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Inleiding 

De onderzoeken die dit proefschrift vormen, hebben betrekking op de respons van het lichaam op 

ziekte of letsel. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een operatie of infectie. Om 

hieraan het hoofd te kunnen bieden vinden talrijke veranderingen in het lichaam plaats; de 

hartactie en ademhaling versnellen, het afweersysteem wordt gemobiliseerd, soms ontstaat er 

koorts. Wat in de volksmond ook wel “ziek zijn” heet, omvat in werkelijkheid een heel scala aan 

onderling gekoppelde processen. In medische termen worden deze aangeduid als de stress-

respons en deze term geeft de veranderde staat van functioneren van het lichaam aan; het 

verkeert in een situatie van “stress”. De gevolgen hiervan voor de stofwisseling, ook wel 

“metabolisme”, worden aangeduid als de “metabole stress-respons”. Dit proefschrift richt zich op 

één facet van de metabole stress-respons, te weten de eiwithuishouding. Tijdens stress nemen 

zowel de eiwitafbraak als de aanmaak toe, maar daarbij slaat de balans uit naar de eiwitafbraak. 

Gesteld kan daarom worden dat ziek zijn doorgaans gepaard gaat met een netto verlies van het 

eiwitgehalte van het lichaam. Dit fenomeen wordt in Hoofdstuk 1 uitgebreider besproken.  

Omdat de meeste ziektes doorgaans van korte duur zijn, kan een lichaam probleemloos 

verschillende ziekteperiodes per jaar doorstaan. Hoogstens verliest men iets aan gewicht en dit is 

doorgaans te wijten aan de verminderde eetlust die bij ziekte optreedt. De situatie wordt kritiek 

wanneer de stress-respons langdurig aanhoudt of extreme vormen aanneemt; het lichaam kan 

niet onbeperkt blijven interen op zijn reserves. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is die van 

een patiënt met ernstige brandwonden. Ook wanneer door een langdurig ziekbed of ondervoeding 

het lichaam al zodanig verzwakt is, kan het zijn dat het lichaam bij voorbaat al niet in staat is aan 

de verhoogde vraag te voldoen.  

Voor in het ziekenhuis opgenomen kinderen liggen verschillende gevaren op de loer. Ten eerste 

lijden kinderen vaak aan infectieziekten, brandwonden en ongevallen; ziekteprocessen die 

gepaard kunnen gaan met een hevig verlopende metabole stress-respons. Ten tweede raken 

kinderen sneller ondervoed dan volwassenen. Dit komt doordat ze per kilogram lichaamsgewicht 

meer energie gebruiken, terwijl ze minder reserves hebben. Maar ook omdat ze van anderen 

afhankelijk zijn om in hun behoeftes te voorzien. Tot slot, zal een verslechtering van de 

voedingstoestand de groei negatief beïnvloeden. Een ernstig ziektebed kan voor een kind dus 

vergaande gevolgen hebben.  

De doelstelling van dit proefschrift is de metabole stress-respons bij ernstig zieke kinderen te 

bestuderen en, zo mogelijk, te beïnvloeden. De aandacht gaat daarbij met name uit naar de 

veranderingen die plaatshebben in de eiwithuishouding. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van 

overwegingen die aan deze onderzoeken ten grondslag liggen. De overige hoofdstukken kunnen 

onderverdeeld worden in twee delen. Het eerste deel, dat Hoofdstukken 2, 3 en 4 omvat, richt 

zich op verschillende methoden om de eiwithuishouding te bestuderen. Het tweede deel 

(Hoofdstukken 5, 6 en 7) richt zich meer op de klinische aspecten van de stress-respons.  
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Deel een Het meten van de eiwithuishouding 
Om een systeem te kunnen beïnvloeden, moet men beschikken over een maat om het effect van 

de interventie aan af te kunnen meten. Hoofdstuk 1 bevat een overzicht van de verschillende 

meetmethodes om de eiwithuishouding in kaart te brengen.  

Veel meetmethodes maken gebruik van stabiele isotopen. Dit zijn stoffen die gemerkt zijn met een 

niet-radioactief isotoop. Als een dergelijk gemerkte stof (ook wel “tracer”) aan het lichaam 

toegediend wordt (bijvoorbeeld via een infuus), zal de concentratie ervan in het lichaam bepaald 

worden door de toegediende dosis en de hoeveelheid reeds aanwezige, niet-gemerkte, 

lichaamseigen stof. Bepaling van de concentratie van een tracer gebeurt met een 

massaspectrometer. Het beloop in de tijd van de tracer-concentratie is vervolgens afhankelijk van 

de snelheid waarmee het lichaam deze uitscheidt en verdunt door de aanmaak van 

lichaamseigen, ongemerkte stof. Door het beloop van de concentratie van de tracer te meten, 

kunnen de aanmaak- en uitscheidingssnelheid van de te bestuderen stof berekend worden.  

De onderzoeken in Hoofdstukken 2, 3 en 4 richten zich op metingen waarbij gebruikt wordt 

gemaakt van tracers van het molecuul ureum. Omdat bij de afbraak van eiwitten de 

stikstofmoleculen worden omgezet in ureum, geldt de aanmaaksnelheid van ureum als een maat 

voor de afbraak van lichaamseiwit. Hoofdstuk 2 beschrijft een nieuwe chemische 

opwerkmethode van bloedmonsters ten behoeve van de bepaling van de concentratie van ureum-

tracers. Nieuw aan deze methode is dat de verkregen monsters met behulp van twee 

verschillende massaspectrometrie-methodes (GCMS en GC-c-IRMS) gemeten kunnen worden. 

Ook is het benodigde volume voor het doen van de bepaling zeer beperkt (minder dan een halve 

mL plasma), zodat deze methode ook bij kleine kinderen kan worden toegepast.  

Hoofstukken 3 en 4 richten zich op de wiskundige onderbouwing van experimenten met ureum-

isotopen. In Hoofdstuk 3 wordt gebruikt gemaakt van ureum dat gemerkt is met een verzwaard 

koolstofmolecuul: [13C]ureum. Deze tracer wordt veelvuldig gebruikt voor het onderzoek naar 

maagzweren en is daarom eenvoudig verkrijgbaar en goedkoop. In dit hoofdstuk wordt [13C]ureum 

als een eenmalige oplaaddosis via een sonde in de maag toegediend aan varkens. De 

concentratie van [13C]ureum werd in bloedmonsters bepaald met behulp van GC-c-IRMS. 

Aangetoond wordt dat de aanmaaksnelheid van ureum op een betrouwbare manier berekend kan 

worden met maar een beperkt aantal bloedafnames verspreid over een relatief korte tijdsperiode 

(6 uur).  

In Hoofdstuk 4 wordt een andere ureum-tracer gebruikt (te weten [15N2]ureum) en ook verschilt de 

toedieningsroute van de tracer; deze werd via een infuus toegediend voor de duur van 10 uur, na 

een eenmalige oplaaddosis. De resultaten van de doorgaans toegepaste berekeningsmethodes 

worden vervolgens vergeleken met die van meer gecompliceerde berekeningen. Deze 

zogenaamde compartimentsanalyse houdt rekening met de verschillende compartimenten 

waarover het molecuul ureum zich in het lichaam verdeelt. Naar bleek, berekent de doorgaans 
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toegepaste berekeningsmethode de aanmaaksnelheid van ureum voldoende nauwkeurig. Wel is 

het van belang om de grootte van de oplaaddosis van de tracer af te stemmen op de concentratie 

van het ureum in het lichaam; dit komt de nauwkeurigheid van de berekening ten goede. Het 

berekenen van de recycling van ureum via de darmen werd door de meer eenvoudig methode 

onderschat. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het gebruik van [15N2]ureum. 

Deel twee Klinische aspecten van de stress-respons 
Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft onderzoeken die werden verricht bij op de afdeling 

Intensive Care opgenomen kinderen (Hoofdstuk 5 en 6) en volwassen proefpersonen 

(Hoofdstuk 7). 

In Hoofdstuk 5 wordt de voeding van 46 op de afdeling Intensive Care opgenomen kinderen 

bestudeerd. Dit gebeurde door de voeding toegediende calorieën te vergelijken met de 

hoeveelheid energie die de kinderen gebruikten. Het energiegebruik werd bepaald met behulp van 

indirecte calorimetrie, een meetmethode die het verbruik van zuurstof en de productie van 

koolzuur bepaalt. Met deze methode kan eveneens het verbruik van de macronutriënten (vet, 

koolhydraten en eiwit) bepaald worden. Zodoende werd van elke patiënt op elke meetdag een 

balans opgesteld, niet alleen van de calorieën maar ook van de macronutriënten.  

Naar bleek, kregen de patiënten vaak onvoldoende voeding; op 60% van de dagen was de 

calorische intake lager dan het gemeten energiegebruik. Op 28% van de dagen overtrof de intake 

de calorische behoefte met meer dan 10%. Hoewel het energiegebruik, op groepsniveau, niet 

verschilde van het voorspelde energiegebruik, en ook nog eens redelijk stabiel was over de duur 

van de studie (7 dagen), werd de meerderheid van de kinderen dus inadequaat gevoed. Dit zou 

voorkomen kunnen worden door vaker het energiegebruik van kinderen opgenomen op de 

afdeling Intensive Care te meten en de voeding hierop af te stemmen. 

Dezelfde kinderen en metingen die in het vorige hoofdstuk beschreven worden, komen aan bod in 

Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de stikstofuitscheiding in de urine. Omdat alleen 

eiwitten stikstof bevatten, geldt de uitscheiding van stikstof (in de urine) als een maat voor de 

afbraak van lichaamseiwit. Naast het bepalen van de calorische balans, werd daarom bij 33 op de 

Intensive Care opgenomen kinderen ook alle urine opgespaard. Vervolgens werd gezocht naar 

factoren die de stikstofuitscheiding in de urine bepalen. De achterliggende gedachte hiervan is dat 

ernstige ziekte gepaard gaat met een heftiger verlopende metabole stress-respons en dus een 

verhoogde eiwitafbraak en dus verhoogde stikstofuitscheiding in de urine. 

Dit bleek inderdaad het geval; variaties in de hoeveelheid stikstof in de urine, bleken voor 38% 

toegeschreven worden aan patiëntkenmerken die verband hielden met ziekte-ernst. Zo was de 

PRISM-score, een score voor de ernst van ziekte die gebruikt wordt om sterfte tijdens de opname 

te voorspellen, hoger bij kinderen met een hoge stikstofuitscheiding. Verder was de 

stikstofuitscheiding gerelateerd aan de zuurstofconsumptie en het wel of niet ondergaan hebben 

van een operatie. Tot slot bleek de voeding maar van zeer geringe invloed op de 
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stikstofuitscheiding; slechts 4% van de variatie kon aan voedingsgerelateerde factoren 

toegeschreven worden.  

Hoofdstuk 7 beschrijft een experiment waarin geprobeerd werd de afbraak van eiwitten te 

beïnvloeden met behulp van een voedingssupplement, te weten L-ornithine alfaketoglutaraat 

(OKG). Bij patiënten die aan ernstige ondervoeding lijden, bijvoorbeeld mensen met kanker, heeft 

OKG een gunstig effect op de eiwithuishouding doordat de aanmaak van eiwitten bevorderd 

wordt. Om het effect van OKG op de afbraak van eiwitten te testen, kregen zestien gezonde jonge 

mannen gedurende drie dagen hetzij OKG hetzij een placebo toegediend. De eiwitafbraak werd 

bepaald met [13C]ureum-tracer-methode, zoals beschreven in Hoofdstuk 3, en door de 

stikstofuitscheiding in de urine te bepalen.  

De aanmaaksnelheid van ureum bleek niet te verschillen tussen de beide behandelingsgroepen. 

Ook werd er geen effect op de stikstofuitscheiding gezien. Een mogelijke verklaring voor dit 

negatieve resultaat is dat OKG geen effect heeft op de eiwitafbraak. Echter, door de gebruikte 

studieopzet kan het ook zijn dat een effect van OKG niet werd opgemerkt; de studie was van 

beperkte duur, het aantal deelnemers gering en daarbij varieerde het dieet tussen de deelnemers. 

Tot slot, een andere, zeer reële verklaring zou kunnen zijn, dat OKG enkel effect heeft bij ernstig 

zieke patiënten en dat de proefpersonen gewoonweg te gezond waren.  

 

Conclusie 
In dit proefschrift komen verschillende aspecten van de eiwithuishouding in geval van ziekte aan 

bod. De eerste hoofdstukken richten zich op meetmethoden om de eiwitafbraak te bepalen. Een 

nieuwe methode om bloedmonsters op te werken wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Vervolgens 

beschrijft Hoofdstuk 3 een nieuwe, patiëntvriendelijke meetmethode, daar waar Hoofdstuk 4 

kritische kanttekeningen plaatst bij de doorgaans toegepaste methode. In Hoofdstuk 5 wordt 

aangetoond dat de voeding bij op de Intensive Care opgenomen kinderen vaak nog te wensen 

overlaat en worden de oorzaken hiervan onderzocht. Hoofdstuk 6 laat dat de mate van 

eiwitafbraak gerelateerd is aan de ziekte-ernst, maar laat eveneens zien dat de invloed van 

voeding hierop gering is. Tot slot wordt in Hoofdstuk 7 het effect van het voedingssupplement 

OKG op de eiwitafbraak getest.  

 

 

 


