRP complexes, a contribution of CRP to the postoperative complement activation 

was established. Moreover, the maximum level of CRP on the second and third 

postoperative days appeared to correlate with the baseline levels of C4b/c and CRP. 

The maximum level of classical pathway activation, i.e., C4b/c after protamine 

administration, which is induced by the heparin-protamine complexes, as well as 

the maximum level of C4b/c on the second day correlated with the occurrence of 

atrial arrhythmia. A possible causal relationship has yet to be clarified. 

In an addendum we respond to a well written article that was published recently 

and that provides a solid review of the current knowledge about the acute phase 

reaction. Since it did not discuss very recent information concerning complement 

activation mediated by CRP in vivo, we wrote an addendum discussing the 

importance of this new information. 

In chapter 6 another part of the acute phase reaction in the same patients as in the 

previous chapter is discussed. Both during and after cardiac surgery, the plasma 

course of the cytokines interleukin-6 (IL-6) and IL-8, as well as that of the 

degranulation products from activated neutrophils, i.e., lactoferrin and elastase, 

were assessed. The total amount of elastase during the postoperative phase was 

about five times as high as the amount released at the end of the operation. The 

changes in cytokine levels in part reflect the magnitude of the inflammatory 

response. Indeed the cytokines IL-6 and IL-8 were elevated after CPB and correlated 

with the duration of aortic cross-clamping as well as that of CPB. The IL-6 response 

was associated with the duration of artificial ventilation. To what extent these 

cytokines contribute to tissue damage is not clear. 

Heparin-protamine complexes can, as discussed earlier, activate the classical 

complement pathway. In Chapter 7 we examined 24 patients scheduled for elective 

coronary artery bypass graft operation in order to determine to what extent CRP is 

involved in this activation. Levels of CRP and complement-CRP complexes, which 

complexes indicate CRP-mediated complement activation, were determined in 

these heparinized patients before and after protamine administration. Furthermore, 

the baseline plasma from some of these patients and from healthy volunteers was 
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incubated with various concentrations of heparin and protamine. The chosen 

concentrations were comparable with those during surgery. It appeared that 

complement activation in vitro was dependent on an optimal ratio of heparin and 

protamine. The reaction involved CRP, as was evident from the effect of 

additional CRP, which increased the amount of complement-CRP complexes 

formed, as well as from that of phosphorylcholine, which completely blocked the 

reaction. Finally, CRP-mediated complement activation after protamine 

administration was associated with the occurrence of arrhythmia in the 

postoperative period. 

In Chapter 8 we investigated in high-risk patients undergoing CPB, who were at 

risk for developing postoperative complications, whether preoperative CRP levels 

and the postoperative course of these levels were associated with the occurrence of 

complications. Moreover, we questioned whether differences in surgical trauma or 

duration of surgery and CPB also played a role herein. Patients underwent CPB for 

either a coronary artery bypass graft operation, single cardiac valve replacement, or 

a combined or redo procedure. As could be expected, the duration of CPB and the 

aortic cross-clamping time were longer in the patients undergoing combined or 

redo operations. All patients showed an acute phase reaction with fever, leuko

cytosis, and maximum CRP levels on the second day after surgery. Baseline CRP 

levels correlated with maximum levels of CRP. We observed no differences in the 

occurrence of either postoperative myocardial infarction or atrial arrhythmia when 

comparing different tertiles of baseline CRP levels. However, 5 patients with 

baseline CRP levels above 10 mg/L had higher postoperative CK-MB levels. When 

comparing patients with and without perioperative myocardial infarction it 

appeared that patients with this complication had significantly higher baseline CRP 

levels. Therefore, preoperative elevated CRP levels constitute a risk factor for the 

development of myocardial infarction following an ischemic stimulus such as 

induced during cardiac surgery with CPB. 

C o n c l u s i o n 

In this thesis we showed that complement activation occurs not only during but 

also after cardiac surgery. Both low and high risk patients showed an inflammatory 

response and in all patients studied an acute phase reaction was observed. The first 

phase of complement activation occurs during the operation and involves at least 

different activators, i.e., contact of the blood with the artificial surface of the 

extracorporeal circuit and oxygenator and the formation of heparin-protamine 

complexes. The blood-material contact seems to have limited effects on clinical 
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outcome, at least in the studied low-risk patients studied. The second phase occurs 

after the operation, at the time the acute phase response is developing. The 

protamine-induced activation as well as the postoperative activation is partly 

mediated by CRP, and correlates with the occurrence of atrial arrhythmia during 

the postoperative period. Moreover, the extent of either activation process 

correlates with each other. To explain these findings, we postulate that the 

postoperative CRP-dependent activation is involved in one way or another in the 

development of postoperative arrhythmia, whereas the activation observed after 

protamine constitutes an "in vivo test" to assess the activability of complement via 

CRP. In other words the activation following protamine administration may identify 

low and high CRP responders. It follows from this hypothesis that identification of 

high CRP responders may help to identify patients at increased risk. On the other 

hand, the fact that the discontinuation of (^-adrenergic receptor antagonists after the 

operation increases the risk of atrial arrhythmia significantly shows that the 

occurrence of postoperative atrial arrhythmia has multifactorial aspects. 

Furthermore, CRP peak levels do not predict postoperative cardiac events, but 

elevated baseline CRP levels, especially when exceeding 10 mg/L, reflecting an 

already activated inflammatory system, may play a role in postoperative myocardial 

damage. 

Future studies should reveal 1) whether this hypothesis is correct; 2) whether an in 

vitro test can be designed as a substitute for the "in vivo test" consisting of 

protamine administration to heparinized patients; and 3) whether administration of 

inhibitors of CRP-mediated complement activation to patients undergoing cardiac 

surgery, identified as high-CRP responders and as high risk based on clinical 

criteria, may help to reduce postoperative complications. 
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Samenvatting 

Na een open-hartoperatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een hart-long-

machine vertonen patiënten een systemische ontstekingsreactie. Deze reactie 

wordt gekenmerkt door koorts, toegenomen vullingsbehoefte van de bloedvaten en 

in ernstige gevallen orgaanfalen. Een van de centrale mediatoren van de ontste

kingsreactie is het complementsysteem. Het complementsysteem maakt deel uit 

van onze afweer, en bestaat uit meer dan 20 plasma-eiwitten die een rol spelen bij 

de regulatie van weefselschade, bacteriële infecties en specifieke antilichaam-

antigeen reacties. De activatie van het complementsysteem kan plaatsvinden langs 

drie routes, namelijk de klassieke- (antilichaamsafhankelijke), de alternatieve (anti-

lichaamsonafhankelijke) route, en via de recent ontdekte lectine (mannose binding 

ligand) route. Alle wegen monden uit in een gemeenschappelijke eindroute 

(common pathway), waarbij het zogenaamde "membrane attack complex" ook wel 

terminal complement complex (TCC of C5b-9) genoemd, wordt gevormd. Tijdens 

open-hartoperaties doen zich een aantal omstandigheden voor die potentieel tot 

activatie van complement kunnen leiden. Hierbij kunnen zowel de alternatieve als 

klassieke route geactiveerd worden. Allereerst wordt de alternatieve route geacti

veerd zodra het bloed van de patiënt in contact komt met het lichaamsvreemde 

oppervlak van de hart-longmachine. Dit oppervlak verschilt sterk van het endo-

theel, de normale bekleding van de vaatwand, dat normaal gesproken geen 

activatie induceert. Vervolgens wordt de klassieke route geactiveerd door 

protamine-heparine complexen, die gevormd worden aan het einde van de bypass-

periode, wanneer de werking van heparine met behulp van protamine wordt 

geantagoneerd. Alvorens de patiënt aan de hart-longmachine aan te sluiten wordt 

heparine in ruime overmaat toegediend, om te voorkomen dat het bloed van de 

patiënt gaat stollen zodra het in contact komt met het circuit. 

Commercieel verkrijgbaar protamine wordt vervaardigd uit gemalen hom van de 

zalm. Protamine is een polycationische verbinding. Heparine, dat een negatieve 

lading heeft, kan met protamine vanwege sterk tegengestelde ionkrachten een 

complex vormen. Toediening van protamine echter kan leiden tot een sterke daling 

van de systemische bloeddruk en een stijging van de bloeddruk in de longcircu

latie, dit laatste ten gevolge van een sterke vasoconstrictie van het longvaatbed. 

Aangezien protamine een lichaamsvreemd eiwit is kunnen eveneens allergische 

reacties optreden na toediening. Bij patiënten die al eens contact hebben gehad 

met protamine kunnen antiprotamine antilichamen een rol spelen bij zo'n aller

gische reactie. 
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Ondanks nieuwe en veilige ontwikkelingen in de techniek van de hart-long-

machine kunnen, zoals eerder vermeld, schadelijke effecten optreden als het bloed 

van de patiënt in contact komt met het lichaamsvreemde kunststof oppervlak van 

de kunstlong en het slangencircuit. De overgang van zogenaamde bubble 

oxygenatoren naar membraan oxygenatoren gaf reeds een vermindering van de 

bloed activatie. In begin jaren tachtig werd voor het eerst getracht het schadelijke 

effect van het contact van bloed met het kunststof oppervlak van de hart-long-

machine verder te verminderen door de introductie van circuits en oxygenatoren 

waarvan het oppervlak was voorzien van heparine moleculen. Bij het gebruik van 

dit nieuwe systeem werd een verminderde activatie van de alternatieve route van 

het complement systeem waargenomen. Nadien zijn er veel artikelen gepubliceerd 

waarin een gunstige uitwerking op complementactivatie en stollingsactivatie werd 

aangetoond. Onduidelijk was hoe deze verminderde activatie van het bloed als 

uiting van een verbeterde biocompatibiliteit zich zou verhouden tot de optredende 

complicaties na de operatie. Dit te meer omdat is gebleken dat ook bij open-hart-

operaties waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de hart-longmachine en andere 

grote chirurgische ingrepen een ontstekingsreactie kan optreden. Concluderend 

blijkt de ontstekingsreactie te bestaan uitzowei een materiaal afhankelijke (de hart-

longmachine) als een materiaal-onafhankelijke component (de operatie: het 

chirurgisch trauma). 

Tijdens de acute fase reactie na de operatie treedt bij alle patiënten voor een 

tweede maal complementactivatie op. Hierbij speelt C-reactief proteine (CRP), een 

zeer belangrijk acuut fase eiwit bij de mens, een rol. Uit eerder onderzoek bij 

patiënten met coronarialijden is gebleken dat de hoogte van het CRP in het plasma 

een voorspellende waarde heeft bij patiënten met instabiele angina pectoris ten 

aanzien van het risico voor het optreden van een hartinfarct en de eventueel hierbij 

optredende complicaties. Eveneens werd deze voorspellende waarde waar

genomen bij ogenschijnlijk gezonde mensen en bleek een "hoog normaal" CRP 

gehalte in het bloed samen te hangen met toekomstige cardiale klachten. Meer 

duidelijkheid in de wijze waarop het complementsysteem geactiveerd kan raken 

bij patiënten met coronariaiijden die een aortocoronaire bypass operatie ondergaan 

kan mogelijk bijdragen tot het ontwikkelen en toepassen van interventies om de 

optredende ontstekingsreacties beter te reguleren om zo eventuele complicaties te 

voorkomen. 

In hoofdstuk 2 wordt een systematisch overzicht gegeven van het optreden van 

complementactivatie tijdens en na een aortocoronaire bypass operatie. In het 

totaalbeeld van de ontstekingsreactie spelen ook adhesiemoleculen en signaal-

eiwitten, zogenaamde cytokines en diverse acute fase eiwitten zoals CRP en 
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fosfolipase A2 (sPLA2) een rol. Eveneens worden risicofactoren van de patiënt met 

coronarialijden in relatie tot de optredende acute fase reactie besproken. CRP blijkt 

niet alleen maar een marker voor ontsteking te zijn maar ook een voorspellende 

waarde te hebben bij coronarialijden. De hoogte van het CRP, voordat een 

stimulus optreedt, blijkt bepalend voor de ernst van de reactie. 

Tussen oktober 1993 en januari 1995 vond een multicenter onderzoek plaats. In 

11 Europese hartchirurgische centra namen 805 patiënten deel aan een onderzoek, 

waarin onderzocht werd of heparine gecoate hart-longsystemen een gunstige 

uitwerking zouden hebben op klinisch waarneembare variabelen na een electieve 

aortocoronaire bypass operatie, zoals bijvoorbeeld bloedverlies en diverse bekende 

complicaties. In ons centrum werden in totaal 82 patiënten geïncludeerd. De 

observatieduur was de periode tussen inleiding en 18 uur na de operatie. Alle deel

nemende patiënten voldeden aan het criterium "laag risico voor het optreden van 

complicaties". Er bleken geen verschillen aantoonbaar in klinische uitkomst tussen 

beide onderzoeksgroepen. Deels werd dit verklaard door de grote mate van het

erogeniteit in de onderzochte populatie. Een gunstig effect van heparine coating 

werd wel gezien bij analyse van subgroepen. Minder complicaties traden op in de 

coating groep bij bijvoorbeeld patiënten van het vrouwelijk geslacht en bij ope

raties met een aortaklemtijd van langer dan 1 uur. Na het staken van het multicenter 

onderzoek werd de studie in ons centrum voortgezet. Aangezien veel complicaties 

pas optreden na de eerste postoperatieve dag werden de patiënten zowel tijdens als 

na de multicenterstudie geobserveerd tot aan ontslag. De klinische gegevens van 

de in ons centrum in deze studie in totaal 116 onderzochte patiënten worden 

beschreven in hoofdstuk 3. Er werden conform het multicenter onderzoek geen 

verschillen gezien in het postoperatief beloop en de optredende complicaties 

tussen beide groepen. Een onafhankelijke risicofactor voor toegenomen bloed

verlies na de operatie bleek het gebruik van de arteria thoracica interna als bypass 

graft. Zoals te verwachten was werden patiënten met een hartinfarct na de ingreep 

langer beademd en was hun verblijf op de intensive care afdeling langer. Een 

toegenomen leeftijd bleek een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van 

complicaties. De meest opvallende bevinding was een toegenomen incidentie in 

boezemfibrilleren met snelle ventrikelrespons op de tweede en derde dag na de 

operatie bij patiënten die voor de operatie B-blokkers gebruikten. In deze groep 

berekenden wij een bijna 5 maal verhoogd risico in vergelijking tot patiënten die 

dit medicijn niet slikten. Aangezien het veelal gebruikelijk is om de antiangineuze 

therapie direct na de operatie te staken omdat het hart zoals verwacht weer goed 

doorbloed wordt, zullen op de dagen na de operatie veel ft-adrenerge receptoren 

niet meer bezet zijn. De hypothese is dat het door het gebruik van fs-blokkers het 
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in aantal toegenomen ft-adrenerge receptoren en de mogelijk verhoogde gevoe

ligheid van deze receptoren voor de gebruikte R-adrenerge stimulantia tijdens en 

na de operatie verantwoordelijk zijn voor het optreden van boezemfibrilleren met 

snelle ventrikelrespons na de operatie. Het is mogelijk dat eveneens de combinatie 

van een verhoogde sympathische activiteit van de patiënt rond de operatie en de 

CRP-gemedieerde complement activatie tijdens de acute fase reactie hierbij een rol 

speelt. Geadviseerd wordt dan ook bij gebruik van fi-blokkers voor de ingreep in 

ieder geval ondanks een geslaagde revascularisatie dit medicijn gedurende 

ongeveer 10 tot 14 dagen na de operatie te continueren en rustig af te bouwen. 

In hoofdstuk 4 laten wij zien dat het enzym sPLA2 tijdens open-hartoperaties wordt 

gekenmerkt door een bifasisch verloop. We maken waarschijnlijk dat de eerste fase 

het gevolg is van de toediening van heparine aan het begin van de bypass. Middels 

een in vitro experiment worden aan plasma verschillende concentraties heparine 

toegevoegd. De gebruikte concentraties zijn vergelijkbaar met de concentraties tij

dens de operatie. Heparine heeft een direct effect op het vrijkomen van sPLA2. 

Eveneens valt op dat in vivo, het tweede maximum tijdens de acute fase reactie 

ruim 24 uur eerder optreedt dan het moment waarop CRP zijn maximum bereikt. 

Dit past in de hypothese over het werkingsmechanisme van sPLA2, dat via zoge

naamde flip-flop membranen, bindingsplaatsen kan vrijmaken voor CRP. 

Hoofdstuk 5 beschrijft 19 patiënten die een aortocoronaire bypass operatie 

ondergingen. Tijdens de ingreep trad zowel alternatieve als klassieke route activatie 

op. Opvallend was het bifasisch karakter van deze activatie, waarbij de tweede 

golf van activatie met name via de klassieke route geschiedde. Hierbij bleek CRP 

een rol te spelen. Met behulp van een recent ontwikkelde techniek is het mogelijk 

om complexen tussen CRP en complement aan te tonen, welke complexen 

specifiek zijn voor CRP-gemedieerde activatie. Belangrijk voor de hoogte van het 

maximum gehalte CRP op de tweede dag na de operatie bleken de concentraties 

van CRP en C4b/c voor de operatie te zijn. Tevens bleek dat het optredende 

maximum aan C4b/c na protamine toediening, geïnduceerd door heparine-

protamine complexvorming en de piek optredend op de tweede dag na de operatie 

samenhangen met het optreden van boezemfibrilleren met snelle ventrikelrespons 

na de operatie. Dit zegt uiteraard geenszins iets over het bestaan van een eventueel 

causaal verband. 

In een bijlage wordt een reactie gegeven op een recent gepubliceerd overzichts

artikel dat de huidige kennis omtrent de acute fase reactie tijdens ontstekings

processen beschrijft. Aangezien wij vonden dat de meest recente essentiële 

informatie, onder andere over CRP-gemedieerde complementactivatie optredend 

tijdens de acute fase ontbrak, werd deze aanvulling geschreven. 
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In hoofdstuk 6 wordt een ander onderdeel van de acute fase reactie in dezelfde 

patiënten als in het voorafgaande hoofdstuk beschreven. We meten hier zowel 

gedurende de ingreep als de eerste 5 dagen na de ingreep veranderingen in 2 

cytokines, interleukine-6 (IL-6) en IL-8 en 2 degranulatie producten van neutrofiele 

leukocyten: lactoferrine en elastase. De activatie van leukocyten tijdens bypass 

zorgt dat deze degranulatieproducten vrijkomen. De hoogte van elastase was 

weliswaar gedurende de eerste dagen na de operatie niet zo indrukwekkend als 

aan het einde van de ingreep. Echter de totale hoeveelheid elastase bleek na de 

operatie ruim 5 maal zo hoog als tijdens de operatie. Ook bleek de produktie van 

IL-6 en IL-8 aan elkaar gerelateerd. Beide cytokines vertonen correlaties met 

respectievelijk de aortaklemtijd en de bypassduur. De veranderingen in IL-6 en IL-8 

zijn een maat voor de mate van ontsteking die optreedt als gevolg van de 

opgetreden celschade. In hoeverre deze ontstekingsmediatoren slecht markers zijn 

dan wel bijdragen tot een gecompliceerd beloop is onduidelijk. 

Heparine-protamine complexen kunnen zoals eerder gesteld klassieke route 

activatie van het complement systeem veroorzaken. Hoofdstuk 7 beschrijft deze 

reactie bij 24 patiënten, die een aortocoronaire bypass operatie ondergingen. 

Eveneens werden voor de operatie afgenomen plasmamonsters van een aantal van 

deze patiënten en plasmamonsters van een aantal vrijwilligers in vitro bloot gesteld 

aan verschillende concentraties heparine en protamine. De gekozen concentraties 

lagen rond de concentraties die tijdens open-hartoperaties kunnen worden 

verwacht. Er bleek een optimum te bestaan tussen protamine en heparine in relatie 

tot de maximale complementactivatie. Tevens toonden wij aan dat deze reactie 

CRP-afhankelijk was. Dit uit zich in het gegeven dat het toevoegen van CRP aan 

het medium de CRP-gemedieerde complementactivatie deed toenemen. Voorts 

blokkeert toevoeging van fosforylcholine de activatie vrijwel volledig. In deze 

studie bleek de mate van CRP-gemedieerde complementactivatie door protamine-

heparine complexen eveneens gerelateerd aan het optreden van boezemfibrilieren 

met snelle ventrikelrespons in de postoperatieve fase. 

In hoofdstuk 8 worden patiënten met een verwacht verhoogd risico voor het 

optreden van complicaties bestudeerd. Hiervoor werden patiënten die een aorto

coronaire bypass operatie, een enkelvoudige aorta- of mitralis kunstklep-

vervangingoperatie en een gecombineerde (dubbelklep- of klep/bypass) operatie of 

reoperatie bestudeerd. De eerste vraag was of verschillen in CRP uitgangswaarde 

gerelateerd zouden zijn aan het optreden van een atriale aritmie en/of myocard-

infarct in de postoperatieve fase. De tweede vraag was of verschillen in chirurgisch 

trauma en/of periode aan de hart-longmachine zich zouden vertalen in verschillen 

in ontstekingsreactie of opvallende klinische bevindingen in de herstelfase na de 
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Samenvatting en conclusies 

ingreep. De preoperatieve uitgangswaarde van CRP correleerde met de maximum 

CRP waarde op de tweede dag postoperatief. Alle patiënten lieten een acute fase 

reactie zien, welke gepaard ging met koorts, leucocytose en maximale plasma CRP 

spiegels op de 2e dag na de operatie. Zoals verwacht was bij de patiënten met 

gecombineerde ingreep/reoperatie de duur aan de hart-longmachine en de aorta-

klemtijd langer dan bij de andere patiënten. Verder bleken er geen significante 

verschillen in het optreden van de eerder genoemde cardiale complicaties en de 

verschillen in CRP uitgangswaarde, wanneer patiënten werden onderverdeeld in 

3 groepen op grond van de preoperatieve CRP waarde. Echter patiënten met een 

CRP uitgangswaarde van meer dan 10 mg/L vertoonden meer myocardschade, zich 

uitend in hogere CK-MB waarden na de ingreep. Eveneens bleek dat patiënten met 

een perioperatief myocardinfarct een significant hogere CRP uitgangswaarde 

hadden. Het is dus mogelijk dat preoperatief verhoogde CRP waarden in 

combinatie met een ischemische stimulus kunnen bijdragen tot een toegenomen 

myocardschade. 

Conc lus ies 

In dit proefschrift is aangetoond dat zowel tijdens als na een open-hartoperatie 

complementactivatie optreedt. De eerste activatiegolf kent 2 stimulerende factoren 

te weten het contact met het kunststofoppervlak van het slangencircuit en kunstlong 

en de vorming van heparine-protamine complexen. De tweede activatiegolf treedt 

op tijdens de acute fase reactie, is CRP afhankelijk en is geassocieerd met het 

optreden van boezemfibriileren met snelle ventrikelrespons in dezelfde periode. 

Tijdens bypass worden leucocyten geactiveerd en komen lactoferrine en elastase 

vrij. De activatie van leukocyten vertoont een bifasisch verloop. Eveneens worden 

achtereenvolgens IL-8 en IL-6 geproduceerd, die vervolgens de acute fase inluiden. 

De productie van deze cytokines blijkt verder gerelateerd aan meetbare grootheden 

als bypassduur en aortaklemtijd als maat voor ischemie-reperfusie schade. Tijdens 

heparinisatie komt sPLA, vrij dat een belangrijk acute fase eiwit blijkt en ook na 

hartoperaties wordt geproduceerd voorafgaande aan de stijging van het CRP. Het 

verloop van deze 2 belangrijke acute fase eiwitten ondersteunt de hypothese dat 

beide een essentiële rol spelen in het herkennen en opruimen van beschadigde 

cellen. Bij herhaling blijkt er een relatie te zijn tussen het optreden van boezem

fibriileren met snelle ventrikelrespons en de CRP-gemedieerde complement

activatie. Het staken van B-adrenerge antagonisten verhoogt eveneens de kans op 

boezemfibriileren met snelle ventrikelrespons in de postoperatieve fase. 
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Chapter 9 

Belangrijk is te weten of de hoeveelheid aanwezig CRP inderdaad een uiting is van 

de ziekte van de kransslagaderen en daarmede het vermogen bepaalt van de 

patiënt om te reageren op een sterke stimulus zoals ischemie. Een preoperatief 

verhoogd plasma CRP gehalte blijkt in combinatie met een ischemische stimulus 

een risicofactor voor optredende myocardschade. Het onderscheiden van 

zogenaamde "high en low responders" in deze zou belangrijk kunnen zijn voor het 

voorspellen van complicaties in de postoperatieve fase bij met name de ernstig 

zieke patiënt die eveneens om andere redenen reeds een hoog risico op 

complicaties loopt. Het verder specifiek in kaart brengen van het systeem dat 

uiteindelijk leidt tot een ontstekingsreactie zal mogelijkheden bieden deze reacties 

ook te reguleren met behulp van specifieke blokkers. Voorbeelden hiervan zijn 

blokkers van complement factoren zoals C1-INH en C5a blokkers, danwei 

eventuele te verwachten verdere ontwikkelingen in het remmen van de acute fase 

reactie door binding van specifieke blokkers aan reversibel beschadigde cellen 

waarmee in de toekomst verder onderzoek dient te worden gedaan. 
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