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 Dit proefschrift: ‘Systemic Inflammation and Monocyte Function after Major Surgery’ 

beschrijft de ontstekingsrespons en monocyt functie na grote chirurgie. Een 

ontstekingsrespons is het beste uit te leggen door te bedenken wat er gebeurt als 

iemand een (snij)wond oploopt. Om te zorgen dat de wond snel geneest treden er een 

aantal processen op. De bloedvaten rond de wond gaan openstaan zodat witte 

bloedcellen en weefselcellen (fibroblasten) naar de wond gaan. Witte bloedcellen 

ruimen onder andere het aangemaakte stolsel op en de fibroblasten zorgen voor de 

wondgenezing. Doordat de bloedvaten openstaan, treedt er lokaal een verhoogde 

doorbloeding op; dit is te zien aan de rode kleur rond de wond en de warme huid. 

Daarnaast treedt er vaak ook enige zwelling op rond de wond omdat er ook vocht uit de 

bloedvaten treedt. Door prikkeling van nabijgelegen zenuwen geeft de patiënt pijn aan. 

Verder is er verminderde functie van dit gebied doordat bijvoorbeeld een gewricht stijf 

wordt. Al deze mechanismen zijn erop gericht een snel herstel van de wond te 

bevorderen.  

Systemische inflammatie (ontsteking in het hele lichaam) heeft eigenlijk dezelfde 

ontstaanswijze als een lokale ontsteking, en is er ook op gericht om sneller herstel te 

bevorderen. Soms kan zo´n ontstekingsrespons echter doorschieten en maakt zo de 

patiënt alleen maar meer ziek, er treedt orgaanfalen op en patiënt kan zelfs overlijden. 

Een systemische onsteking treedt na elke ingrijpende gebeurtenis van het lichaam op. 

Enkele voorbeelden zijn: een groot ongeval waarbij de patiënt bijvoorbeeld een 

bovenbeenfractuur en letsel van de buikorganen heeft, een alvleesklierontsteking, grote 

brandwonden of grote operaties zoals het uitschakelen van een aneurysma (abnormale 

verwijding) van de abdominale aorta (grote buikslagader). Ook bij een infectie na 

bijvoorbeeld een levertransplantatie kunnen deze processen een rol spelen. Het doel 

van het onderzoek was het beschrijven van de systemische inflammatoire respons en 

monocyt functie. Ons onderzoek beschrijft deze respons bij patiënten na een 

levertransplantatie en patiënten die geopereerd zijn in verband met een gebarsten 

aneurysma van de abdominale aorta (RAAA). Deze twee patiëntenpopulaties zijn zeer 

relevant omdat zij relatief vaak systemische complicaties ontwikkelen wat kan leiden 

tot multi-orgaan falen en overlijden. 
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Hoofdstuk 1 is het inleidende hoofdstuk waarin kort de geschiedenis van de 

heelkunde en de ontwikkeling van grote en complexere operaties wordt weergegeven. 

De systemische inflammatoire respons (ontstekingsreactie) wordt beschreven, evenals 

de inzichten in de huidige behandeling van patiënten na een levertransplantatie. 

Doordat deze patiënten afweerremmende medicamenten (immunosuppressiva) 

gebruiken om afstoting te voorkomen zijn zij zeer vatbaar voor infecties. Tenslotte 

wordt in deze inleiding de behandeling van patiënten met een geruptureerd aneurysma 

van de abdominale aorta besproken met daarbij de problemen en complicaties tijdens 

de postoperatieve periode. 

Hoofdstuk 2 bevat een overzichtsartikel over de monocytfunctie bij patiënten 

met sepsis. Hierbij spelen twee belangrijke immuunreacties een rol. Ten eerste SIRS 

(Systemic Inflammatory Response Syndrome): dit treedt vaak vanaf het begin op 

wanneer alle afweersystemen geactiveerd zijn. Dit kenmerkt zich door koorts, 

verhoogde witte bloedcellen, versnelde ademhaling en een versnelde hartslag. De 

tweede respons is CARS (Compensatory Anti-inflammatory Response Syndrome): dit 

treedt vaak later op en kenmerkt zich door een verminderde monocytfunctie waarbij de 

HLA-DR expressie op het oppervlak van de cel verlaagd is. Als complicatie treden 

hierbij vaak infecties met gisten en schimmels (opportunische infecties) op die moeilijk 

te behandelen zijn en een hoge mortaliteit hebben.  

Er zijn in de jaren voorafgaand aan het verschijnen van dit artikel vele 

gerandomiseerde studies verricht naar geneesmiddelen die erop gericht zijn de SIRS 

respons te onderdrukken. De resultaten van deze studies waren teleurstellend. Er werd 

geen overlevingsvoordeel gezien van patiënten die deze middelen kregen in 

vergelijking met de placebogroep. In dit artikel geven wij hier een aantal verklaringen 

voor. De belangrijkste verklaring is dat de SIRS reactie vaak al enige tijd bezig is. 

Hierbij kan het zo zijn dat de toegediende geneesmiddelen niet op het optimale 

moment gegeven waren en dat patiënt al een onderdrukt immuunsysteem had (CARS): 

het geven van geneesmiddelen die deze respons onderdrukken is dan logischerwijs niet 

zinvol. In het artikel stellen wij voor om aan de hand van de HLA-DR expressie op de 
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monocyt te beslissen of patiënten afweeronderdrukkende middelen moeten krijgen (bij 

SIRS) of juist afweerondersteunende geneesmiddelen (bij CARS). Eerder onderzoek 

suggereert namelijk dat een verlaagde expressie van HLA-DR op monocyten (lager dan 

30%) geassocieerd is met een slecht werkend immuunsysteem (CARS) met daarbij een 

hoog risico op opportunische infecties die een hoge mortaliteit hebben. Een normale 

HLA-DR expressie (70-100%) zou geassocieerd zijn met een goed werkend 

immuunsysteem. Deze patiënten zouden dus wel baat kunnen hebben bij 

afweeronderdrukkende geneesmiddelen waar voorheen al veel onderzoek naar verricht 

is. Deze hypothese zou echter nog wel in een gerandomiseerde studie onderzocht 

moeten worden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie bij 20 levertransplantatiepatiënten. 

Levertransplantatiepatiënten worden postoperatief behandeld met hoge doseringen 

immunosuppressiva. Deze worden gegeven om afstoting van de donorlever te 

voorkomen. Bij deze patiënten werd door middel van bloedafname en laboratorium 

analyse de HLA-DR expressie op monocyten bepaald; direct voor de transplantatie en 

op dag 7, 14, 21 en 28 na transplantatie. Deze studie laat zien dat 7 patiënten na de 

operatie een infectie opliepen waarbij zij voldeden aan de criteria voor sepsis, dat wil 

zeggen een bewezen infectie met een systemische ontstekingsreactie. Wanneer de 

patiënten met en zonder sepsis worden vergeleken blijkt dat de patiënten met sepsis een 

significant lagere HLA-DR expressie op monocyten hadden 3 tot 8 dagen voordat zij 

septisch werden. Twee van de zeven patiënten met sepsis kwamen te overlijden. Verder 

kregen de patiënten met sepsis een significant hogere dosering prednisolon. In vitro 

incubatie van monocyten met prednisolon liet een dosis gerelateerde daling van de 

HLA-DR expressie op monocyten zien. Deze resultaten suggereren dat het verlagen 

van de immuunsuppressiva bij patiënten met een lage HLA-DR expressie op 

monocyten, zou kunnen leiden tot minder infecties met sepsis. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het verloop van 29 laboratoriumbepalingenwaarden bij 

290 patiënten met een RAAA in de eerste week na de operatie en bij ontslag. Van deze 

290 patiënten overleden er 100 tijdens de ziekenhuisopname (34%). Bijna alle 

laboratoriumwaarden waren postoperatief afwijkend. Er werden diverse verschillen 
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tussen patiënten die overleefden en patiënten die niet overleefden gevonden, waarbij de 

laatstgenoemde groep altijd het sterkste afweek van de referentiewaarde. De 29 

laboratorium waarden werden verder onderverdeeld in 5 categorieën: hematologie en 

stolling, systemische inflammatie, metabool, nierfalen en leverfalen. Daarnaast werden 

alle elektrolyten geanalyseerd. De laboratoriumwaarden passend bij hematologie en 

stolling waren direct postoperatief het meest afwijkend, waarna deze bij de patiënten 

die overleefden het snelst normaliseerden. Hierna volgden de laboratoriumwaarden 

passend bij systemische inflammatie, nierfalen, metabool, en leverfalen. Kennis van 

deze respons postoperatief kan belangrijk zijn voor het vroegtijdig herkennen van 

complicaties. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de systemische inflammatie en monocytfunctie bij 

geopereerde RAAA patiënten. Bij 30 RAAA patiënten werd postoperatief op dag 1, 3, 

5, 7, 10 en 14 de HLA-DR expressie op monocyten en het interleukine-6 en 

interleukine 10 bepaald. Interleukine 6 is een cytokine dat fors verhoogd is bij 

systemische inflammatie. Interleukine-10 is verhoogd bij een anti-inflammatoire 

respons (CARS). De ziekenhuismortaliteit was 20% (6 patiënten). De resultaten van 

deze studie laten zien dat de HLA-DR expressie op monocyten significant lager was bij 

de overleden patiënten op dag 3, 5, 7, 10 en 14. Interleukine-6 was significant hoger bij 

de overleden patiënten op dag 1. Interleukine-10 was signifant hoger bij de overleden 

patiënten op dag 1 en 3 na de operatie. Patiënten ontwikkelden geen opportunische 

infecties. Hieruit concludeerden wij dat de overleden RAAA patiënten een forse 

systemische ontstekingsrespons ontwikkelden, zich uittend in een verlaagde HLA-DR 

expressie op monocyten en een verhoogd interleukine-6 en interleukine-10 na de 

operatie. Deze patiënten overleden voornamelijk ten gevolge van multi-orgaan falen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van 160 patiënten met een acuut 

aneurysma van de abdominale aorta, waarbij 34 patiënten een symptomatisch niet-

geruptureerd AAA (SAAA) hadden en 126 een RAAA. De hele zorgketen vanaf het 

telefoontje naar de ambulance tot aan het ontslag naar huis of overlijden is in kaart 

gebracht en geanalyseerd. Wanneer een patiënt met een verdenking RAAA wordt 

aangekondigd komt direct de vaatchirurg naar de spoedeisende hulp, net als de 
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dienstdoende radioloog voor een echo of CT-scan en tot slot de anaesthesist. Daarnaast 

wordt de operatie kamer in gereedheid gebracht. Alle patiënten met een SAAA en 98% 

van de patiënten met een RAAA werden geopereerd. De ziekenhuismortaliteit was 

12% vs 33% voor respectievelijk SAAA en RAAA. De mediane totale tijd tussen het 

telefoontje naar de ambulance en start van de operatie was 67 minuten voor patiënten 

met een RAAA. Onze studie laat een significant lagere mortaliteit zien in de SAAA 

groep ten opzichte van de RAAA patiënten. SAAA patiënten hebben weer een hogere 

mortaliteit dan electief geopereerde patiënten. Verder is in deze studie de mortaliteit 

van RAAA patiënten in vergelijking met de literatuur goed. 

Hoofdstuk 7 is een ingezonden brief naar aanleiding van de Multicentre 

Aneurysm Screening Study (MASS). De MASS is een onderzoek bij ruim 67.000 

mannen tussen de 65 en 74 jaar die middels een echografie gescreend werden op een 

AAA. Wanneer de diameter van het aneurysma groter was dan 5.5 cm werden zij 

verwezen naar de vaatchirurg om geopereerd te worden om zo een geruptureerd 

aneurysma te voorkomen. De andere helft van de studiepopulatie werd niet gescreend. 

De resultaten van deze studie laten zien dat aneurysma-gerelateerd overlijden lager was 

in de gescreende groep ten opzichte van de niet gescreende controle groep. In onze 

ingezonden brief die gepubliceerd is in the Lancet, hebben wij benadrukt dat ondanks 

het feit dat er gescreend wordt er nog steeds patiënten met een RAAA naar het 

ziekenhuis verwezen zullen worden. Ondanks het feit dat de mortaliteit bij RAAA 

patiënten hoog is (literatuur 30-70%) pleiten wij ervoor om al deze patiënten te 

opereren tenzij de patiënt een zeer slechte performance score heeft. Deze benadering is 

gebaseerd op het feit dat het in de acute setting erg lastig is de postoperatieve 

mortaliteit voor de individuele patiënt te voorspellen. De literatuur geeft weinig inzicht 

in hoeveel patiënten met een RAAA niet geopereerd worden en dus overlijden. Zoals 

ook in hoofdstuk 6 is beschreven zien wij in onze serie waarbij bijna alle patiënten 

geopereerd werden goede resultaten met weinig overleden patiënten. 

De belangrijkste resultaten van dit proefschrift worden samengevat in 

Hoofdstuk 8. Dit proefschrift laat zien dat patiënten na een levertransplantatie en met 

een geruptureerd aneurysma postoperatief een forse ontstekingsrespons ontwikkelen. 
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Een verlaagde HLA-DR expressie op monocyten was in beide groepen geassocieerd 

met een hoge mortaliteit. Er is echter ook een belangrijk verschil tussen beide groepen: 

patiënten na een levertransplantatie krijgen immunosuppressiva en hebben hierbij een 

verhoogde kans op het ontwikkelen van opportunistische infecties. Dit geldt niet voor 

patiënten met een geruptureerd aneurysma. Hoewel deze patiënten wel een verlaagde 

HLA-DR expressie op monocyten hebben, konden wij geen opportunistische infecties 

bij deze patiënten waarnemen. RAAA patiënten komen te overlijden ofwel in de eerste 

fase ten gevolge van het ernstige bloedverlies ofwel na enkele dagen door de uit de 

hand gelopen inflammatoire respons en multi-orgaan falen. 

Levertransplantatiepatiënten met een lage HLA-DR expressie op monocyten en/of 

sepsis hebben waarschijnlijk baat bij het verminderen of stoppen van de 

immunosuppressiva.  
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