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Sepsiss en multipel orgaanfalen vormen belangrijke problemen in de intensive care 

geneeskunde,, enerzijds vanwege het frequente voorkomen, anderzijds vanwege de hoge 

mortaliteit.. In Nederland worden jaarlijks circa 8500 mensen met sepsis en orgaanfalen 

opp een intensive care opgenomen, waarbij de mortaliteit 38% bedraagt. Bij het ontstaan 

vann sepsis en multipel orgaanfalen speelt de stolling een belangrijke rol. 

Ditt proefschrift beschrijft het effect van antistolling bij ernstige sepsis en multipel 
orgaanfalen,, gebruikmakend van zowel een humaan endotoxinemodel als van klinische 
studies.. In Hoofdstuk 1 wordt de huidige kennis omtrent de functie van antistolling 
bijj de behandeling van ernstige sepsis en multipel orgaanfalen samengevat. Het 
eerstee deel van dit proefschrift, bestaande uit de hoofdstukken 2 - 4 , beschrijft 
onderzoekk naar het extrinsieke stollingssysteem en de rol van geactiveerd proteïne C 
bijj humane endotoxinemie en sepsis. Het tweede deel van dit proefschrift, bestaande 
uitt de hoofdstukken 5 - 9 , beschrijft het onderzoek naar antistolling bij continue 
nierfunctievervanging,, daar dit de belangrijkste indicatie vormt voor antistolling bij 
patiëntenn met multipel orgaanfalen. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt het effect beschreven van recombinant Nematode Anticoagulant 
Proteinn c2 (rNAPc2), een remmer van het weefselfactor/factor Vila complex, op 
stollings-- en ontstekingsparameters in een humaan endotoxinemodel. We laten zien dat 
toedieningg van rNAPc2 de door endotoxine geïnduceerde thrombinegeneratie compleet 
kann blokkeren. Ook wordt duidelijk dat rNAPc2 de door endotoxine geïnduceerde 
toenamee van interleukine-10 remt, terwijl er geen effect is op andere cytokines. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt gedemonstreerd dat toediening van endotoxine aan gezonde 
mannelijkee vrijwilligers een voorbijgaande resistentie tegen geactiveerd proteïne C (APC) 
veroorzaakt,, die ongeveer 24 uur aanhoudt en voonamelijk wordt veroorzaakt door een 
stijgingg van factor VIII. Deze bevinding suggereert dat APC-resistentie mogelijk een rol 
speeltt bij de procoagulante toestand die ontstaat tijdens humane endotoxinemie. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt het effect van behandeling met recombinant humaan geactiveerd 

proteïnee C (rhAPC) op stollings- en ontstekingsparameters bij ernstig septische patiënten 

beschreven.. We laten zien dat de door sepsis geïnduceerde thrombinegeneratie door 

rhAPCC wordt genormaliseerd binnen de eerste 8 uur van de behandeling, terwijl er geen 

effectt is op parameters van fibrinolyse en ontsteking. Deze bevinding heeft mogelijk 

belangrijkee consequenties voor de aanbevolen duur van de rhAPC behandeling bij 

patiëntenn met ernstige sepsis. 
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Inn Hoofdstuk 5 beschrijven we het effect van continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH) 

zonderr antistolling op diverse stollingsparameters. De thrombinegeneratie tijdens CVVH 

namm alleen toe bij een subgroep patiënten met significant lagere uitgangswaarden 

vann contactactivatie. Aangezien de fibrinolyse voor een deel afhankelijk is van 

dee contactactivatie, is het mogelijk dat bij de subgroep patiënten met een relatief 

gestoordee contactactivatie, remming van de fibrinolyse leidt tot een toename van de 

thrombinegeneratiee tijdens CVVH. In circuits met een overlevingsduur korter dan de 

mediaann van 7.4 uur was de toename in thrombinegeneratie omgekeerd evenredig aan 

dee filteroverlevingsduur. 

Inn Hoofdstuk 6 werden predilutie en postdilutie tijdens CVVH met elkaar vergeleken 
mett betrekking tot het ontstaan van stolling in het extracorporele circuit en klaring. De 
resultatenn tonen dat predilutie en postdilutie vergelijkbaar waren ten aanzien van het 
ontstaann van stolling in het extracorporele circuit. Tijdens pre- noch postdilutie werden 
tekenenn van thrombocytenactivatie of toegenomen thrombinegeneratie gevonden. De 
klaringg van ureum was hoger tijdens postdilutie, hetgeen werd bereikt ten koste van 
hogeree drukken in het extracorporele circuit. Verder werd aangetoond dat er tijdens 
postdilutiee een lineaire relatie bestond tussen het thrombocytenaantal voor aanvang van 
dee procedure en de maximale prefilterdruk en dat deze beide parameters omgekeerd 
evenredigg waren aan de overlevingsduur van het circuit. Deze bevinding suggereert dat 
hett thrombocytenaantal voor de procedure een belangrijke invloed heeft op de maximale 
prefilterdrukk en dus op de overlevingsduur van het circuit tijdens postdilutie. 

Inn Hoofdstuk 7 beschrijven we de vergelijking tussen twee laag moleculaire heparines, 

nadroparinee en dalteparine, gebruikt als antistolling tijdens hoog volume CVVH met 

postdilutie.. Nadroparine en dalteparine blijken bioequivalent te zijn met betrekking 

tott hun anti-Xa activiteit. Er werd geen relatie gevonden tussen maximale anti-Xa 

activiteit,, oppervlakte onder de plasma concentratie versus tijd curve voor 0-3 uur en 

overlevingsduurr van het extracorporele circuit. Wel was er een sterke trend naar een 

negatievee correlatie tussen thrombocytenaantal voor de procedure en overlevingsduur 

vann het extracorporele circuit. 

Inn Hoofdstuk 8 is onze ervaring met CVVH tijdens behandeling met rhAPC beschreven. 

rhAPCC werd vergeleken met ongefractioneerde heparine als antistolling tijdens CVVH, 

waarbijj elke patiënt fungeerde als zijn eigen controle. De overlevingsduur van het 

extracorporelee circuit was tijdens het gebruik van rhAPC en ongefractioneerde heparine 

gelijk. . 
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Inn Hoofdstuk 9 tenslotte is een richtlijn geformuleerd voor het gebruik van gefractioneerde 

enn ongefractioneerde heparine tijdens CVVH, gebaseerd op een kritische revisie van de 

beschikbaree literatuur. Voor- en nadelen van zowel ongefractioneerde heparine als van 

laagg moleculaire heparines worden besproken. 
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