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Inleiding

Longen worden sinds de jaren tachtig met succes getransplanteerd. De long
van een donor moet na uitname en tijdens transport in een goede staat
gehouden worden zodat zij meteen weer goed functioneert in de ontvanger.
Ter voorkoming van schade aan de cellen van de bloedvaten in de long en de
cellen van het longweefsel zelf, is het koelen van de long essentieel en moet
er een bewaarvloeistof gebruikt worden. Ondanks deze beschermende
maatregelen lopen de genoemde cellen toch altijd enige schade op die pas
duidelijk wordt als de long na plaatsing in de ontvanger weer wordt
doorbloed. In sommige patiënten leidt deze vorm van schade –de zogeheten
transplantatieschade– tot een slechtere opname van zuurstof en een geringere
luchthoudendheid van de getransplanteerde long. Dit komt doordat er vocht
vanuit de bloedvaten in de longblaasjes lekt en de longblaasjes gaan
samenvallen. Hoewel deze situatie intensieve behandeling behoeft (met name
kunstmatige beademing) is de transplantatieschade meestal omkeerbaar. In
enkele gevallen is de schade echter dermate ernstig dat de long verloren gaat.
De vochtlekkage en het samenvallen van de longblaasjes door de
transplantatieschade zou nog versterkt kunnen worden door een verminderde
functie van het longsurfactant.

Normaal functionerend longsurfactant zorgt ervoor dat de longblaasjes
goed open blijven gedurende de ademhaling zodat een continue uitwisseling
van zuurstof en kooldioxyde gewaarborgd is. De longblaasjes, die aan de
binnenzijde bedekt zijn met een dun laagje vloeistof, hebben een neiging tot
samenvallen. De neiging tot samenvallen wordt veroorzaakt door een naar het
midden van het longblaasje gerichte kracht, die het gevolg is van de
oppervlaktespanning in het vloeistof-luchtgrensvlak van het vloeistoflaagje.
Longsurfactant verlaagt de oppervlaktespanning en vermindert daarmee de
neiging tot samenvallen.

Longsurfactant wordt geproduceerd door een specifieke longcel: de type II
pneumocyt. Longsurfactant bestaat voor het grootste deel uit vetten of lipiden,
met name uit fosfolipiden met als belangrijkste het phosphatidylcholine (PC).
Verder bevat surfactant specifieke surfactanteiwitten, te weten SP-A, SP-B, en
SP-C. De functie van het longsurfactant is het verlagen van de
vloeistofoppervlaktespanning aan de binnenzijde van het longblaasje grenzend
aan de lucht. Praktisch betekent dit dat surfactant ervoor zorgt dat de slecht
samendrukbare PC-moleculen aan de oppervlakte van het vloeistoflaagje een
éénlagige schil vormen die de spanning uit de oppervlakte halen en die bij een
kleine diameter het longblaasje zelfs "stutten". De surfactanteiwitten SP-A,
SP-B, en SP-C zorgen er voor dat de PC-moleculen efficiënt de éénlagige
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schil kunnen vormen. Verder zorgt met name het SP-A ervoor dat de vorming
van deze éénlagige schil niet makkelijk verstoord wordt door bijvoorbeeld
eiwitten die vanuit de bloedbaan in het longblaasje gelekt zijn.

Om de hoeveelheid longsurfactant op peil te houden is er enerzijds
voortdurend aanmaak en uitscheiding van nieuw surfactant, en anderzijds
heropname en recycling van gebruikt surfactant in de type II pneumocyt.
Vergroting van het vloeistofoppervlak tijdens de inademing zorgt ervoor dat
nieuwe PC-moleculen in de éénlagige schil kunnen komen; verkleining van
het vloeistofoppervlak tijdens de uitademing heeft als gevolg dat gebruikte
fosfolipiden eruit worden gedrukt.

In het onderzoek van dit proefschrift is onderzocht bij ratten wat er na
longtransplantatie misgaat met het longsurfactant en of dit te behandelen is
door extra surfactant in de longblaasjes te spuiten. Verder is in een oriën-
terende studie nagegaan of ook bij getransplanteerde patiënten het long-
surfactant verandert.

Longsurfactant na longtransplantatie bij de rat

Wat gaat er nu mis met het longsurfactant na longtransplantatie?
Na alleen een langdurige koude (8 0 C ) bewaarperiode van de rattenlong is de
samenstelling van het longsurfactant (verkregen door spoelen van luchtwegen
en longblaasjes van de long) nog praktisch onaangetast en heeft het surfactant
een goede functie bij meting in een proefopstelling (hoofdstuk 2a). Alleen de
hoeveelheid SP-A ten opzichte van de hoeveelheid fosfolipiden neemt af. Na
transplantatie echter verslechtert de kwaliteit door een veranderde
samenstelling en daarmee verslechtert ook de functie (hoofdstuk 2b). Meer in
detail: het PC wordt vervangen door minder effectieve fosfolipiden en de
vorming van de éénlagige schil wordt verstoord door gelekte serumeiwitten.
Eveneens neemt de hoeveelheid SP-A zeer sterk af, met name als de long veel
transplantatieschade heeft opgelopen door een lange bewaarperiode
(hoofdstuk 3a). Gelijkertijd verslechtert ook de functie van het
longtransplantaat: zuurstof wordt slecht opgenomen en er zijn hogere
beademingsdrukken nodig om de longblaasjes ontplooid te houden.
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Surfactantbehandeling van longtransplantaten bij de rat

Wat te doen aan de schade van het longsurfactant die ontstaat na long-
transplantatie ?
Door de manier van bewaren te optimaliseren zou de transplantatieschade
kunnen worden verminderd. Toch zal er altijd schade ontstaan. Daarom
hebben wij onderzocht of rechtstreeks toedienen van surfactant in het
longtransplantaat de functie van het surfactant en daarmee de functie van het
transplantaat zou kunnen verbeteren. Het surfactant wordt net voor
hernieuwde doorbloeding - of reperfusie - van de long in de grote luchtweg
van het transplantaat toegediend.

Als surfactant (verkregen uit koeienlongen en daarna gezuiverd) in
overmaat wordt toegediend, verbetert de directe functie van longtransplantaat
ten opzichte van onbehandelde transplantaten (hoofdstuk 3a). Het positieve
effect is echter minder uitgesproken bij sterkere transplantatieschade ( in onze
studie veroorzaakt door de bewaartijd van de long te verlengen van 6 naar 20
uur ). De surfactantbehandeling verbetert behalve de longfunctie ook de
samenstelling van het surfactant. Opmerkelijk is dat de hoeveelheid SP-A,
geproduceerd door het longtransplantaat zelf, na surfactantbehandeling
enigszins op peil blijft. Zelfs één week na het toedienen van surfactant is er
nog een positief effect op het longsurfactant en de transplantaatfunctie waar te
nemen: normalisatie van de hoeveelheid surfactantfosfolipiden in vergelijking
met onbehandelde transplantaten (hoofdstuk 3b).

Omdat de transplantaatfunctie in geval van ernstige schade na een lange
bewaartijd minder goed reageert op surfactantbehandeling, trachtten wij de
werkzaamheid van het toegediende surfactant te vergroten. Dit is gedaan door
SP-A toe te voegen aan het surfactantpreparaat (hoofdstuk 3c). De
veronderstelling hierbij is dat surfactant met SP-A beter bestand zou zijn
tegen de verstorende invloed van gelekte serumeiwitten uit de bloedbaan - een
lekkage die eigenlijk altijd optreedt na reperfusie. Wij konden in deze studie
het veronderstelde effect niet aantonen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van
het feit dat ook zonder surfactanttoediening de getransplanteerde longen
redelijk goed functioneerden. Oorzaak hiervan was dat de longen in deze
studie opgeblazen in plaats van ineengevallen zijn bewaard. In dergelijke
longen geeft vernevelen van het surfactant waarschijnlijk een beter effect.
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Surfactant na longtransplantatie bij patiënten

Verandert het longsurfactant ook na longtransplantatie bij patiënten?
Het longsurfactant van patiënten na dubbelzijdige longtransplantatie is
vergeleken met surfactant van patiënten die een omleggingsoperatie van een
kransvatslagader van het hart of een hartklepoperatie hebben ondergaan. In de
door ons onderzochte patiëntengroep lijken de surfactantfosfolipiden, na
spoeling opgezogen uit de luchtpijp, redelijk ongeschonden uit de strijd te
komen. Het enige wat afwijkt is de lage verhouding van het SP-A ten
opzichte van de fosfolipiden in het surfactant van de transplanta-tiepatiënten.
Mogelijk geeft het transplanteren van longen met een bewaartijd tot 7 uur,
zoals in deze studie, slechts weinig transplantatie- en surfactantschade.

Toekomstverwachtingen
Surfactantbehandeling van longtransplantaten voor reperfusie lijkt klinisch
goed te realiseren. Longen met een lange bewaartijd zouden hiervoor in
aanmerking kunnen komen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de efficiëntie van
de surfactanttoediening verbeterd wordt. Een andere mogelijke toepassing is
surfactantbehandeling te geven aan potentiële donoren als de longen
ongeschikt dreigen te raken voor transplantatie door vocht- en eiwitlekkage
vanuit de bloedbaan als gevolg van de opgetreden hersendood of kunstmatige
beademing.


