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De behandeling van ernstige infecties (sepsis), de daarmee gepaard gaande levensbe-

dreigende complicaties als gevolg van orgaan falen en het niet in stand kunnen houden 

van een adequate bloedsomloop (shock), zijn een blijvende uitdaging voor gezondheidszorg 

medewerkers, met aanzienlijke (langdurige) schade en sterfte voor patiënten, ondanks 

niet aflatende inspanningen van alle betrokkenen. Sepsis is een slecht omschreven 

syndroom , waarvan de definities gebaseerd zijn op veel voorkomende algemene klinische 

verschijnselen, die overlap vertonen met andere ziekten, en is niet duidelijk afgebakend 

als een ziektebeeld met een eenduidig oorzakelijk mechanisme. Verbetering van klinische 

uitkomst is dan ook een multifactorieel proces; de infectie zelf, de complexe reactie van het 

lichaam hierop en de set van therapeutische interventies zijn wat dat betreft alle onderwerp 

van verdere studie. 

Bovendien heeft de aard van het onderliggende falen van de bloedsomloop bij sepsis duidelijk 

onderscheidende kenmerken ten opzichte van andere vormen van shock. Hypovolemische 

shock (verbloeding), cardiogene shock (hartfalen) en obstructieve shock (blokkade in de 

bloedsomloop) zijn alle het gevolg van een te laag hart minuutvolume in relatie tot de 

weefsel behoefte, maar septische shock is het gevolg van veranderingen in de verdeling van 

weefsel doorbloeding (distributieve shock), in de aanwezigheid van een normaal of zelfs 

verhoogd hart minuutvolume. De bloeddoorstroming van kwetsbare plaatsen (‘weak units’) 

in de haarvaatjes (microcirculatie) wordt kortgesloten (geshunt) met een onregelmatige 

verdeling van cellen met zuurstofschuld tot gevolg, bij schijnbaar normale waarden van 

zuurstofaanbod stroomopwaarts en stroomafwaarts. Het concept van een heterogene 

verdeling van de bloedstroom bij een distributieve shock, zoals in sepsis, is onderwerp van het 

onderzoek voor deze thesis. De klinische implicaties van dit concept zijn duidelijk: ondanks 

agressieve bewaking en bijstelling van allerlei parameters van de globale bloedsomloop op 

de intensive care, blijft de plaats waar de mogelijk verantwoordelijke afwijkingen plaats 

vinden aan het oog onttrokken.

In hoofdstuk 1 wordt het concept van een heterogene verdeling van de bloedstroom verder 

uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van de darm. Als gevolg van de specifieke 

vaatarchitectuur in de dunne darm is het uiteinde van een darmvlok (villus) gevoelig voor 

zuurstof tekort; het wordt gemakkelijk gepasseerd door de bloedstroom zonder contact te 

maken (geshunt) en is zo een concreet voorbeeld van zo’n ‘weak unit’ in de microcirculatie. 

De mogelijkheid om de microcirculatie direct te observeren in levende mensen en dieren 

(in-vivo) door middel van een nieuwe techniek die is ingebouwd in een kleine camera, 

orthogonal polarization spectral (OPS) imaging genaamd, wordt toegelicht.

Voordat gestructureerd onderzoek gedaan kan worden met het visualiseren van de 

microcirculatie moet er eerst een belangrijk probleem opgelost worden: het uitdrukken 

in maat en getal van de zichtbare afwijkingen in de microcirculatie. Naast het feit dat dit 
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kwantificeren van complexe visuele informatie een technisch lastig probleem is, moet 

zo’n methode ook recht doen aan het feit dat bloedstroom snelheid van de microcirculatie 

onregelmatig verdeeld kan zijn. Omdat automatische analyse met behulp van software 

ondersteunde contourherkenning van de bloedvaten en het daarna berekenen van 

vaatoppervlak en bloedstroom snelheid op dat moment nog niet mogelijk was, beschrijven 

wij in hoofdstuk 2 een door ons voorgestelde methode, waarbij de doorstroming van de 

microcirculatie kan worden uitgedrukt in verschillende categorieën. Het beeld wordt in 

kwadranten verdeeld en de bloedstroom krijgt een heel getal toegekend tussen 0 en 3, 

variërend van complete stilstand tot een continue beweging. Alhoewel het kwantificeren met 

hele getallen per categorie duidelijke nadelen in zich bergt, stelt het scoren van tenminste 

12 kwadranten ons in staat het heterogene karakter van de doorbloeding te detecteren. De 

totaal score, als gemiddelde van alle individuele kwadrant scores, kan worden vastgesteld 

binnen een redelijke tijdspanne en mag volgens de wetten van de statistiek verrekend 

worden als een continue variabele. De reproduceerbaarheid van de methode bleek goed te 

zijn voor vaten van verschillende grootte en was toepasbaar voor zowel vaatnetwerken als 

repeterende vaatstructuren in verschillende organen.

In hoofdstuk 3 wordt de ogenschijnlijke tegenstelling tussen parameters van de globale 

bloedsomloop en de microcirculatie geïllustreerd aan de hand van een case report. Een 

patiënt met een (meningococcen) hersenvliesontsteking en – sepsis hield een te lage 

bloeddruk, ook na toediening van veel vocht, middelen die de pompkracht van het hart 

bevorderen (inotropica) en het bloeddruk verhogende medicijn noradrenaline. Ondanks deze 

lage bloeddruk en een verminderde urineproductie bleek de, met de OPS camera bekeken, 

bloedstroom in de microcirculatie onder de tong ongestoord te zijn. Na het toedienen van 

een krachtige bloeddruk verhogend medicijn, terlipressine, herstelden de bloeddruk en 

de urineproductie zich, maar de microcirculatie kwam geheel tot stilstand en de patiënt 

overleed onder het beeld van een voortschrijdende verzuring (metabole acidose). 

In hoofdstuk 4 wordt het concept van een heterogene verdeling van de bloedstroom nader 

uitgewerkt met de vraag wat dit betekent voor de relatie tussen de microcirculatie van 2 

verschillende organen, en op verschillende tijdstippen. Bij 23 patiënten met een ernstige 

sepsis vanuit de buik en de noodzaak voor het aanleggen van een kunstmatige darmuitgang 

(stoma) werd gelijktijdig met de OPS camera onder de tong en in de darm (stoma) gekeken. 

Binnen 24 uur na de chirurgische ingreep was er geen relatie aantoonbaar tussen de 2 

vaatbedden. Na 48 uur echter herstelde de bloedstroom zich in de microcirculatie van beide 

‘organen’ , waarmee ogenschijnlijk de relatie ‘hersteld’ werd. Deze observaties benadrukken 

de gedachte dat waarnemingen in het ene orgaan niet zomaar geprojecteerd mogen worden 

op het andere orgaan, met name onder omstandigheden van een heterogene verdeling van 

de bloedstroom. Bovendien kan zo’n relatie veranderen in de tijd. 
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Als er een verschil van doorstroming tussen de microcirculatie van 2 organen kan 

worden waargenomen, wat voor implicaties heeft dit dan voor de relatie tussen 2 

verschillende vaatcompartimenten. In eerdere hoofdstukken waren de verschillen 

tussen de globale bloedsomloop en de microcirculatie al onderwerp van onderzoek. In 

hoofdstuk 5 wordt in 35 patiënten met ernstige sepsis de relatie nader uitgewerkt tussen 

de microcirculatie en de temperatuur van de grote teen, als maat voor de doorbloeding van 

het perifere vaatcompartiment, dat gelegen is tussen het centrale vaatcompartiment en 

de microcirculatie. Opnieuw kon een niet overeenkomen van de doorbloeding tussen de 

verschillende compartimenten worden waargenomen. Alhoewel in het verleden een relatie 

tussen de ernst van shock en de temperatuur van de grote teen was beschreven bij andere 

vormen van shock, lijkt het distributieve karakter zo’n relatie minder duidelijk te maken bij 

sepsis. Onder deze omstandigheden lijkt een geïntegreerde benadering van de informatie 

uit alle vaatcompartimenten noodzakelijk om het complete beeld te ontrafelen.

In tegenstelling tot veel parameters van de globale bloedsomloop zijn de gevonden 

afwijkingen in de microcirculatie gerelateerd aan (orgaan)schade en sterfte. Dit betekent 

echter niet dat ingrepen ter verbetering van de doorstroming van de microcirculatie ook 

automatisch tot verbetering van de patiënt leiden. In hoofdstuk 6 worden de resultaten 

van een prospectieve dubbelblind placebo gecontroleerde klinische studie beschreven. 

Doel van de studie was het toevoegen van een pro-microcirculatoire strategie, bovenop een 

behandelingsprotocol, dat reeds als gunstig bekend staande maatregelen bevat (o.a. ‘early 

goal-directed therapie’ en het dynamisch vaststellen van een gunstige respons van het hart op 

vloeistof toediening). Afgaande op eerdere studies viel onze keuze op nitroglycerine als pro-

microcirculatoir middel. Zeventig patiënten met orgaan falen als gevolg van sepsis werden 

in de studie geïncludeerd. Ondanks het succesvol bereiken van de gestelde einddoelen van 

het behandelingsprotocol bestonden er nog aanzienlijke afwijkingen van de doorstroming 

van de microcirculatie onder de tong voor het starten van de studiemedicatie. Binnen 24 

uur verbeterde deze doorstroming significant. Er was echter geen verschil waarneembaar 

tussen patiënten die nitroglycerine toegediend hadden gekregen en patiënten met een 

placebo (fopmedicijn). Deze onverwachte bevindingen maken verdere studies naar de 

effecten van nitroglycerine onder verschillende omstandigheden in sepsis noodzakelijk; 

zelfs het veronderstelde werkingsmechanisme van nitroglycerine als nitricoxide donor 

komt hiermee in een ander daglicht te staan.

In hoofdstuk 7 komt een ander model van shock ten gevolge van een abnormale verdeling 

van de bloedstroom aan de orde. Tijdens een operatie met ondersteuning van een hart-

longmachine ondergaan patiënten aanzienlijke veranderingen in hun bloedsomloop, die 

geassocieerd zijn met distributieve verandering van de microcirculatie onder de tong. 

Bovendien is beschreven dat met name de doorbloeding van de darm kwetsbaar is onder die 

omstandigheden. Ons doel was na te gaan of er een relatie bestond tussen het vóórkomen 
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van microcirculatoire doorbloedingsstoornissen in de darm en het optreden van zuurstof- 

schuld in darmcellen. Daartoe voerden we een studie uit bij 26 laag-risico hartchirurgie 

patiënten, die geopereerd waren met ondersteuning van een hart-longmachine; directe 

observatie van de microcirculatie en ‘tonometrie’ werden gelijktijdig verricht in de 

endeldarm. In eerdere studies werd er in een vergelijkbare patiëntencategorie een 

relatie beschreven tussen het optreden van postoperatieve complicaties en tekenen van 

verminderde darmdoorbloeding, gemeten met behulp van deze tonometrie. Onder de 

specifieke omstandigheden waarin deze studie werd uitgevoerd bleek het optreden van 

postoperatieve tekenen van een verminderde darmdoorbloeding en zuurstofschuld niet 

veel voorkomend. Een uitbreiding van de studie naar de microcirculatie onder de tong 

bracht geen grote verschillen tussen de 2 vaatbedden aan het licht.

Aan het einde van deze thesis wordt in hoofdstuk 8 getracht een overzicht te geven van de 

recente literatuur op het gebied van de microcirculatie als een klinisch concept.


