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In dit hoofdstuk zal de inhoud van dit proefschrift met als titel “Mechanische Beademing en 

Acute Nierschade” in het Nederlands worden samengevat. In de Inleiding wordt een overzicht 

gegeven van de complicaties van mechanische beademing (MB), de schade die MB toe kan 

brengen aan de longen, het concept ‘biotrauma’ en de rol van MB in het ontstaan van acute 

nierschade. Vervolgens zal het doel van het onderzoek in dit proefschrift worden beschreven. 

Tenslotte zal een samenvatting worden gegeven van de bevindingen van dit onderzoek. Ten 

aanzien van de figuren wordt u verwezen naar de betreffende hoofdstukken. 

 

 

Inleiding 

 

Historisch perspectief 

Tijdens de inademing wordt er door de werking van het middenrif en de spieren tussen de 

ribben een negatieve druk in de borstholte gegenereerd waardoor lucht naar binnen stroomt. Bij 

patiënten aan de beademing wordt een positieve druk in de borstholte gegenereerd. Dit 

gebeurt door een ingestelde hoeveelheid lucht, via een beademingsbuis in de luchtpijp, de 

longen van de patiënt in te blazen. Deze vorm van MB dateert, in de eenvoudigste vorm, van 

eeuwen geleden.  Al in de 16e eeuw gebruikte Vesalius een blaasbalg die werd verbonden aan 

een buisje dat in de luchtpijp werd geplaatst. In de jaren 50 van de 20ste eeuw werd gebruik 

gemaakt van de zogenaamde “iron lung” waarbij de patiënt in een ijzeren tank lag waar het 

hoofd en de armen uitstaken (figuur 2 in hoofdstuk 1). Dit apparaat maakte, in tegenstelling tot 

de blaasbalgmethode, gebruik van een negatieve druk voor de inademing. Tijdens de grote 

polio-epidemie in Kopenhagen ontstond een tekort aan “iron lungs” en werd een deel van de 

patiënten beademd met een ballon aan een buisje dat in de luchtpijp werd gebracht. Studenten 

knepen de ballon samen waardoor lucht de patiënt in stroomde. Statistische analyses na afloop 

van de epidemie lieten zien dat het sterftecijfer van de “iron lung” tweemaal zo hoog was 

vergeleken met beademing met positieve druk door het samenknijpen van de ballon door 

studenten.  

 

Longschade door mechanische beademing 

MB met positieve druk is vaak levensreddend, maar kan, tegelijkertijd, ook schade aan de longen 

toebrengen. De eerste bekende complicatie was de klaplong die ontstond door het genereren 

van te hoge drukken waardoor het longweefsel scheurde. Tegenwoordig weten we dat ook 

subtiele vormen van longschade ontstaan door verschillende mechanismen. Zo kan longschade 
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onder andere ontstaan door overrekking van de longblaasjes in delen van de longen. Hierbij 

zorgen lokale rek en druk ervoor dat cellen en weefsels een onnatuurlijke vorm en grootte 

aannemen. Ook het herhaaldelijk dichtvallen en openblazen van longblaasjes veroorzaakt 

schade. MB inactiveert ook surfactant, de zeepachtige stof in de longblaasjes die de longblaasjes 

beschermt door ze open te laten staan aan het eind van de uitademing. Onderliggende 

longaandoeningen (zoals een longontsteking) kunnen de long gevoeliger maken voor schade 

door MB, net als aandoeningen elders in het lichaam. 

 

Biotrauma 

Bij schade aan het menselijk lichaam, volgt normaliter een reactie van het lichaam deze schade 

te repareren of te isoleren. Ook de long reageert op de eerdergenoemde schade die ontstaat 

door MB. Deze reactie werd in 1998, door professor Slutsky, biotrauma genoemd. Biotrauma 

beschrijft de activering van afweercellen in de long en het aantrekken van afweercellen naar de 

long toe. Tegelijkertijd ontstaat een anti-onstekingsreactie in de long. De stoffen die ontstaan 

tijdens deze ontstekingsreactie (ontstekingsmediatoren) blijven niet in de longblaasjes, maar 

kunnen ook in de bloedsomloop terecht komen. De biotrauma-hypothese suggereert dat deze 

ontstekingsmediatoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van multi-orgaanfalen, 

waaronder acute nierschade en nierfalen.  

 

Acute nierschade 

Bij patiënten die aan de beademing liggen spelen longaandoeningen vaak een grote rol. Echter, 

patiënten die overlijden aan de beademing overlijden meestal als gevolg van multi-orgaanfalen, 

inclusief acute nierschade, en niet alleen als gevolg van te weinig zuurstof in het bloed. Acuut 

nierfalen en acute nierschade zijn over het algemeen vroege uitingen van multi-orgaanfalen. Een 

internationale studie uit 2005 waarbij de gegevens van 29.269 intensive care-patiënten werden 

geanalyseerd liet zien dat 5,7% van de patiënten nierschade ontwikkelde. Van deze 1.668 

patiënten had 75% MB nodig en overleed 60,3%. MB is ook een onafhankelijke risicofactor voor 

het ontstaan van acute nierschade. Dit geeft een relatie tussen MB en het ontstaan van nierfalen 

aan. Patiënten aan de beademing hebben een twee tot twintig maal verhoogd risico op het 

ontstaan van acute nierschade. Hoe MB tot nierschade kan lijden is nauwelijks bekend. 
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Doel van het onderzoek 

 

Dit proefschrift richt zich op de rol van MB in het ontstaan van acute nierschade. Het eerste doel 

van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mechanismen waardoor MB acute 

nierschade veroorzaakt. Het schadelijke effect van beademing op de longen kan afhangen van 

de onderliggende longziekte. Derhalve is het tweede doel van deze studie is inzicht krijgen in de 

effecten van MB bij verschillende typen longschade. Het derde doel van de studie is het 

beschrijven van effecten van MB op de nier in verschillende diermodellen.  Het laatste doel is het 

onderzoeken van therapeutische interventies.  

 

In hoofdstuk 2 en 3 worden de resultaten weergegeven van een uitgebreid literatuuronderzoek 

naar de mogelijke mechanismen waarmee MB acute nierschade veroorzaakt. Tevens worden de 

mogelijke effecten op de nier beschreven van mediatoren die vrijkomen tijdens beademing. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het verschil in effect van MB tijdens twee verschillende soorten van 

onderliggende longschade. In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de bloeddoorstroming in de nier 

tijdens door MB geïnduceerde ontsteking. In hoofdstuk 6 worden de effecten van MB tijdens 

bacteriële bloedvergiftiging op het ontstaan van geprogrammeerde celdood in de nier 

geanalyseerd. Poly(adenosine diphosphate-ribose) polymerase(PARP)-1 is een enzym dat een rol 

speelt tijdens ontsteking en DNA-schade. In de hoofdstukken 7 en 8 worden de effecten op 

ontsteking, geprogrammeerde celdood van niercellen en nierfunctie van remming van PARP-1 

beschreven. In hoofdstuk 8 wordt tevens gekeken naar de effecten van remming van PARP-1 op 

bloeddoorstroming door de nier.  

 

 

Samenvatting van de resultaten, discussie en toekomstig onderzoek 

 

Samenvatting en discussie 

Uit de literatuur blijkt dat MB via drie verschillende wegen de nier kan beïnvloeden. Doordat er 

tijdens MB te weinig zuurstof in het bloed kan komen of doordat de hoeveelheid koolzuur in het 

bloed oploopt kan de bloeddoorstroming door de nier verslechteren. Ten tweede kan de 

bloeddoorstroming door het hele lichaam en de nier verslechteren doordat de hoeveelheid 

bloed die het hart rondpompt afneemt. Dit kan het gevolg zijn van drukveranderingen in de 

borstholte, hormonale veranderingen, herverdeling van bloeddoorstroming in de nier en door 
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activatie van het zenuwstelsel. Het derde en laatste mechanisme is het biotrauma concept. MB 

veroorzaakt een ontstekingsreactie met ontstekingsmediatoren in de long die ook in de 

bloedsomloop terecht komen. Deze ontstekingsmediatoren kunnen effect op de nier hebben 

(figuur 1, hoofdstuk 2). Tijdens MB komen verschillende mediatoren vrij in de bloedsomloop. Dit 

zijn niet alleen ontstekingsmediatoren, maar ook anti-ontstekingsmediatoren en mediatoren die 

een rol spelen bij de bloedstolling, bij geprogrammeerde celdood en celgroei (tabel 2, hoofdstuk 

3). Er zijn vele mogelijke effecten van deze mediatoren op de nier beschreven. De mediatoren 

kunnen ontsteking initiëren, ontstekingscellen aantrekken naar de nier, ontstekingscellen laten 

hechten in de bloedbaan in de nier en laten migreren in het nierweefsel. Ook zijn effecten op 

(geprogrammeerde) celdood, bloedvatactiviteit, celgroei, bloedstolling, transportermoleculen 

en vetstofwisseling beschreven. De meeste studies hebben het effect van ontsteking en 

aantrekking van ontstekingscellen op de nier bestudeerd (tabel 3, hoofdstuk 3). Studies die deze 

mediatoren hebben onderzocht in het kader van MB en acute nierschade zijn zeldzaam. Er zijn 

geen studies verricht waarbij de effecten van een van de mediatoren specifiek geblokkeerd 

werden. Theoretisch zijn er dus een grote verscheidenheid aan effecten mogelijk. In de praktijk 

ontbreekt het bewijs voor een causale relatie tussen mediatoren en acute nierschade.  

 

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de effecten van MB tijdens twee verschillende vormen van 

longschade. In model 1, directe longschade, werden de longen van ratten blootgesteld aan zuur. 

Dit is vergelijkbaar met een patiënt die zich verslikt in maaginhoud en daardoor ernstige 

longschade ontwikkeld. Na de blootstelling aan zuur werden ze gedurende 4 uur werden 

beademd met grote en kleine ademteugen. Grote teugen zijn schadelijker voor de long dan 

kleine teugen. Tevens werden ratten, waarbij 24 uur eerder door een operatie in de buik 

bloedvergiftiging werd veroorzaakt (indirecte longschade), beademd met grote en kleine 

teugen. Grote ademteugen gaven wel een toename van longschade in de groep met 

zuurblootstelling, maar niet in de groep met bloedvergiftiging. Dit ging echter niet gepaard met 

een verschil in mediatoren in het bloed. Waarschijnlijk is de long met directe schade gevoeliger 

omdat de longblaasjes vol zitten met ontstekingsvocht, bloed en celafbraakproducten. Hierdoor 

wordt de ademteug verdeeld over een kleiner longvolume waardoor de druk in de longblaasjes 

oploopt met als gevolg meer longschade. Longschade door bloedvergiftiging bestaat 

voornamelijk uit vocht tussen de longblaasjes en ineenvallen van longblaasjes waardoor de long 

minder gevoelig is voor de schadelijke effecten van beademing.  
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In hoofdstuk 5 en 6 werden opnieuw ratten beademd met grote of kleine teugen. In hoofdstuk 5 

werd gebruik gemaakt van gezonde ratten. Tijdens beademing met grote teugen zagen we een 

toename van de longschade vergeleken met beademing met kleine teugen. Grote teugen 

hadden ook een negatief effect op de nierdoorbloeding waarschijnlijk door een verhoging van 

de concentratie van endotheline-1 in de nier, een stof die ervoor zorgt dat bloedvaten 

samenknijpen. Er werd geen effect van MB op de nierfunctie gevonden, noch een effect op 

ontstekingsmediatoren in het bloed. Tijdens bloedvergiftiging leidde beademing met grote 

teugen tot een toename van niercellen die geprogrammeerde celdood ondergingen. Dit ging 

gepaard met een 40% afname in nierfiltratie, een maat voor de nierfunctie. Mogelijk ontstaat de 

geprogrammeerde celdood als gevolg van een afname in bloeddoorstroming, de bevindingen 

uit hoofdstuk 8 suggereren dit.  

 

De laatste twee experimentele studies die worden beschreven laten de effecten zien van 

remming van PARP-1 in een rattenmodel van longontsteking. Remming van PARP-1 voorkwam 

ontsteking in de long en in de bloedsomloop tijdnes beademing met grote teugen na het 

toebrengen van een longontsteking. De nierfunctie verslechterde minder tijdens remming van 

PARP-1, er werden minder ontstekingscellen aangetroffen in nierweefsel en er waren minder 

niercellen die geprogrammeerde celdood ondergingen. Door MB met grote ademteugen 

disfunctioneerden endotheelcellen (cellen aan de binnenkant van de bloedvaten) in de nier. 

Hierdoor nam de nierdoorbloeding af. Ook dit effect werd minder door remming van PARP-1. 

Net als de hoofdstukken 5 en 6, suggereren de hoofdstukken 7 en 8 dat endotheelcellen in de 

nier, veranderingen in lokale nierdoorbloeding en geprogrammeerde celdood een belangrijke 

rol spelen bij de veranderingen in de nier tijdens MB. 

 

Toekomstig onderzoek 

Dit proefschrift geeft nieuwe inzichten in de mechanismen waarmee MB kan leiden tot acute 

nierschade. Echter, een aantal belangrijke problemen verdient aandacht in toekomstig 

onderzoek.  

 

De biotrauma hypothese is op te splitsen in twee delen. Voor het eerste deel, het ontstaan van 

ontstekingsmediatoren in de long is veel bewijs. Voor het tweede deel, de verplaatsing van 

mediatoren naar de bloedsomloop en de effecten die deze mediatoren kunnen hebben op 

organen anders dan de long is het bewijs zeer beperkt. Transplantatiestudies en studies met 
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stoffen die specifiek de effecten van één mediator blokkeren kunnen meer inzicht geven in het 

tweede deel van de biotrauma hypothese.  

 

Acute nierschade is een zeer complexe aandoening die kan ontstaan onder zeer verschillende 

omstandigheden, zoals ernstig trauma tot bloedvergiftiging. Ook het klinisch beeld varieert van 

minimale verhoging van stoffen in het bloed die normaliter worden uitgescheiden door de nier 

tot volledig nierfalen. Er is weinig bekend over waarom en hoe acute nierschade ontstaat. 

Ondanks dat er werkzame definities zijn voor acute nierschade in de kliniek ontbreken adequate 

definities van acute nierschade op het niveau van het nierweefsel, niercellen of genactiviteit in 

de nier. Dit is een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek. In dit proefschrift werd in 

verschillende hoofdstukken een mogelijke rol voor geprogrammeerde celdood gevonden, 

echter de relevantie van geprogrammeerde celdood voor de individuele patiënt met acute 

nierschade is onduidelijk. Initieel ging men er vanuit dat tijdens bloedvergiftiging de 

bloeddoorstroming door de nier afgenomen was. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat 

acute nierschade reeds ontstaat voordat er sprake is van een verminderde bloeddoorstroming 

door de nier; er werd zelfs een toegenomen bloeddoorstroming geobserveerd. Dit onderzoek 

suggereert een belangrijke rol voor bloedvatactiviteit in de nier, inclusief verschillen in 

bloeddoorstroming door verschillende delen van de nier.  

 

De hoofdstukken 7 en 8 laten zien dat therapeutische interventies mogelijk zijn. Ontsteking en 

geprogrammeerde celdood zijn voor de hand liggende mogelijkheden om op in te grijpen.  

Gezien de complexiteit van longschade, acute nierschade en de interactie hiertussen zullen 

verscheidene pathofysiologische processen geschikt zijn om op te interveniëren. Hiervoor 

hoeven, zoals wij hebben laten zien, niet per se nieuwe middelen worden ontwikkeld, maar 

kunnen reeds bestaande middelen worden gebruikt.  

 

 

 




