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Rallen

G

eachte lezer,

Twee jaar geleden
toen ik hoofdredacteur
werd van het Nederlands
Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA) heb ik aangegeven dat ik het als mijn
taak zag om er voor te zorgen dat ons tijdschrift een
goed beeld blijft geven van het hoge
wetenschappelijke onderzoeksniveau
in anesthesiologische Nederland. Verder zag ik een belangrijke taak van het
NTvA weggelegd om nieuwe onderzoeksrichtingen en trends aan te geven.
Ik hoop dat dat gelukt is en dat u met
veel plezier het NTvA heb gelezen. Ook
in dit issue, met de samenvattingen van
de drie winnende artikelen voor de Ritsema van Eck award, kunt zien waar we
in Nederland toe in staat zijn: internationaal toponderzoek! Dat de originele
artikelen niet in het NTvA verschijnen
lijkt me logisch maar dat we aandacht
geven aan en samenvattingen presenteren van dit soort werk lijkt me iets wat
bij het NTvA hoort. En daarmee, ik heb
het al eens eerder gesteld, kunnen we
dan ook een beetje trots zijn op wat er
in ons landje gebeurt.
Natuurlijk wil ik een aantal mensen
bedanken. Allereerst is dat Benedikt
Preckel, oud-hoofdredacteur, die me
destijds zo goed heeft klaargestoomd
voor dit karwei. Daarnaast alle mensen
van de redactieraad die garant stonden
voor goed en degelijk (nakijk-) werk.

En dus, bij deze, zoals we in
het Limburgse zeggen: ”Veur
allemaol eine dieke merci.”
En dan is het zover: ik ga
aftreden en zal ook niet, zoals
gebruikelijk, nog een jaartje
als plaatsvervangend hoofdredacteur fungeren. Dit omdat
bij mijn aanstelling als Editorin-Chief van Pain Practice (if
2.495) het contractueel niet mogelijk
bleek om een functie als eindverantwoordelijke van een ander tijdschrift
erbij te hebben. Zaak is het dan om
alles zo goed mogelijk over te dragen
en daarmee het nieuwe team onder
andere bestaande uit hoofdredacteur
Rogier Immink en plaatsvervangend
hoofdredacteur Paul van de Beest,
goed te voorzien van alle benodigde
informatie. En hier komt het coverbeeld van dit issue terug... Omdat ik in
mijn vrije tijd praktiserend boer ben,
moet ik minstens eenmaal per jaar het
gras maaien en hooien. Daarbij is het
zaak om, als het hooi goed droog is,
alles klaar te leggen zodat het gemakkelijk in pakken geperst kan worden.
Dat klaarleggen in rijen wordt ook wel
”rallen” genoemd. En ook bij het NTvA
heb ik geprobeerd alles te ”rallen” en
klaar te leggen voor mijn opvolgers. Ik
hoop dan ook dat hiermee de nieuwe
Hoofdredactie verder kan en wens hen
veel succes.
Bert Joosten
Hoofdredacteur NTvA
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waan van de dag

Van Ether
Regular naar
Ether Beter, of
toch ook Light
en Zero?
H.P.A. van Dongen 1
M. Klimek 2

In 1846, het jaar van de eerste succesvolle, openbare ether-anesthesie was
Franz Liszt de chef-dirigent van de Hofkapelle Weimar. Destijds klapte
de Keizer even in zijn handen en de kapel kwam direct binnenlopen en
optreden, ‘music on demand’ in de 19e eeuw. Niemand kon toen bedenken
dat muziek ooit op een LP, cassette-tape, CD, MP3-speler, cloud-radio
of welke soort van streaming dan ook zou komen. Een waanzinnige
ontwikkeling in vorm en inhoud! Wel zijn de invloeden van klassieke muziek
gelukkig nog steeds terug te vinden in de nieuwe muziekstromen zoals
techno.

W

at is er eigenlijk in
diezelfde periode
gebeurd binnen ons
vakgebied? Met
andere woorden welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden sinds
die eerste ether-anesthesie in 1846?
Betreft het net zo’n waanzinnige
ontwikkeling als bij de muziek? Nog
steeds staan wij als anesthesioloog
bij de patiënt, bewaken we de vitale
functies en gebruiken ether-achtige
stoffen om het bewustzijn en de
pijnbeleving uit te schakelen. Maar
toch, ook hier: de anesthesioloog in
de waan van de huidige dag heeft een
heel ander werkterrein gekregen dan
de anesthesioloog van vroeger.
Het is duidelijk dat aan de anesthesioloog van vandaag andere eisen
worden gesteld. De medische specialistische opleiding tot anesthesioloog
ondergaat regelmatig een modernisering. Die is mede afhankelijk van de
heersende politieke wind en daarmee
de uitgezette financiële kaders binnen
de gezondheidszorg. Het is een waan

te denken dat het opleiden van anesthesiologen geen of weinig geld zal
kosten. Maar het is ook een feit dat
het niet goed opleiden van anesthesiologen nog duurder zal zijn. Mede
door druk vanuit de overheid op de
opleidingsbudgetten en de gewenste
en tegenwoordig zo populaire controle op basis van de meetbaarheid
op de kwaliteit van het opleiden, zijn
de medisch specialistische vervolgopleidingen continuea onderhevig
aan updates en modernisering. Men
denkt dat deze “anesthesia on demand”
bijvoorbeeld gepaard kan en moet
gaan met een verkorte opleiding.
De eisen die de maatschappij aan de
medisch specialist stelt zijn ook in toenemende mate veranderd: naast kennis
wordt tevens medisch leiderschap
maar ook oog voor doelmatigheid
(aantoonbaar opgeleid in de overige
CANMEDS competenties) verwacht.
Daarnaast eist de maatschappij dat de
specialist blijft voldoen aan allerlei
hoge deskundigheids- en kwaliteitseisen. De bekende trefwoorden van deze

vernieuwde ‘streaming in anesthesia’:
veiligheid, doelmatigheid, tijdigheid, effectiviteit en patiëntgerichtheid staan hierbij
continu in de schijnwerpers.
De noodzaak tot verandering in de
opleiding tot anesthesioloog komt
vanuit een beleid dat al is ingezet door
voorgaande regerings-kabinetten: integrale bekostiging, nieuwe beroepen
in de gezondheidszorg (opgenomen
in de integrale bekostiging), zorgconcentratie en het terugdringen van
de opleidingsbudgetten voor specialisten. Het College Geneeskundige
Specialismen heeft daardoor besloten
over te gaan van een tijdsgebondennaar een competentie-gebonden curriculum: zo lang als nodig, zo kort als
verantwoord.
Het is een waan te denken dat de
toekomstige vraag naar anesthesiologische zorg in beperktere kaders is te
vatten. Iedere anesthesioloog zal ook
na het volgen van het toekomstige
(verkorte?) opleidingsplan in staat
moeten zijn tot het beheersen van een
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dynamisch uniform continuum (‘basis
klassieke muziekkennis’) van anesthesiologische bekwaamheden. Het doel
blijft ten allen tijde: een anesthesioloog van ‘regular’ naar beter. We moeten zo nodig de financieel gedreven
druk vanuit de overheid weerstaan,
dan wel ombuigen naar kwalititatieve
meerwaarde voor het specialisme anesthesiologie en gebruikmaken van de
‘life long learning principes’. Een breed
uniform kennisdomein blijft het doel
met daarbij flexibele aanpassingen
voor het locoregionale zorglandschap.
Of betreft dit een waan van gisteren?
Wie boekt zijn vakantie nog bij een
reisbureau, als de medewerker ook
alleen maar met de computer zoekt
en kijkt; iets waarvan wij denken dat
wij dit zelf thuis beter en goedkoper
kunnen regelen? Wie vraagt nog een
verkoper in een van de grote winkelketens om vakinhoudelijk advies over
het te kopen product? Dat kunnen we
zelf toch ook thuis op de computer
uitzoeken. Wij zien een scheiding in
de arbeidswereld tussen ‘commodity’
(zo simpel dat bijna iedereen het kan)
en ‘excellence’ (zo complex, dat je ook
langere wachttijden en hogere kosten
accepteert). Als wij ons realiseren dat
meer dan 40% van de huidige beroepen over 40 jaar niet meer bestaat –
dan rijst de vraag hoe zal dit dan zijn
weerslag binnen het zorglandschap
hebben?

En wat betekent dit voor de anesthesioloog?
Er vinden nu al taakverschuivingen
en taakherschikkingen plaats. Echter
de commodity-zorg heeft supervisie
nodig, slimme protocollen en iemand
die kan ingrijpen, als het toch even een
‘niet-standaard-gebeuren’ dreigt te
worden. Welke opleiding heb je nodig
voor ‘standaard’ – en welke heb je
nodig om uiteindelijk een excellenceanesthesioloog te worden die het ‘nietstandaard-gebeuren’ kan managen?
De individualisering in de opleiding
is naast vrijstelling, versnelling en
soms verlenging met name gericht op
onderbouwde bekwaamheidsverklaringen op een vastgesteld uniform dan
wel (uitstroom-profielafhankelijk)
divers opleidingspakket.
De huidige modernisering van de
opleiding gaat inderdaad tezamen met
verdere vormgeving van het project
‘individualisering opleidingsduur’
en ‘opleiden op maat’. De opleiding
wordt afgestemd op de ontwikkeling,
wensen en talenten van de Assistenten
In Opleiding tot Specialist (AIOS).
De vraag en misschien de waan is te
denken dat door individualisering van
opleiding reeds in de beginfase een
diversiteit dan wel een uniformiteit
aan anesthesiologen ontstaat.
Entrustable Professional Activity
(EPA) is momenteel het toverwoord

om de ontwikkeling van de anesthesioloog uniform vast te stellen. EPA’s
zijn gedefinieerde kenmerkende
beroepstaken en bevatten meerdere
processtappen met meer of mindere
complexiteit die (infra)structuur
bieden aan de opleidingsgroep om
daarmee de AIOS zelfstandig(er) in de
zin van autonoom en met meer verantwoordelijkheid te laten functioneren
(‘van zero naar beter’). EPA geeft het
competentie gericht opleiden een
klinische context.
Iedere frisdrank heeft tegenwoordig
een regular, een light en een zero versie. De noodzaak tot verandering dan
wel slimme marktgerichtheid van de
industrie (‘groen en gezond’) betreft
hier het feit dat bijvoorbeeld in Nederland ruim 36% van de bevolking last
heeft van ernstig overgewicht en daarmee andere versies van de frisdranken
zal nodig hebben.
Het is een spannende vraag of dat
ondanks een ‘dieet-restrictie’ op de
opleiding (korter, goedkoper) er een
opleidingsproduct ‘anesthesioloog’
ontstaat met voldoende ‘gewicht’ om
de toekomstige anesthesiologische
uitdagingen op zowel inhoudelijk en
organisatorisch vlak op een adequaat
‘commodity en excellence niveau’ aan
te kunnen. We hopen van harte dat dit
geen anorectisch getinte diëet-waan
wordt.
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Winnaars
Ritsema van Eck
award 2017
De Ritsema van Eck award, dit jaar gesponsord door Kyowa Kirin, wordt ieder
jaar toegekend aan de drie beste wetenschappelijke publicaties die in het
voorafgaande jaar zijn verschenen in de internationale literatuur en het moet
onderzoek betreffen dat binnen of in samenwerking met een Nederlandse
afdeling Anesthesiologie is uitgevoerd.
Voor de award die in 2017 is uitgereikt tijdens de
Anesthesiologendagen (mei 2017 te Maastricht)
werden 14 artikelen ingediend. Ofschoon dit een
daling lijkt ten opzichte van het voorgaande jaar
moet hierbij in ogenschouw genomen worden
dat er een voorselectie heeft plaatsgevonden.
Er mochten namelijk nog maar maximaal 2
inzendingen per medisch centrum ingediend

worden zodat daarmee direct de kwaliteit van de
deelnemende en ingediende artikelen aanzienlijk
omhoog ging. De artikelen werden vervolgens
door de redacteuren van het NTvA beoordeeld op
de volgende aspecten: methodiek, originaliteit,
impact voor het veld en de algemene kwaliteit van
het onderzoek. Uit de beoordelingen kwamen de
volgende winnaars naar voren:

1e prijs

2e prijs

3e prijs

Jeroen Wink, afdeling
Anesthesiologie, Leids Universitair
Centrum

Joanne Sierink, Trauma Unit, Department of
Surgery, Academic Medical Center, Amsterdam,
Netherlands.

Wink J., de Wilde R.B., Wouters P.F.,
van Dorp E.L., Veering B.T., Versteegh
M.I., Aarts L.P., Steendijk P.

Sierink J., Treskes K., Edwards M.J.R., Beuker B.J.A.,
den Hartog D., Hohmann J., Dijkgraaf M.G.W., Luitse
J.S.K., Beenen L.F.M., Hollmann M.W., Goslings J.C.,
for the REACT-2 study group.

Süleyman Bilecen, Division of
Anesthesiology, Intensive Care and
Emergency Medicine, University
Medical Center Utrecht, Utrecht

Thoracic Epidural Anesthesia
Reduces Right Ventricular
Systolic Function With
Maintained VentricularPulmonary Coupling Circulation
(2016); 134: 1163-1175

Immediate total-body CT scanning versus conventional imaging and selective CT scanning
in patients with severe trauma (REACT-2): a
randomised controlled trial
Lancet (2016); 388: 673–83.

Bilecen S., de Groot J.A., Kalkman
C.J., Spanjersberg A.J., Brandon Bravo
Bruinsma G.J., Moons K.G., Nierich A.P.

Effect of fibrinogenconcentrate on
intraoperative blood loss among
patients with intraoperative bleeding
during high-risk cardiac surgery: a
Randomized Clinical Trial.
JAMA. (2017); 317(7):738-747
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Ritsma van Eck
Award 2017...

U

kunt de samenvattingen
van deze artikelen vinden
in deze editie van het NTvA
waarbij we voor uw gemak
gevraagd hebben aan de auteurs om in
een tweetal boxen aan te geven 1. wat
er al bekend was in het betreffende
onderzoeksveld en 2. wat hun onderzoek
hieraan toevoegt.
Wij zijn trots op de kwaliteit van de
winnende artikelen maar ook van die
van de andere deelnemers. De algemene
kwaliteit was zonder meer goed tot
zeer goed en geeft eens te meer aan dat
er voortgang wordt gemaakt in wetenschappelijk Anesthesiologische onderzoek Nederland. Opvallend is daarnaast
dat de topartikelen vaak samenwer-

kingen dan wel onderzoeksconsortia
betreft waarmee grote multicenter trials
uitgevoerd kunnen worden. En dat wij
hier in Nederland goed in zijn is niet
alleen een kwestie van infrastructuur
maar ook van het feit dat de geboden
kansen direct worden opgepakt. Dat is
ook essentieel onderdeel van onderzoek:
“pak de kansen die er liggen”, en dat is
dan ook mijn een advies naar alle jonge
onderzoekers.
We hopen dan ook komend jaar opnieuw de (jonge) onderzoekers opnieuw
uit te kunnen nodigen om deel te nemen
aan de competitie voor de Ritsema van
Eck award 2018. Ik hou u op de hoogte!
Bert Joosten
Hoofdredacteur

Het NTvA bedankt Kyowa Kirin voor het mogelijk
maken van de Prof. Dr. Ritsema van Eck Award 2017.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin Pharma B.V. Kyowa
Kirin wil wereldwijd het vertrouwen winnen door een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van leven van patiënten door innovatieve biotechnologie en de ontwikkeling van antilichamen voor oncologie, nefrologie, immunologie/allergie en
CNS waarbij de patiënt - waarvoor op dit moment nog geen optimale behandeling is - centraal staat. Kyowa Kirin is een innovatief farmaceutisch bedrijf, dat
altijd op zoek is naar hoe het nog beter kan waarbij integere informatievoorziening, praktische oplossingen en de kwaliteit van leven van de patiënt centraal
staan. Zij stellen geneesmiddelen ter beschikking voor o.a. de behandeling van
postoperatieve misselijkheid en braken en binnen de ‘Oncology Supportive Care’
voor de behandeling van doorbraakpijn bij kanker en misselijkheid en braken als
gevolg van chemotherapie.
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Thoracic epidural
anesthesia impairs right
ventricular function
J. Wink
P.F. Wouters
P. Steendijk

Disclosure: none

abstract Blockade of cardiac sympathetic fibers by thoracic epidural

anesthesia (TEA) may affect right ventricular contractility and/or ventricularpulmonary (RV-PA) coupling. The aim of this study was to test whether
(TEA) interferes with right ventricular (RV) function and RV-PA coupling.
For that purpose, RV function was measured before and after pulmonary
artery clamping using conductance catheters in patients undergoing partial
lung resection. The measurements were conducted under general anesthesia and performed before and after TEA. We observed that TEA decreased
RV contractility, but did not interfere with RV-PA coupling. This negative
inotropic effect must be taken into account when preparing and selecting
patients for procedures under TEA.

samenvatting Blokkade van cardiale sympathische vezels door thoracale
epidurale Anesthesie (TEA) beïnvloedt mogelijk de contractiliteit van de
rechter ventrikel (RV) of de ventriculo-pulmonale (RV-PA) koppeling. Het
doel van de studie was om de invloed van TEA op de RV functie of RV-PA
koppeling te bepalen. Daarvoor werd m.b.v. conductantie catheters de RV
functie voor en na klemmen van de arteria pulmonalis gemeten in patiënten
die een partiele longresectie ondergingen. De metingen werden verricht
onder algehele anesthesie zowel voor als na TEA. De studie laat zien dat
TEA de contractiliteit van de RV vermindert, maar geen invloed heeft op de
ventriculo-pulmonale koppeling. Het negatief inotrope effect van TEA moet
worden meegenomen in de selectie en het management van patiënten die een
procedure onder TEA ondergaan.
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Introduction
TEA is an often used analgesic technique in cardiopulmonary surgery.
Besides excellent analgesia TEA reduces pulmonary complications [1, 2],
improves coronary function during
sympathetic stimulation3 and improves myocardial oxygen balance [4].
A potential disadvantage of cardiac
sympathectomy by TEA might be
that it reduces RV contractility and
possibly interferes with the coupling
between RV function and right
ventricular afterload. Several studies
demonstrated TEA induced decreases
in contractility of the left ventricle
after TEA [5-7]. Although RV function
is an important determinant of outcome in cardiopulmonary surgery and
pulmonary hypertension is frequently
encountered, studies assessing TEA
effects on RV function are scarce. We
recently studied the effects of TEA
on RV function using trans thoracic
echocardiography, however results
were inconclusive [8]. Experimental
studies in animals demonstrated no effects of TEA on baseline RV function.
However, TEA abolished the inotropic
response of the RV to acute pulmonary
hypertension and as a resultant cardiac
output was significantly decreased
[5, 7]. A normal physiologic response
of the RV to increased afterload is to
raise inotropic state, a phenomenon
known as homeometric autoregulation [9]. This mechanism enables the
RV to maintain stroke volume when
faced with increased afterload without
having to dilate and involve the FrankStarling mechanism (adaptation of
end-diastolic volume, heterometric
autoregulation) (see Figure 1). The

experimental observation that TEA
inhibits the homeometric autoregulation in animals suggests an important
role for the sympathetic nervous system. If this phenomenon of inhibited
homeometric autoregulation by TEA
is confirmed in humans, it is clinically
highly relevant. Therefore we assessed
right ventricular function by invasive
pressure-volume loop analysis using
combined pressure-conductance catheters [10, 11]. Conductance catheters
yield load independent parameters of
ventricular contractility. The response
of right ventricular function to increased afterload, induced by brief, partial clamping of the pulmonary artery,
was tested before and after induction
of TEA [12].

Methods
Patients scheduled for lung resection
under TEA and general anesthesia
were included to participate in this
study. An epidural catheter was
inserted at the T3-T4 level the day
before surgery to avoid a possible
influence of the epidural test dose
on intraoperative measurements.
Anesthesia was induced and maintained with propofol, remifentanil and
rocuronium and adjusted to achieve
a bispectral index (BIS) between 40
and 60. Single lung ventilation was
started after lateral thoracotomy and
maintained during measurements. An
arterial line was inserted in the radial
artery to continuously monitor mean
arterial pressures (MAP), systolic
blood pressure (SBP), diastolic blood
pressure (DBP) and cardiac output
(CO) with the LiDCOplus hemodynamic monitor. A Swan-Ganz pacing

What is already known:

• C
 ardiac sympathectomy by TEA reduces LV contractility in humans but effects
on RV contractility are yet to be determined.
• In animal studies TEA did not affect baseline RV function however during
acutely raised RV afterload TEA impaired RV contractility which resulted in
significant decreases in cardiac output.

What is new:

• T
 his is the first human study that demonstrates direct impairment of right
ventricular contractility using load independent parameters of contractility.
• In addition, the study demonstrates homeometric autoregulation in the
human right ventricle. This inotropic response, which enables the right
ventricle to maintain stroke volume when faced with increased afterload
independent of the Frank-Starling mechanism, was not affected by TEA.

Figure 1. Homeometric autoregulation,
reflected by increased end-systolic pressure without volume adaptation. Schematic
RV pressure-volume loops based on mean
end-diastolic and end-systolic pressures and
volumes at baseline (solid loop) and dashed
during PA clamp. Arrows indicate a steeper
slope of the ESPVR and a smaller ESV25 after
clamping, reflecting increased contractility
of the RV.
ESPVR, end-systolic pressure-volume
relationship; ESV25, volume intercept of ESPVR
at 25 mmHg; PA, pulmonary artery; RV, right
ventricle;

Pulmonary Artery Catheter (PAC)
(Edwards Lifesciences LLC, Irvine,
Ca, USA) was inserted via the internal
jugular vein for CO measurements.
The PAC was used for atrial pacing
to obtain a constant fixed heart rate
during all measurements. A 7 French
pressure-volume catheter (CA-71103PL, CD Leycom, Zoetermeer, The
Netherlands) was positioned into the
right ventricle via the internal jugular
vein. Beat-to-beat pressure-volume
loops were obtained after connection
to an intracardiac function monitor
(Inca©, CD Leycom, Zoetermeer,
The Netherlands). Data were used to
assess RV function and hemodynamics
and ventricular-pulmonary coupling
[13, 14] using custom-made software
(Circlab).

Measurements protocol
Measurements were performed before
(referred to as baseline) and during
clamping of the pulmonary artery,
sequentially before (control) and after
induction of TEA.
Patients were paced (atrial) at 10 beats.
min-1 above spontaneous heart rate.
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Figure 2. Schematic RV pressure-volume loops
based on mean end-diastolic and end-systolic
pressures and volumes at baseline (black loop)
and after induction of TEA (red loop). The increase
in ESV25 and the rightward shift and more shallow
slope of the ESPVR after TEA, indicate a decreased
contractile performance.
ESPVR, end-systolic pressure-volume relationship;
EDPVR, end-diastolic pressure-volume relationship. ESV25, volume intercept of ESPVR at 25
mmHg; RV, right ventricle; TEA, thoracic epidural
anesthesia.

RV function was assessed by pressurevolume loops. The slope of the endsystolic pressure-volume relationship
(Ees) and the volume intercept at
25 mmHg (ESV25) were used for
quantification of systolic RV function.
A steeper slope of the ESPVR and/
or a smaller ventricular volume at 25
mmHg reflect improved contractility.
Other parameters yielded by Pressure–volume signals were heart rate
(HR), end-diastolic and end-systolic
volume (EDV, ESV), stroke volume
(SV), ejection fraction (EF), cardiac
output (CO), end-diastolic and endsystolic pressure (EDP, ESP), stroke
work (SW), peak rate of ventricular
pressure increase (dP/dtMAX), peak
rate of ventricular pressure decrease
(dP/dtMIN). Right ventricular afterload
was determined by effective arterial
elastance Ea, calculated as ESP/SV.
Ventricular-pulmonary coupling was
quantified as Ees/Ea [13, 14]. CO and
MAP from the LiDCOplus hemodynamic monitor (software version 3.02;
LiDCO Ltd, Cambridge U.K.) and
right ventricular end-diastolic pressure as a measure for central venous

50

100

150

200

RV Volume (ml)

RV Volume (ml)
Figure 3. TEA effects on RV systolic function indices
presented as % changes vs. Control baseline. Error
bars indicate the 95% Confidence Intervals (CI). All
effects were statistically significant (see Table 2),
clearly indicating decreased systolic RV function
after TEA.
SW, stroke work; SW/EDV, stroke work divided
by end-diastolic volume; Ees, the slope of the
end-systolic pressure-volume relationship; ESV25,
volume intercept of end-systolic pressure-volume
relation; dP/dtmax, peak rate of ventricular pressure
increase; dP/dtmax/EDV, peak rate of ventricular
pressure increase divided by end-diastolic volume;
ESV, end-systolic volume; ESP, end-systolic pressure; EF, ejection fraction; TEA, thoracic epidural
anesthesia.

pressure (CVP) were used to calculate
the systemic vascular resistance as SVR
= 80 (MAP-CVP)/CO.

Statistics
All statistical computations were done
using R and the R-package for Linear
and Nonlinear Mixed Effects Models
(NLME). See Wink et al [12] for details.

Results
Thoracic epidural anesthesia resulted in a significant decrease in right
ventricular contractility. The increase
in ESV25 and the decrease in Ees both
indicate a decrease in intrinsic RV
contractile state (see Figure 2). The
decreased systolic function is further
supported by significant reductions in
ESP, EF, SW, SW/EDV, dP/dtMAX and
(dP/dtMAX)/EDV (Figure 3). Cardiac
output, systemic vascular resistance
and mean arterial blood pressure
remained unchanged.
Afterload of the RV was significantly
increased by clamping of the pulmonary artery (see Figure 4 and 5). After
clamping of the pulmonary artery RV
contractility was increased both wit-

Figure 4. Schematic RV pressure-volume loops
based on mean end-diastolic and end-systolic
pressures and volumes. Black loops represent the
control conditions, solid at baseline and dashed
during PA clamp. The red loops represent the same
conditions during TEA. The figure illustrates that
homeometric autoregulation was maintained after
TEA.
ESPVR, end-systolic pressure-volume relationship;
EDPVR, end-diastolic pressure-volume relationship; RV, right ventricle; PA, pulmonary artery; TEA,
thoracic epidural anesthesia.

hout and with TEA (ESV25 decreased
and Ees increased, Figure 4), demonstrating the existence of homeometric
autoregulation in humans. Clamping
decreased the ratio of Ees to Ea known
as ventricular-pulmonary coupling,
but the effects were the same before
and after TEA (see Figure 5).

Discussion
In this observational study we used
pressure-volume analysis to assess TEA
effects on baseline RV function and
ventricular-pulmonary coupling. RV
function was impaired by TEA (see
Figure 2 and 3) without changing cardiac output. These results are clinically
highly relevant since TEA is applied in
multiple clinical settings like cardiac,
lung, and upper abdominal surgeries
as well as in chest trauma. Moreover,
RV function is an important determinant of early and late outcome in
cardiothoracic surgery, and decreased
RV function has been demonstrated
after pulmonary surgery [15, 16].
We also tested RV function by challenging the RV with increased afterload.
Animal studies have demonstrated
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Figure 5. The effects of TEA and PA clamp on
Ees, Ea and Ees/Ea . Black symbols indicate
the control condition, red symbols TEA. The
PA clamp effects (horizontal brackets) were
significant for all three parameters, the TEA
effects (vertical brackets) were significant for
Ees and for Ea, but not for Ees/Ea. The parallel
dashed lines illustrate that the PA clamp effect
was similar at control and TEA, as evidenced
by the absence of interaction between the PA
clamp effect and the TEA effect in the statistical analysis.
TEA, thoracic epidural anesthesia; PA, pulmonary artery; Ees, slope of the end-systolic
pressure-volume relationship; Ea, effective
arterial elastance; Ees/Ea, ventricular-pulmonary coupling ratio;. Values are presented as
mean ± SD. *, significant; NS, non- significant.

that the RV raises inotropic state
when faced with increased afterload,
a phenomenon referred to as homeometric autoregulation. This is to our
knowledge the first study that demonstrates the existence of homeometric
autoregulation in humans (see Figure
1). Homeometric autoregulation was
not affected by TEA.
The RV raises inotropic state (Ees) to
counterbalance the increased afterload
(Ea), this way keeping the ratio of
Ees to Ea (=ventricular-pulmonary
coupling) stable. The RV functions
mechanically optimal allowing for
maximal stroke work when the Ees/
Ea ratio equals 1 [17]. In our patients
Ees/Ea ratio was lower than 1, which
probably results from high Ea and relatively low Ees values. Ea values were
high probably as a resultant of hypoxic
pulmonary vasoconstriction during
one lung ventilation. The low Ees
values are most likely explained by the
myocardial depressant effects of most
anesthestics [18]. Although clamping
of the pulmonary artery resulted in a
decrease of the Ees/Ea ratio, it was not
affected by TEA (see Figure 5).
In general assessment of TEA-induced
changes in ventricular contractility are
difficult because of the TEA associated heart rate effects and changes in
loading conditions. We used pressurevolume loop analysis yield load independent parameters of contractility
this way preventing the confounding
effects of loading changes induced
by TEA. Intrinsic cardiac function is
coupled to heart rate, a phenomenon

known as force-frequency relationship
[19]. Therefor we used fixed hear rates
to prevent the confounding effects
of HR on ventricular contractility.
Without pacing HR potentially would
have been lower after induction of
epidural anesthesia. This means that
the observed impairment of RV function after TEA could have been more
profound if patients wouldn’t have
been paced.
Animal studies did not report a reduction in RV function at baseline settings
where contractility and afterload were
very low, but found significant cardiodepressant effects of TEA when RV
afterload was increased. The apparent
discrepancy with the current clinical
observations may relate to the fact
that our baseline data in patients were
obtained during one lung ventilation,
a condition that is associated with
increased RV afterload. Most importantly, our data confirm that TEA has
a direct effect on RV function. In this
study patients had relatively normal
RV function, but TEA effects on RV
function might be more detrimental in
patients with already diminished RV
function or pulmonary hypertension.
In conclusion TEA has a direct negative inotropic effect on the RV. This
decrease in RV contractility might be
well tolerated in patients with normal
RV function. However TEA effects
on RV contractility might be more
detrimental in patients with already
diminished RV contractility, pulmonary hypertension or patients likely to
encounter pulmonary hypertension.
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samenvatting In de REACT-2 studie (Randomized study of Early Assessment by CT
scanning in Trauma patients-2) vergeleken we een directe total-body CT (TBCT) scan
bij de opvang van potentieel ernstig gewonde patiënten met de standaard beeldvorming
bestaande uit Röntgenfoto’s, echo en selectieve CT scan. In vijf ziekenhuizen werden
patienten van 18jaar en ouder gerandomiseerd als zij voldeden aan de inclusiecriteria (afwijkende vitale parameters, verdenking op ernstig letsel of bepaalde letselmechanismen).
Het primaire eindpunt was ziekenhuismortaliteit (intention-to-treat analyse en subgroep
analyses van patiënten met multitrauma (ISS>16) of ernstig hersenletsel).
Tussen 2011 en 2014 werden 1403 patiënten gerandomiseerd, waarvan uiteindelijk
541 patiënten in de TBCT groep en 542 in de standaard beeldvorming groep werden
geïncludeerd in de primaire analyse. De ziekenhuis moraliteit was niet verschillend tussen
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beide groepen (total-body CT 86 [16%] uit 541 vs standaard beeldvorming 85 [16%]
uit 542; p=0·92). Dit gold ook voor de multitrauma patiënten (total-body CT 81 [22%]
uit 362 vs standaard beeldvorming 82 [25%] uit 331; p=0·46) en de ernstig hersenletsel
patiënten (68 [38%] uit 178 vs 66 [44%] uit 151; p=0·31). De gezondheidszorgkosten zijn
vergelijkbaar.
Concluderend blijkt het veilig om de directe TBCT scan uit te voeren bij ernstig gewonde
patiënten. De ziekenhuis mortaliteit is gelijk in beide groepen. Door het gebruik van
een TBCT scan werden potentieel levensbedreigende diagnoses sneller gesteld. Een
TBCT gaat met een iets hogere stralingsbelasting gepaard, maar bij daadwerkelijk ernstig
gewonde patiënten is het verschil met de standaard beeldvorming klein.

abstract Published work suggests a survival benefit for patients with trauma who

undergo total-body CT scanning during the initial trauma assessment; however, level 1
evidence is absent. We aimed to assess the effect of total-body CT scanning compared
with the standard work-up on in-hospital mortality in patients with trauma. We undertook an international, multicentre, randomised controlled trial at four hospitals in the
Netherlands and one in Switzerland (the REACT-2 study). Patients aged 18 years or older
with trauma with compromised vital parameters, clinical suspicion of life-threatening
injuries, or severe injury were randomly assigned to immediate total-body CT scanning
or to a standard work-up with conventional imaging supplemented with selective CT
scanning. The primary endpoint was in-hospital mortality, analysed in the intention-totreat population and in subgroups of patients with polytrauma and those with traumatic
brain injury.
Between 2011 and 2014, 5475 patients were assessed for eligibility, 1403 of whom were
randomly assigned: 702 to immediate total-body CT scanning and 701 to the standard
work-up. 541 patients in the immediate total-body CT scanning group and 542 in the
standard work-up group were included in the primary analysis. In-hospital mortality did
not diff er between groups (total-body CT 86 [16%] of 541 vs standard work-up 85 [16%]
of 542; p=0·92). In-hospital mortality also did not differ between groups in subgroup
analyses in patients with polytrauma (total-body CT 81 [22%] of 362 vs standard workup 82 [25%] of 331; p=0·46) and traumatic brain injury (68 [38%] of 178 vs 66 [44%] of 151;
p=0·31). Medical costs were comparable.
Diagnosing patients with an immediate total-body CT scan does not reduce in-hospital
mortality compared with the standard radiological work-up. Because of the increased
radiation dose, future research should focus on the selection of patients who will benefit
from immediate total-body CT.

Achtergrond
Radiologische beeldvorming speelt
een grote rol tijdens de opvang van
ernstig gewonde traumapatiënten.
Deze opvang wordt wereldwijd
gedaan volgens de Advanced Trauma
Life Support (ATLS) work-up [1].
Voor de beeldvorming betekent

dit Röntgen foto’s, een echo van
abdomen en thorax (Focussed Assessment with Sonography – FAST)
en ‘selectieve’ Computer Tomografie
(CT) scan van (een deel van) het
lichaam. De CT-scan is de afgelopen
decennia steeds sneller geworden
en vaker beschikbaar op of nabij de

traumakamer. Bij binnenkomst van
een ernstig gewonde patiënt, wordt
er wereldwijd steeds vaker gekozen
voor een primaire CT-scan (al dan
niet total-body), zónder voorafgaande Röntgenfoto’s en echo [2-6].
De hypothese is dat patiënten door
snellere en meer complete diagnos-
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Wat was er reeds bekend?

Voor start van de REACT-2 studie werd een systematic review gedaan
van literatuur gepubliceerd in verschillende databases tussen 1947 en
2010. De primaire uitkomstmaten waren totale mortaliteit en tijd op de
traumakamer. Vier studies werden geincludeerd (totaal 4621 patiënten).
Alle studies waren niet-gerandomiseerde cohortstudies met retrospectieve datacollectie. De mortaliteit was gelijk tussen de TBCT en standaard
radiologische opvang. Na correctie voor confounders, liet één van de
studies een toename in de overlevingskans zien voor TBCT patiënten.
Tijd op de traumakamer werd beschreven in drie studies; bij twee studies
was de traumakamer tijd significant korter voor patiënten die een TBCT
ondergingen.

opvang krijgen met Röntgenfoto’s,
een echo en selectieve CT-scan (vanaf
nu standaard radiologische opvang
genoemd).
De REACT-2 studie was een vervolg
op de REACT studie die een tijdswinst aantoonde van het hebben van
een mobiele CT-scan op of nabij de
traumakamer (t.o.v. locatie op de
afdeling radiologie). Klinische voordelen van deze tijdswinst konden
in de REACT studie niet worden
aangetoond.

Studie ontwerp
Wat voegt het artikel toe?

De REACT-2 studie laat zien dat de TBCT scan veilig is. De mortaliteit was
gelijk, wel bleek de TBCT sneller en er was geen verschil in medische
kosten in vergelijking met de standaard radiologische opvang. Bij ernstig
gewonde patiënten die een indicatie hadden voor een CT-scan van meerdere lichaamsregio’s, was de directe TBCT zelfs voordeliger als het gaat
om stralingsdosis. De REACT-2 studie liet ook zien hoe moeilijk het was
om de juiste patiënt (d.w.z. de meest ernstig gewonde) te selecteren aan
de hand van klinische criteria alleen. Deze selectie is een van de belangrijkste uitdagingen voor toekomstig onderzoek.

tiek met een total-body CT scan
(TBCT) eerder de optimale behandeling kunnen ondergaan en mogelijk
een betere overleving hebben.
Voor de start van de studie voerden
we een systematic review uit [7].
Er werd een systematische search
van literatuur naar TBCT gedaan in
MEDLINE, Embase, Web of Science
en Cochrane Library databases tussen
1947-2010. Alle studies met originele
data die de TBCT scan vergeleken
met de standaard radiologische
opvang bij traumapatiënten werden geïncludeerd. De belangrijkste
uitkomstmaten waren mortaliteit en
tijd op de traumakamer. Er werden
vier studies geïncludeerd die in totaal
5470 patiënten beschreven, waarbij
1 studie 4621 patiënten includeerde
(84%) [3]. Alle studies waren niet-gerandomiseerde cohortstudies met retrospectieve data collectie en relatief
goede methodologische kwaliteit.
Mortaliteit werd beschreven in drie
studies. Hoewel de absolute mortali-

teit verschilde tussen studies, was de
mortaliteit binnen de studies gelijk
tussen de directe TBCT scan groep
en de patiënten die de standaard
radiologische opvang kregen (pooled
odds ratio 0,91, 95% CI 0,79–1,05).
Na correctie voor confounders, liet
één studie een verbetering zien in de
overlevingskans voor patiënten die
een TBCT scan ondergingen. Tijd op
de traumakamer werd beschreven in
drie studies; twee hiervan lieten zien
dat de TBCT scan significant sneller
was dan de standaard radiologische
opvang (70 min vs 104 min; p=0,025;
en 47 min vs 82 min; p<0·,001).

Doel van de studie
De REACT-2 studie (acroniem voor
Randomized study of Early Assessment by CT scanning in Trauma
Patients) onderzocht of de inhospitale mortaliteit van traumapatiënten
die een directe TBCT hebben gehad
lager is in vergelijking met patiënten die de standaard radiologische

REACT-2 trial was een gerandomiseerde, multicenter trial. De primaire uitkomstmaat was mortaliteit.
Belangrijkste secundaire uitkomstmaten zijn: klinische relevante
tijdsintervallen, stralingsbelasting en
zorgkosten. Details t.a.v. het studie
ontwerp zijn terug te vinden in het
gepubliceerde protocol [7].

Resultaten
Tussen 2011 en 2014 werden 1083
patiënten geïncludeerd in vier
Level-1 traumacentra in Nederland
(Radboud UMC, Erasmus MC, UMC
Groningen en AMC) en één ziekenhuis in Zwitserland (University
Hospital Basel). Patiënten die in aanmerking kwamen voor inclusie waren
traumapatiënten met afwijkende
vitale parameters (bijv. hypotensie of
tachycardie), klinische verdenking op
ernstig letsel (bijv. een bekkenfractuur) of bepaalde letselmechanismen
(bijv. een val van drie meter hoogte
of meer). De complete lijst met inen exclusiecriteria kunt u vinden in
Tabel 1.
Na randomisatie werden in totaal 541
patiënten geanalyseerd na een directe
TBCT, tegenover 542 patiënten die
de standaard beeldvorming kregen
(controlegroep). Patiënten karakteristieken waren vergelijkbaar tussen
beide groepen. De ziekenhuissterfte
was 15,9% in de TBCT groep en 15,7%
in de controlegroep (p=0,92). Tijd
tot diagnose was 50 minuten (IQR
38-68) in de TBCT groep ten opzichte
van 58 minuten (IQR 42-78) in de
controlegroep (p = 0,001). Binnen de
controlegroep was er een substantiële
groep die minder stralingsbelasting
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ondervond. Daarnaast liet de economische evaluatie geen verschillen
zien in de zorgkosten tussen beide
groepen.
Wanneer we keken naar subgroepen
zoals de ernstig gewonde patiënt
(Injury Severity Score van 16 of
hoger) of de patiënt met ernstig neurotrauma, vonden we eveneens geen
significant verschil in mortaliteit.

Conclusie
Ernstig gewonde traumapatiënten
die een directe TBCT krijgen hebben
dezelfde mortaliteit als patiënten die
de standaard beeldvorming krijgen
met een selectieve CT scan. Ook bij
vooraf gespecificeerde subgroepen
zoals multitraumapatiënten en patiënten met ernstig hersenletsel werd
geen verschil in ziekenhuissterfte
gevonden. De TBCT scan zorgde
voor snellere diagnostiek. Binnen de
controlegroep was er wel een sub-

stantiële groep die minder stralingsbelasting ondervond. De zorgkosten
waren gelijk in beide groepen.
Op basis van deze resultaten is geen
bewijs geleverd voor een overlevingswinst bij het gebruik van een
TBCT scan. Vanwege de snellere tijd
tot diagnose, valt een TCBT scan
desalniettemin te overwegen bij de
ernstig gewonde traumapatiënt.
Optimale selectiecriteria hiervoor
dienen nog verder te worden vastgesteld.
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ABSTRACT
Introduction Fibrinogen concentrate might partly restore coagulation defects and
reduce intraoperative bleeding. The aim of this study was to determine whether
fibrinogen concentrate infusion dosed to achieve a plasma fibrinogen level of 2.5
g/L in high-risk cardiac surgery patients with intraoperative bleeding reduces
intraoperative blood loss.
Methods A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial conducted
in Isala Zwolle, the Netherlands (February 2011-January 2015), involving patients
undergoing elective, high-risk cardiac surgery with intraoperative bleeding
(blood volume between 60 and 250 mL suctioned from the thoracic cavity in
a period of 5 minutes) were randomized to receive fibrinogen concentrate or
placebo. The target post-infusion plasma fibrinogen level was 2.5 g/L. The primary
outcome was blood loss in milliliters between infusion of fibrinogen concentrate
(i.e., after removal of cardiopulmonary bypass) and closure of chest. Safety
variables (within 30 days) included: in-hospital mortality, myocardial infarction,
cerebrovascular accident or transient ischemic attack, renal insufficiency, venous
thromboembolism, pulmonary embolism, and operative complications.
Results Among 120 patients included in the study, combined CABG and valve
repair or replacement surgery comprised 72% of procedures. For the primary
outcome, median blood loss in the fibrinogen group was 50mL (interquartile range
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[IQR], 29-100 mL) compared with 70 mL (IQR, 33-145 mL) in the control group (P = 0.19), the absolute
difference 20 mL (95%CI, −13 to 35 mL). There were 6 cases of stroke or transient ischemic attack (4
in the fibrinogen group); 4 myocardial infarctions (3 in the fibrinogen group); 2 deaths (both in the
fibrinogen group); 5 cases with renal insufficiency or failure (3 in the fibrinogen group); and 9 cases with
reoperative thoracotomy (4 in the fibrinogen group).
Conclusion Among patients with intraoperative bleeding during high-risk cardiac surgery,
administration of fibrinogen concentrate, compared with placebo, resulted in no significant difference
in the amount of intraoperative blood loss.

samenvatting

Introductie Het medicijn geconcentreerd fibrinogeen kan mogelijk een stollingsstoornis herstellen. Het
doel van deze studie was om te bepalen of infusie van geconcentreerd fibrinogeen, voor het aanvullen
van de plasmawaardes tot 2.5 g/L, het intra-operatieve bloedverlies kan verminderen.
Methoden Deze studie was een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde en dubbelblinde klinische
studie welke werd ontworpen en afgerond in de Isala Zwolle in de periode februari 2011 tot januari
2015. Geïncludeerd werden patiënten die een electieve, hoog-risico hartchirurgie ondergingen met
daarbij intra-operatief bloedverlies (bloedvolume tussen 60 en 250 mL uitgezogen uit de borstkast
in een periode van 5 minuten). Deze patiënten werden gerandomiseerd voor geconcentreerd
fibrinogeen of placebo waarbij de streefwaarde voor plasma fibrinogeen na interventie 2.5 g/L was.
De primaire uitkomst was bloedverlies in mL tussen infusie van fibrinogeen (na verwijderen van
de hartlongmachine) en sluiten van de borstkast. Klinische uitkomsten (binnen 30 dagen) waren:
ziekenhuismortaliteit, myocardinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) of transient ischemic attack
(TIA), nierinsufficiëntie, veneuze trombo-embolie, longembolie en overige complicaties.
Uitkomst Van de 120 geïncludeerde patiënten kregen 72% een CABG met klepoperatie. Bij de primaire
uitkomst was het mediaan bloedverlies in the fibrinogeen groep 50 mL (interquartile range [IQR], 29100 mL) en in de controle groep 70 mL (IQR, 33-145 mL),
(P = 0.19), met een absoluut verschil van 20 mL (95%CI, −13 tot 35 mL).
Er waren 6 patiënten met een CVA of TIA (4 in de fibrinogeen groep); 4 myocardinfarcten (3 in de
fibrinogeen groep); 2 maal ziekenhuismortaliteit (beide in de fibrinogeen groep); 5 patiënten met
nierinsufficiëntie of nierfalen (3 in de fibrinogeen groep) en 9 gevallen met re-thoracotomie (4 in de
fibrinogeen groep).
Conclusie Bij patiënten met intra-operatief bloedverlies tijdens hoog-risico hartchirurgie, heeft infusie
van geconcentreerd fibrinogeen, in vergelijking met placebo, geen significant verschil opgeleverd voor
het intra-operatief bloedverlies.

Introduction
Excessive bleeding is a common
complication in cardiac surgery, and
is most frequently due to insufficient
surgical hemostasis or impairment
of the coagulation system; treatment
with allogeneic blood products is
often necessary. Approximately 20%
of patients consume more than 80%
of all products in cardiac surgery [1].
Excessive bleeding and transfusion
of blood products is associated with

several risks including early and late
mortality, increased risk for infections, prolonged hospital stay and
decrease of long-term quality of life
[2-5]. In addition, transfusion of blood
products is costly. Next to the bleeding potential brought about by the
large wound area intrinsic to cardiac
surgery, cardiopulmonary bypass
(CPB) is associated with temporary
dysfunction of the hemostatic and
fibrinolytic systems [6-9]. The result

is platelet dysfunction, coagulation
factor activation, depletion and
fibrinolysis [10].
Considering these findings, a more
judicious use of the blood products is
required. There are several methods
for reducing transfusion in cardiac
surgery. One important method is
the pharmacological intervention
with tranexamic acid, desmopressin,
prothrombin complex concentrate,
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Figure 1: Effect of fibrinogen concentrate on intraoperative blood loss
among patients with intraoperative
bleeding during high-risk cardiac
surgery. A Randomized Clinical Trial.
Flow diagram of progress through
phases of a randomized trial comparing fibrinogen concentrate vs placebo
for intraoperative bleeding among
patients undergoing high-risk cardiac
surgery. MRSA indicates methicillinresistant Staphylococcus aureus.
a High-risk cardiac surgery indicates
combined coronary artery bypass
graft surgery and valve repair or
replacement surgery, the replacement of multiple valves, aortic root
reconstruction, or reconstruction of
the ascending aorta or aortic arch.
b No intraoperative bleeding occurred
when “5-minute bleeding volume
test” by suctioning of blood from
the thoracic cavity (pleura and pericardium) for a period of 5 minutes
revealed collected volumes of less
than 60 mL; these patients were
excluded.
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Figure 2: Mean plasma fibrinogen levels during the study

recombinant factor VIIa and fibrinogen concentrate. At the start of this
randomized clinical trial, there was
already an increase in the use of the
procoagulant fibrinogen concentrate
in patients with severe coagulopathic
bleeding in various fields of surgery
[11-15]. This interest was supported
by the publication of several in-vitro
and in-vivo studies which have shown
that fibrinogen concentrate reversed
dilution coagulopathy caused by colloid fluid infusions [16-19]. However,
these studies were not performed in
the domain of cardiac surgery.
Plasma fibrinogen (coagulation
factor I) plays an important role in
hemostasis by acting as an endogenous substrate for fibrin formation,
promoting clot formation and platelet aggregation by binding platelet
glycoprotein IIb/IIIa receptors [20.
21]. Commercially available fibrinogen concentrate is produced from

pooled human plasma using a specific
cryoprecipitation procedure (Cohn/
Oncley method) and is labelled for
reversing coagulopathic bleeding
found in congenital hypo-, dys- and
afibrinogenemia and in acquired hypofibrinogenemia. Acquired hypofibrinogenemia as a result of dilution
and/or consumption is the most common cause of low fibrinogen levels
during surgery inducing coagulation
disorders that eventually may lead to
severe bleedings [22].
Suppletion of low plasma fibrinogen
levels with the procoagulant medication fibrinogen concentrate is an
interesting therapeutic option. Few
studies with small number of patients
addressed the use of fibrinogen
concentrate in cardiac surgery both
reporting a reduction in postoperative blood loss [23-25]. Consequently,
questions regarding the effects of
fibrinogen concentrate on blood loss
and transfusion in the domain of car-

diac surgery remained unanswered.
The procoagulant fibrinogen concentrate was used for the first time in
the Isala Zwolle in December 2006 in
cardiac surgery procedures. This procoagulant was infused in patient who
had excessive coagulopathic bleeding
despite treatment with blood products and conventional antifibrinolytic
and procoagulant medication to
improve hemostasis.

Retrospective analysis of data
Around the start of this randomized
clinical trial, there was no solid
evidence for the use of fibrinogen
concentrate to reduce blood loss and
transfusion in cardiac surgery. The
effects of fibrinogen concentrate
on clinical adverse events were also
unknown. The lack of evidence and
the questions that were raised on
the effects of fibrinogen in cardiac
surgery, together with the aspiration to optimize hemostasis in this
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Fibrinogen
(n = 60)

Control
(n = 60)

Age, mean (SD), y

70 (10)

72 (10)

Women, No. (%)

21 (35)

16 (27)

Body surface area, mean (SD), m2

1.96 (0.19)

1.99 (0.22)

EuroSCORE, mean (SD)a

7 (3)

7 (2)

Diabetes type 1 or 2, No. (%)

16 (27)

19 (32)

Hypertension, No. (%)

38 (63)

41 (68)

Left ventricular hypertrophy, No. (%)

27 (45)

32 (53)

Preoperative use of anticoagulants, No. (%)
Aspirin

31 (52)

33 (55)

Clopidogrel

0 (0)

1 (2)

Nadroparin

8 (13)

6 (10)

Coumarins

16 (27)

10 (17)

9 (15)

5 (8)

Left ventricular ejection fraction %, No. (%)
<30
30-50

18 (30)

10 (17)

>50

33 (55)

45 (75)

5 (8)

4 (7)

43 (72)

43 (72)

Previous cardiac surgery, No. (%)
Type of surgery, No. (%)
CABG surgery and valve(s)
Valves only

6 (10)

7 (11)

Thoracic aorta surgery

11 (18)

10 (17)

14.3 (1.7)

13.9 (1.4)

Preoperative data, mean (SD)
Hemoglobin, g/dL
Hematocrit, %

43 (5)

41 (4)

Platelet count, x109/L

222 (78)

220 (53)

9.2 (1.3)

9.2 (1.3)

End-CPB data, before study medication, mean (SD)
Hemoglobin, g/dL
Hematocrit, %

27 (4)

27 (4)

Platelet count, x109/L

131 (37)

142 (39)

Plasma fibrinogen concentration, g/L
5-minutes bleeding volume, median (IQR), mL

1.7 (0.4)

1.8 (0.3)

75 (66-100)

80 (70-100)

0.95 (2.02)

0.61 (1.00)

Transfusion during CPB, mean (SD)
Red blood cells units
Fresh-frozen plasma units
Transfusion of autologous blood in mL, median (IQR)

0.03 (0.17)

0.00 (0.00)

500 (313-650)

450 (350-638)

Lowest core temperature in °C, median (IQR)

30 (28-32)

30 (28-32)

CPB time in minutes, mean (SD)

209 (94)

192 (71)

Table 1. Baseline and patient characteristics
CABG, coronary artery bypass graft; CPB, cardiopulmonary bypass; IQR, interquartile range.
a EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) is a risk model for calculating
the risk of death after a heart operation using 17 items relating to the patient, state of the heart and the
proposed operation. EuroSCORE categorizes risk of death in low risk (EuroSCORE 0-2), intermediate risk
(EuroSCORE 3-5), and high risk (EuroSCORE ≥6).

domain, have led to the formulation
of several published research projects.
These studies were part of an overall
project to optimize coagulations during cardiac surgery. The knowlegde
gained from these studies has aided in
the design of the randomized clinical
trial.
In the first study, a large retrospective
cohort of high-risk cardiac surgery
procedures revealed that administering fibrinogen concentrate did
not reduce postoperative blood loss
and transfusion. There was also no
increase in clinical adverse events
such as 30-day mortality, myocardial
infarction, stroke, renal insufficiency
or failure, infections and prolonged
mechanical ventilation. At the time
of this study, there were only three
studies that had investigated the use
of fibrinogen concentrate in cardiac
surgery procedures [23-25].
In a pilot study of Karlsson et al. the
infusion of fibrinogen concentrate
was prophylactic. Twenty elective coronary artery bypass graft
(CABG) patients were randomized
to either prophylactic infusion of 2 g
fibrinogen concentrate or no infusion
which was the control group. For the
fibrinogen group the mean preoperative plasma fibrinogen concentration
had risen from 2.9 g/L to 3.5g/L. [23].
As the average plasma fibrinogen
level in humans is 2.0 to 4.5 g/L, the
decision of Karlsson et al. to design a
study with prophylactic infusion of fibrinogen concentrate (in all patients)
to reach such high plasma fibrinogen
levels before the procedure even
started and before any evidence of
excessive coagulopathic bleeding, can
be considered risky.
In our first study there was no association between the use of fibrinogen
concentrate and the occurrence of
thromboembolic events, an observation which was in line with studies on
the safety of fibrinogen concentrate at
that time [26-28]. A major limitation
of the study was the retrospective,
non-randomized design. Differences
in baseline characteristics likely have
caused confounding by indication.
Although we used propensity scored
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Primary outcome

Median (IQR), mL
Fibrinogen
(n = 58)

Blood loss between intervention
50 (29-100)
and chest closure
Secondary and Exploratory Outcome
No. of patients
58
Blood loss in the ICU/time interval starting from admission
h
70 (35-130)
>1-3 h
80 (50-156)
>3-6 h
100 (54-169)
>6-12 h
110 (80-160)
>12-24 h
130 (80-180)
Cumulative 24-h blood loss

570 (390-730)

Control
(n = 57)

Absolute difference
(95% CI)

70 (33-145)

20 (-13 to 35)a

P Value
0.190

59
90 (46-149)
110 (40-220)
110 (60-208)
125 (83-224)
160 (90-270)
690 (400-1090)

0.047b

120 (-45 to 355)a

Table 2. Primary, secondary, and exploratory study outcomes
ICU, intensive care unit; IQR, interquartile range. Time point “intervention” is defined as moment of infusion of study medication.
a 95%confidence interval of difference in medians is based on a nonparametric bootstrap procedure (10 000 bootstraps with replacement).
b P value is based on the constructed mixed-model for repeated measurements.

Fibrinogen
(n = 58)

Control
(n = 59)

Red blood cells
Fresh-frozen plasma
Platelets
Any transfusion

0
0
2 (3)
2 (3)

3 (5)
1 (2)
2 (3)
4 (7)

Red blood cells
Fresh-frozen plasma
Platelets
Any transfusion

10 (17)
9 (15)
9 (15)
20 (33)

Red blood cells transfusion units
Fresh-frozen plasma transfusion units
Platelets transfusion units
Any transfusion units

0 (0-1)
0 (0-2)
0 (0-1)
0 (0-2)

Patients who received transfusion between intervention and chest closure,No. (%)

Patients transfused between intervention and 24 h, thereafter, No. (%)

Transfusion units between intervention and 24 h thereafter, median (IQR)

20 (33)
13 (22)
13 (22)
23 (38)
0 (0-4)
0 (0-4)
0 (0-1)
0 (0-8)

Table 3. Secondary transfusion outcomes.
Time point “intervention” is defined as moment of infusion of study medication.

matching as a method for (pseudo)
randomisation, it remains a challenge
to correct for confounding factors in
non-randomized intervention studies.
The results of this study were
important to guide the design of
the randomized clinical trial. We
hypothesized that the lack of effect of
fibrinogen concentrate on blood loss
and transfusion could be attributed to
the relatively low dose of fibrinogen
concentrate given, with 60% of the
patients in the fibrinogen group given

1 or 2 gram of fibrinogen concentrate,
while in two other studies a mean of
5.7 grams and 7.8 grams of fibrinogen
concentrate was infused [24, 25].
We also recognized that the timing
of fibrinogen concentrate might be
crucial in hemostasis management.
Based on all the previously published
work and our own observations, we
chose the period after removal of CPB
and surgical hemostasis as the optimal
time for administration of fibrinogen
concentrate.

A tailor-made transfusion
protocol
The next step in the project was the
implementation of a cardiac surgery
specific transfusion protocol in order
to systematically direct the use of
blood products and pro-hemostatic
medication to prevent excessive
transfusion of blood products and
reduce the number of transfused
patients. The new cardiac surgery
specific transfusion protocol resulted
in fewer patients transfused with red
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Fibrinogen
(n = 60)

Control
(n = 60)

Tranexamic acid
Desmopressin
Prothrombin complex concentrate
Recombinant factor VIIa

59 (98)
42 (70)
5 (8)
0 (0)

60 (100)
41 (68)
2 (3)
0 (0)

Protamine
Tranexamic acid
Desmopressin
Prothrombin complex concentrate
Fibrinogen concentrate
Recombinant factor VIIa

3 (5)
9 (15)
3 (5)
4 (7)
1 (2)
0 (0)

8 (13)
15 (25)
8 (13)
10 (17)
6 (10)
0 (0)

During surgery, patients receiving, No. (%):

During ICU period, patients receiving, No. (%):

Table 4. Procoagulants and antifibrinolytics use during surgery and ICU

blood cells (RBC) and fresh frozen
plasma (FFP) and a lower risk for
myocardial infarction. The reductions
in the amount of transfusion between
groups were not significant due to the
already restrictive transfusion practice in Isala Zwolle. Although the new
cardiac surgery-specific transfusion
protocol was not a major departure
from daily practice, adherence to the
new protocol remained a challenge
in the first year of introduction.
Such problems with implementation
are known from other studies [29,
30]. We had reason to believe that a
restrictive transfusion protocol compared to a liberal protocol, was safe
regarding the occurrence of clinical
adverse events [31-33]. In our study, a
restrictive transfusion protocol even
proved to reduce the incidence of
myocardial infarction. The successful
implementation of this new transfusion protocol was an important milestone in the work-up to the clinical
trial. This protocol was introduced in
January 1st, 2009, while the inclusion
of the first patient of the trial was on
February 10, 2011. In this two-year
period, this transfusion protocol had
become the standard in Isala Zwolle.

Critical levels of plasma
fibrinogen
We also found, in another retrospective analysis of data, that low
plasma fibrinogen levels at the end of
cardiopulmonary bypass (end-CPB)
were related to postoperative blood

loss and transfusion. End-CPB plasma
fibrinogen levels higher than ≥ 2.5
g/L reduced the risk for excessive
postoperative bleeding. This gave
us valuable information, since there
was no published dose finding study
available at the time. We considered
it safe to set the target fibrinogen
concentration at this level (2.5 g/L) in
the randomized clinical trial, since it
corresponded with the lower levels
of fibrinogen observed in clinical
practice, but was slightly higher than
the recommended levels in current
guidelines which is between 1.5 and
2.0 g/L. [34-36].

Randomized clinical trial
Finally, we designed and executed
a randomized, placebo-controlled,
double-blind clinical trial of fibrinogen concentrate (Hemocomplettan
P, CSL Behring) vs placebo for the
treatment of intraoperative bleeding during high-risk cardiac surgery.
The study was conducted in the Isala
Zwolle, a large university-affiliated
teaching hospital in the Netherlands.
The study protocol was approved
on August 23, 2010, by the institutional medical ethical committee
and was conducted in accordance
with the principles of the Declaration of Helsinki and the International
Conference on Harmonisation of
Good Clinical Practice guidelines.
Recruitment of patients occurred
between February 2011 and December
2014. On February 2011 the protocol

was amended with minor changes. Patients were eligible if they were older
than 18 years and had undergone elective high-risk cardiac surgery defined
as combined coronary artery bypass
graft (CABG) surgery and valve
repair or replacement surgery, the
replacement of multiple valves, aortic
root reconstruction, or reconstruction of the ascending aorta or aortic
arch. Specific exclusion criteria were
proof or suspicion of a congenital
or acquired coagulation disorder,
any stroke or myocardial infarction
within 2 months preceding surgery,
venous or arterial thrombosis, clopidogrel use in the 5 days preceding
surgery, glycoprotein IIb/IIIa receptor
antagonist use in the 2 days preceding
surgery, or INR (international normalized ratio) of more than 1.4 in patients
who used coumarins. The study data
were prospectively collected starting
a day prior to surgery and ending at
the 30-day follow-up with collection
of information on adverse events.
The participants were randomized
with a web-based randomization
protocol using an unstratified fixedblock size of 4. Much attention was
given to ensure strict blinding during
the randomization process, the infusion of study medication (placebo or
fibrinogen concentrate), the followup period, and during data collection. During the entire study period,
anesthetic management and surgical
treatment was performed according
to the same standard procedures as
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described previously [37]. Antifibrinolytic prophylaxis was given to
all study participants (ie, both the
fibrinogen and control groups) as
part of the surgical procedure. After
the infusion of study medication, the
criteria for transfusion were based on
a transfusion protocol introduced at
the Isala Zwolle in the year 2009, specifically designed for cardiac surgery
procedures [38].

No. of events a

In-hospital mortality
Stroke
Transient ischemic attack
Myocardial infarction
Renal insufficiency or failure
Thromboembolism
Allergic reaction
Infections
Rethoracotomy (≤5 d)

Results
During the study period from February 2011 to January 2015, 647 patients
undergoing elective high-risk cardiac
surgery were eligible to participate
in the trial (see Figure 1). After initial
screening, 203 patients agreed to
participate and provided informed
consent. During surgery, 73 patients
had no intraoperative bleeding, 7 had
major surgical complications, and 3
did not undergo the 5-minute bleeding volume test and were excluded
from the study. One hundred twenty
patients diagnosed with intraoperative bleeding after removal of cardiopulmonary bypasswere randomized
to receive placebo or fibrinogen
concentrate. In August 2013, an
interim analysis was performed on
all outcomes (primary and exploratory and safety outcomes). Based on
no statistically significant differences
between groups, the data and safety
monitoring board (DSMB) concluded
that the trial should continue.
Among the 120 patients (mean [SD]
age; 71 (10) years; 37 women [31%])
included in the study, 72% underwent
CABG surgery combined with valve
repair or replacement surgery. The
mean (SD) cardiopulmonary bypass
time was 200 (83) minutes. Table 1
shows the baseline characteristics for
each group. The mean preoperative
plasma fibrinogen concentration was
2.9 g/L (95%CI, 2.7-3.1 g/L) for the
fibrinogen group and 2.8 g/L (95%CI,
2.7-3.0 g/L) for the control group.
The mean infused dose of fibrinogen
concentrate was 3.1 g (95%CI, 2.7-3.5
g/L) for the fibrinogen group, yielding a mean plasma fibrinogen concentration of 2.3 g/L (95%CI, 2.2-2.4
g/L) as measured when the patients
arrived in the ICU. In the control

Fibrinogen
(n = 60)

Control
(n = 60)

2
4
0
3
3
0
0
3
4

0
1
1
1
2
0
0
2
5

Table 5. Clinical adverse events within 30 days
a

Patients could have experienced more than 1 event.

group, the mean plasma fibrinogen
concentration at arrival in the ICU
was 1.7 g/L (95%CI, 1.6-1.8 g/L). The
plasma fibrinogen concentration 24
hours after intervention was 3.3 g/L
(95%CI, 3.2-3.5 g/L) for the fibrinogen
group and 3.1 g/L (95%CI, 2.9-3.3 g/L)
for the control group.
Figure 2 depicts the plasma fibrinogen levels for the first 24 hours following surgery. There were 5 patients
with missing data for the primary
outcome; 2 in the fibrinogen group
and 3 in the control group. These
participants were deleted from the
analysis of the primary end point. The
30-day follow-up data regarding clinical adverse events were complete for
all 120 patients.

Primary Outcome
There was no significant difference in
blood loss measured from the time of
the fibrinogen concentrate infusion
and chest closure between the fibrinogen group (median, 50 mL; IQR,
29-100 mL) and the control group
(median, 70 mL; IQR, 33-145 mL; P =
0.19) with an absolute difference of 20
mL (95%CI, −13 to 35 mL; see Table 2).
The duration of primary outcome collection was 4.2 minutes (95%CI, 0.48.0 minutes) in the fibrinogen group
and 8.7 minutes (95%CI, 5.2-12.1
minutes) in the control group. The
blood loss difference between the
fibrinogen concentrate and control
groups was not significantly different

after adjustment for the predefined
variables age, sex, EuroSCORE,
lowest core temperature, and cardiopulmonary bypass time (P= 0.09).
Results of a sensitivity analysis based
on multiple imputation of missing
data were consistent with those of the
primary analysis.

Secondary and Exploratory
Analysis
Transfusion outcomes are shown
in Table 3. There were numerically
fewer patients and number of units of
blood products used in the fibrinogen
group compared with the control
group. This study was not adequately powered to formally test these
secondary outcomes. The same holds
for procoagulant and antifibrinolytic
use and for adverse events. Following surgery, 1 patient (2%) in the
fibrinogen group and 6 patients (10%)
in the control group were given additional fibrinogen concentrate by the
treating clinicians. Tranexamic acid
was given to 9 patients (15%) in the
fibrinogen group and 15 (25%) in the
control group. Prothrombin complex
concentrate was given to 4 patients
(7%) in the fibrinogen group and 10
(17%) in the control group (see Table
4). Clinical adverse events occurring
during the trial are shown in Table
5. There were more adverse events
in the fibrinogen group: 4 strokes or
transient ischemic attacks in fibrinogen patients and 2 in the control
patients, 3 myocardial infarctions in
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the fibrinogen patients compared
with 1 in the control patients, and 2
mortalities in the fibrinogen group
but none in the control patients.
Compression ultrasound of both legs
on the third postoperative day showed that no patients had deep venous
thrombosis in either group. Compression ultrasound was not performed
in 4 patients on postoperative day 3.
Information on the clinical condition
of these patients was obtained within
the 30-day follow-up. Exploratory
analysis using mixed-model regression for repeated measurements
showed that cumulative blood loss
in the first 24 hours after surgery was
significantly lower for the fibrinogen
group than for the control group
with median blood loss of 570 mL
(IQR, 390-730 mL) in fibrinogen
patients compared with 690 mL (IQR,
400-1090 mL; P = 0.047) for control
patients.

Discussion
This randomized clinical trial showed
that administration of fibrinogen
concentrate was able to significantly
reduce 24 hours postoperative blood
loss. In addition, postoperative 24
hours RBC transfusion was reduced
by 75%, FFP transfusion by 50%,
platelets transfusion by 40% and
transfusion of any blood product by
60%. These are clinically important
outcomes. This trial was unique in
using end-CPB plasma fibrinogen
levels as clinical starting point instead
of Point of Care (thromboelastometry) based algorithms as used by
other studies. Hereby making this

method accessible to other centers
and countries that do not have access
to a thromboelastometry device.
Although our trial was not powered for analyzing the incidence of
potential clinical (thromboembolic)
events, the distribution of the events
is interesting, in particular the occurrence of stroke and transient ischemic
attack. However, in a detailed analysis
of these events, the post-infusion
fibrinogen levels were within normal
range and below targeted levels, while
one patient randomized to fibrinogen
concentrate had not even received
fibrinogen concentrate. These events
were likely caused in the context of
high risk cardiac surgery procedures
combined with a population with
certain risk factors. Furthermore,
the hypercoagulable state in the
days after surgery might have played
an important and causal role in the
occurrence in some of these clinical events. Nonetheless, fibrinogen
concentrate should be infused with
caution given the uncertainties concerning the safety of its use. Certainly,
follow-up is needed for all cardiac surgery patients, especially for patients
receiving fibrinogen concentrate. A
prophylactic infusion of fibrinogen
concentrate is not recommended. Fibrinogen concentrate infusion should
only be considered in cardiac surgery
procedures where ongoing coagulopathic bleeding is caused by acquired
hypofibrinogenemia. Until we know
more about the risk/benefit ratio of
exogenous fibrinogen concentrate
in this setting, a target post-infusion
plasma fibrinogen level of 2.5 g/L can

be recommended. The clincial efficacy
of even lower target fibrinogen levels
should be investigated in a dedicated
dose-finding trial.

What is already known
on this topic
Plasma fibrinogen plays a key role in
hemostasis, but is rapidly depleted
during cardiac surgery. Infusion of
fibrinogen concentrate replaces depleted plasma fibrinogen and reverses
coagulopathic bleeding by enhancing
the speed and strength of blood clot
formation. Only a few randomized
clinical trials have investigated its use
in cardiac surgery. Neither of these
studies provided definitive evidence
for the efficacy of fibrinogen concentrate infusion to control ongoing
bleeding during cardiac surgery.
This study investigated whether
fibrinogen concentrate infusion reduced ongoing blood loss in patients
undergoing cardiac surgery targeting
a post–infusion plasma fibrinogen
level of at least 2.5 g/L.

What this study adds
Among patients with intraoperative
bleeding during high-risk cardiac
surgery, administration of fibrinogen
concentrate targeted at post-infusion
plasma fibrinogen level of 2.5 g/L,
compared with placebo, resulted
in no significant difference in the
amount of intraoperative blood loss.
However, in the exploratory outcome,
the cumulative 24 hours postoperative blood loss and postoperative
transfusion of blood products was
lower in the fibrinogen group.
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samenvatting Na falende conservatieve behandeling is een epidurale ‘blood patch’
met autoloog bloed de gebruikelijke behandeling voor Post-Durale Punctie Hoofdpijn
(PDPH). Een 25-jarige vrouw ontwikkelde PDPH na een neurochirurgische revisie van
een lumbo-peritoneale drain en gezien de recente chirurgische interventie was er sprake
van een gecompromitteerde barrièrefunctie van de huid. Bloed buiten de circulatie
is een goede voedingsbodem voor microorganismen en een epidurale ‘blood patch’
verhoogt het risico op infectie van de epidurale ruimte en van de drain. Daarom werd
besloten een ‘patch’ met gelatineoplossing (Gelofusine®) te plaatsen. Een ‘patch’ met
gelatineoplossing is, net als een ‘patch’ met autoloog bloed, een effectieve behandeling
van PDPH en daardoor een goed alternatief bij een verhoogd infectierisico van de
epidurale ruimte.
summary When conservative measures fail, Postdural Puncture Headache (PDPH) is

generally treated by epidural blood patch placement with autologous blood. A 25-yearold woman developed symptoms of PDPH following a neurosurgical revision of a
lumbo-peritoneal drain and due to the recent surgery the barrier function of the skin
was compromised. Blood outside the circulation is a good medium for microorganisms
and an epidural blood patch could therefore expose the patient to an increased risk of
infection of the epidural space and the drain. To reduce the risk of infection, a patch with
gelatin solution (Gelofusine®) was placed. A patch with gelatin solution has proven to be
as effective as a patch with autologous blood and is a good alternative in patients with an
increased risk of infection of the epidural space.

Keywords: administration and dosage, contraindications, epidural blood patch, gelatin, therapeutic use
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Inleiding
Postdurale Punctie Hoofdpijn (PDPH)
is een bekend probleem binnen de
anesthesiologie. Na falende conservatieve behandeling is een ‘blood patch’
met autoloog bloed een gangbare
behandeling van PDPH. Bij PDPH na
een chirurgische interventie is er sprake
van een gecompromitteerde barrièrefunctie van de huid. Bloed buiten de
circulatie is een goede voedingsbodem
voor micro-organismen en een epidurale ‘blood patch’ verhoogt het risico
op infectie van de epidurale ruimte en
van eventueel ingebracht materiaal.
De onderstaande casus beschrijft een
alternatieve methode voor de behandeling van PDPH bij een patiënt met een
verhoogd risico op infectie.

Casus
Een 25-jarige vrouw werd verwezen
naar de neurochirurg in verband met
ernstige hoofdpijn en een gestoorde
visus. De voorgeschiedenis vermeldde
astma, depressieve klachten, een sectio
caesarea en een maag verkleinende operatie. CT- en MRI-scan van het brein lieten geen afwijkingen zien. Bij lumbaalpunctie werden hoge openingsdrukken
gevonden (29-31cm H2O) en op basis
van deze bevindingen werd de diagnose
Idiopathische Intracraniële Hypertensie gesteld. Behandeling met Diamox
(Acetazolamide) gaf onvoldoende
verbetering van de klachten en er werd
besloten een lumbo-peritoneale drain
te plaatsen om de intracraniële druk te
verlagen. Helaas verdwenen de klachten
na plaatsing van de drain niet en werd
er op de X-LWK een disconnectie van
de drain gezien. Daarom werd besloten de drain chirurgisch te reviseren.
Positionering van de drain in de spinale
ruimte verliep moeizaam, waarbij na
incisie van de huid de dura mater
meerdere malen werd aangeprikt op de
niveaus L5-S1 en L4-5. Desondanks kon
patiënte één dag na de revisie in goede
conditie en zonder hoofdpijnklachten
uit het ziekenhuis worden ontslagen.
Eén dag na ontslag meldde patiënte
zich echter op de Spoedeisende Hulp
(SEH) met houdingsafhankelijke
hoofdpijn en misselijkheid. Er waren
geen aanwijzingen voor infectie en de
X-LWK en een CT-scan toonden geen
aanwijzingen voor dislocatie of disfunctioneren van de drain. De klachten pasten daarom bij intracraniële liquorhypotensie, veroorzaakt door een afname
van het liquorvolume. Dit kan worden

Figuur 1. De rug van de patiënte met de postoperatieve wond van 5 cm. (t.h.v. L1-L4) en de punctieplaats van de gelatine ‘patch’ procedure (caudaal van de wond, t.h.v. L5-S1).

veroorzaakt door een zeer adequate
werking van de lumbo-peritoneale
drain of door persisterende lekkage van
liquor via een defect in de dura mater.
Een defect zou het gevolg kunnen
zijn van de multipele puncties van de
dura mater twee dagen eerder. Er werd
in eerste instantie gekozen voor een
conservatieve behandeling, bestaande
uit bedrust, pijnstilling en intraveneuze
vochttoediening. Ondanks deze therapie, werd er gedurende vier opeenvolgende dagen geen verbetering van de
klachten waargenomen. Dit maakte het
bestaan van een persisterend defect in
de dura mater aannemelijker dan overdrainage via de drain en de afdeling anesthesiologie werd in consult gevraagd
voor het plaatsen van een ‘blood patch’
in de epidurale ruimte.
Een ‘blood patch’ procedure is een
gangbare behandeling voor postdurale
punctie hoofdpijn. Echter, in tegenstelling tot het merendeel van de patiënten
die een ‘blood patch’ krijgen, was bij
deze patiënte de barrièrefunctie van
de huid verbroken. Daarom waren
er zorgen over het ontstaan van een
infectie van de epidurale ruimte en van
de lumbo-peritoneale drain. Tijdens
het plaatsen van de lumbo-peritoneale
drain werd een incisie gemaakt op de
rug, ter hoogte van L1-4 (zie Figuur
1). De drain ligt op hetzelfde niveau

en dit is tevens het niveau waarop het
autoloog bloed zou moeten worden
achtergelaten tijdens de ‘blood patch’
procedure. Na uitbereid overleg met
patiënte, neurochirurg en (neuro)
anesthesiologen, werd toch besloten
een patch te plaatsen. Vanwege het
verhoogde infectierisico gebruikten
we een gelatineoplossing in plaats van
autoloog bloed. De procedure werd
onder maximaal steriele omstandigheden uitgevoerd en er werd voorafgaand
aan de procedure 1000 mg. cefazoline
i.v. toegediend.
De plaatsing van de gelatine ‘patch’
verliep probleemloos. De epiduraal
ruimte werd gepuncteerd op het
niveau van L5-S1 middels de ‘loss of
resistance’ techniek. In totaal werd
20 ml. gelatineoplossing geïnjecteerd
(Gelofusine®, B. Braun, Melsungen AG,
Duitsland). Tien minuten na de procedure werd patiënte kortdurend uit
liggende houding rechtop gezet en gaf
ze duidelijk aan dat de hoofdpijnklachten waren verdwenen. Na de procedure
hield patiënte twee uur platte bedrust
en werd de antibiotica gedurende de
eerste 24 uur gecontinueerd (1000 mg.
cefazoline i.v. à 8 uur). De volgende dag
werd de patiënte ontslagen en kon ze
in goede conditie en zonder hoofdpijn
naar huis. Op de poliklinische controle,
drie weken later, maakte zij het goed
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en had ze geen hoofdpijn. Er was geen
sprake van infectie of allergische reactie
en patiënte werd dan ook ontslagen van
verdere controles.

Discussie
Een 25-jarige vrouw ontwikkelde klachten van postdurale punctie hoofdpijn
(PDPH) na een neurochirurgische revisie van een lumbo-peritoneale drain.
PDPH is het gevolg van een defect in
de dura mater, waardoor er liquor van
de spinale naar de epidurale ruimte
lekt. Een defect van de dura mater kan
ontstaan wanneer de dura (accidenteel)
wordt geopend of gepuncteerd, zoals
bij neurochirurgische interventies, een
lumbaal punctie, spinale anesthesie,
of een epidurale catheter plaatsing [1].
Typisch voor PDPH is een houdingsafhankelijke hoofdpijn; een toename
bij zitten of staan en een afname van
de pijn in een liggende positie. Door
een tekort aan liquor in de spinale
ruimte wordt de beweeglijkheid van
de hersenen beperkt en is er bij zitten
of staan tractie op de hersenstructuren
met innervatie van arachnoïde pijnreceptoren [2]. Wanneer de hoofdpijn
juist toeneemt bij plat liggen, moet er
differentiaal diagnostisch altijd gedacht
worden aan een subduraal craniaal hematoom [3]. Deze zeldzame en ernstige
complicatie van neuraxiale anesthesie
is het gevolg van gescheurde vaten
door schommelingen in de liquordruk
en behoeft in veel gevallen een vlotte
neurochirurgische drainage [3].
PDPH is een benigne en zelf beperkende aandoening, waarbij de klachten
meestal verdwijnen binnen enkele
dagen [1,4]. Behandeling in de periode van klachten is in eerste instantie
conservatief en bestaat uit intraveneuze
vochttoediening, analgetica, anti-emetica, cafeïne suppletie (koffie, cola) en
bedrust [4]. Indien de klachten langer
aanhouden dan vier dagen of sterk invaliderend zijn, kan gekozen worden voor
een therapeutische epidurale ‘blood
patch’ [4]. Bij deze procedure wordt autoloog bloed (afgenomen middels een
steriele venapunctie) in de epiduraal
ruimte geïnjecteerd. Het bloed vormt
een denkbeeldige ‘patch’ en zorgt voor
een afsluiting en mechanische tamponade van het defect in de dura mater
[2,4,5]. Hiernaast geeft het bloed een
druk op de spinale ruimte, waardoor de
intracraniële druk stijgt en de hersenen
meer beweeglijkheid krijgen [2,4,5].
Ook zijn er aanwijzingen dat een ‘blood

patch’ arteriële en veneuze vasoconstrictie geeft; dit resulteert eveneens in
een afname van de klachten [4].
Een ‘blood patch’ procedure is een
veilige en effectieve behandeling van
PDPH [4]. Infectie is zeldzaam en een
volume van 20mL autoloog bloed
resulteert in 60-98% van de gevallen in
het verdwijnen van klachten binnen
24 uur [1]. Ondanks het lage infectie
risico en de hoge effectiviteit, is een
epidurale ‘blood patch’ procedure
niet voor alle patiënten met PDPH
een goede keuze. Een patiënt met een
PDPH en een verbroken barrièrefunctie
van de huid stelt ons voor een klinisch
dilemma. Met een epidurale ‘blood
patch’ zou onze patiënte blootgesteld
worden aan een verhoogd risico op
infectie van de epidurale ruimte en de
lumbo-peritoneale drain. Bij een intacte
huid barrière is een epidurale infectie
(of arachnoiditis) zeldzaam. Infectie is
eerder het gevolg van andere factoren
dan de blood patch procedure zelf,
zoals injectie van toxische stoffen of
mechanisch trauma na een ongeval of
(neuro)chirurgische interventie [4,6,7].
Desalniettemin is het aannemelijk dat
liquor en bloed in de epiduraal ruimte
een goede voedingsbodem zijn voor
micro-organismen. Liquor bevat geen
antilichamen, complement of fagocyterende cellen en wordt in normale
omstandigheden beschermd door de
barrièrefunctie van de dura [8]. Ook is
bloed buiten de circulatie een goede
voedingsbodem; denk hierbij aan de
voedingsbodems van bloedagar, waarop
vrijwel alle micro-organismen goed
kunnen groeien [9].
Er bestaat een alternatief voor het
gebruik van autoloog bloed in de
behandeling van PDPH. Een ‘patch’ met
gelatineoplossing (zoals Gelofusine®) is
ook mogelijk en deze techniek is eerder
beschreven voor patiënten waarbij
het gebruik van autoloog bloed niet
gewenst of onveilig is. Voorbeelden
hiervan zijn patiënten met sikkelcelziekte [5], HIV [2], bacteriëmie of sepsis
[2,10], immuun deficiëntie bij leukemie [10,11], religieuze bezwaren tegen
autoloog bloed [2], of na herhaaldelijk
falen van een ‘blood patch’ [2]. Voor
patiënten met sikkelcelziekte kan de
injectie van bloed een inflammatoire
reactie geven en een crisis uitlokken
[5]. Patiënten met HIV, bacteriëmie of
sepsis lopen het risico dat het virus of
micro-organisme zich zal verspreiden

in de liquor tijdens de procedure [2]. In
verband met een verhoogde infectiekans bij immuundeficiëntie ten gevolge
van acute leukemie, kan besloten worden om geen bloed achter te laten [11].
Hiernaast bestaat er bij acute leukemie
het risico op tumor verspreiding naar
de spinale of epidurale ruimte [11]. Een
‘patch’ met gelatineoplossing geeft, net
als een ‘patch’ met autoloog bloed, een
mechanische tamponade van het dura
defect en een druk op de spinale ruimte
[2,5]. Zowel bloed als gelatineoplossing worden, door hun hoge viscositeit
en groot moleculair gewicht, maar
langzaam geresorbeerd uit de epiduraal
ruimte en zorgen daarmee voor langdurige compressie van de dura [2,5]. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld kristalloïde oplossingen, welke snel worden
geresorbeerd in het omliggende weefsel
[2,5]. De ’patch’ met gelatineoplossing is vaak succesvol en geeft weinig
complicaties, behalve gevoeligheid van
de punctieplaats bij ongeveer 10% van
de procedures [5,12]. Daarnaast is een
gelatineoplossing, in vergelijking met
bloed, een minder goede voedingsbodem voor micro-organismen. Wel
bestaat er bij het gebruik van gelatineoplossing een kleine kans op een allergische reactie. Over neurotoxiciteit van
gelatineoplossing kan geen duidelijke
uitspraak worden gedaan [2]. Dierstudies laten zien dat er bij het gebruik
van gelatineoplossing geen klinische
achteruitgang is, noch worden er bij
histopathologie afwijkingen gevonden
aan het spinale kanaal [10,12]. Uit een
nationale Franse enquête komt verder
naar voren dat in 31 van de 267 deelnemende obstetrische klinieken gelatineoplossing (Plasmion©) routinematig
wordt gebruikt bij de behandeling van
PDPH [13,14]. Er worden geen complicaties gemeld in deze enquête [13,14].
Van bloed daarentegen weten we dat
dit niet neurotoxisch is en dat intrathecaal bloed slechts milde bijwerkingen
geeft [1,2].

Conclusies
Na falende conservatieve behandeling
is een ‘blood patch’ de eerste keus in de
behandeling van postdurale punctie
hoofdpijn. Wanneer er echter zorgen
zijn ten aanzien van de veiligheid van
de patiënt bij het gebruik van autoloog bloed, zoals in het geval van een
verhoogd infectierisico, is een ‘patch’
met gelatineoplossing (Gelofusine®) een
goed alternatief.
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De definitie van neuropatische pijn luidt als volgt: “Neuropatische pijn wordt
veroorzaakt door een primaire leasie of dysfunctie van het perifere dan wel centrale
zenuwstelsel.” Voor de clinicus is het belangrijk te weten of er verschillende subtypen
neuropatische pijn bestaan en zo ja of deze direct gekoppeld zijn aan de etiologie van
een bepaalde diagnose. De vraag is , en deze wordt in betreffend artikel besproken en
onderzocht, of er verschillende subgroepen en sensorische profielen van neuropatische
pijn bestaan onafhankelijk van de etiologie van de diagnose. De vraag die gesteld wordt is
of het mogelijk is om een indeling te maken op basis van de onderliggende mechanismen
binnen de verschillende neuropathische pijnsyndromen.
Op grond van verzamelde data uit de
databanken van verschillende research
netwerken (German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS),
IMI-Europain, and Neuropain) is getracht patiënten subgroepen te identificeren met een bepaald sensorisch
profiel. Hierbij wilde men een grote
steekproef hebben van patiënten die
neuropathische pijn hadden op basis
van een grote verscheidenheid aan
etiologieën. Van het research netwerk
DFNS zijn eerder dergelijke studies
verschenen, waarbij ook de sensorische profielen van neuropathische
pijnsyndromen werden onderzocht,
met diverse gevalideerde vragenlijsten en Quantitative Sensory Testing
(QST) met verschillende stimulus
modaliteiten [1-3].
Aanleiding voor de huidige studie was
het feit dat ondanks de toenemend
begrip van de complexe neurobiologie
van pijn, de behandelingsresultaten met medicatie bij verschillende
neuropathische pijnsyndromen op ze

minst gezegd teleurstellend. Als reden
hiervoor geven de auteurs aan dat
selectie van studiepopulaties op basis
van een etiologie van een bepaalde
diagnose tot heterogeniteit van een
studiepopulatie leidt. Dit op zich
zou dan weer een verklaring is voor
de slechte resultaten bij Randomized
Clinical Trials (RCT’s) met neuropathische pijnmedicatie. Tevens stellen
de auteurs dat de symptomatologie
bij neuropathische pijn op basis van
een en dezelfde etiologie kan verschillen op basis van de aanwezigheid
van verschillende onderliggende
pijnmechanismen. Zij stellen dan
ook voor om een indeling te maken
op basis van deze onderliggende
mechanismen binnen de verschillende
neuropathische pijnsyndromen. Zo
zou warmte hyperalgesie gerelateerd
aan perifere sensitisatie, pinprick
hyperalgesie aan centrale sensitisatie
en paradoxale warmte sensatie aan
centrale disinhibitie. Een dergelijke
mechanisme-gerelateerde benadering

kan dan werd leiden, in plaats van
een diagnosegerichte behandeling,
tot een meer (mechanismen) gerichte
medicamenteuze behandeling van de
neuropathische pijn.
In de huidige studie werden patiënten
met neuropathische pijn op basis van
een polyneuropathie, een perifeer
zenuwletsel, een postherpetische
neuralgie en een radiculopathie in een
testcohort van 902 patiënten geïncludeerd. Daarnaast werden in een
validatiecohort 233 patiënten met deze
diagnoses geïncludeerd.
Patiënten met Complex Regional Pain
Syndrome (CRPS) (n = 403, alleen uit
DFNS research netwerk), centrale pijn
(n = 121, beide research netwerken),
niet-pijnlijke neuropathie (n = 147,
alleen uit European research netwerk)
en andere neuropathieën (n = 200,
alleen uit DFNS research netwerk)
werden geëxcludeerd. Van deze
laatste groep neuropathieën is het
onduidelijk wat de reden van exclusie
was en/of ze wel of niet pijnlijk waren.
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Opvallend was dat de data van 1236
patiënten uit het Duitse research
netwerk DFNS al in een eerdere
publicatie worden vermeld [3]. Hetzelfde aantal CRPS patiënten die in de
huidige studie waren geëxcludeerd,
waren geïncludeerd in deze eerdere
studie.
In de huidige studie bleven er uiteindelijk slechts 4 etiologieën van
neuropathische pijn over. De testcohort bestond voor 57% uit polyneuropathieën, 25% perifeer zenuwletstel,
10% postherpetische neuralgie en 8%
lumbale radiculopathie. De validatiecohort bestond voor 48% uit polyneuropathieën, 47% perifeer zenuwletstel,
4% postherpetische neuralgie en 0%
lumbale radiculopathie. Data van 13
verschillende QST-modaliteiten: CDT
(cold detection threshold), WDT
(warm detection threshold), PHS (paradoxical heat sensation) met alternerende warme en koude stimuli (TSL),
CPT (cold pain threshold), HPT (heat
pain threshold), MDT (mechanical
detection thresholds for touch) en
VDT (vibration), MPS (mechanical
pain sensitivity), MPT (mechanical
pain threshold), PPT (pressure pain
threshold), MPS (stimulus–response–
function for pinprick sensitivity),
DMA (dynamic mechanical allodynia)
en WUR (wind-up ratio). Voor alle stimulusmodaliteiten werden negatieve
(functieverlies) en positieve (toename
functie) fenomenen bepaald. De drie
researchnetweken waar de data vandaan kwamen gebruikt ieder andere
questionnaires voor zowel depressie
als neuropathische pijn.
Op grond van de QST-data werd een
K-means clusteranalyse gedaan om
subgroepen met een speciaal sensorisch neuropathisch profiel te kunnen
onderscheiden. K-means clusteranalyse is een eenvoudige, iteratieve, manier
van clusteren. Vooraf wordt bepaald,
hoeveel clusters men wilt hebben.
In eerdere studies [2, 3] werd deze
clusteranalyse niet gebruikt en het
onduidelijk waarom een K-means clus-

teranalyse, met een a priori vastgesteld
aantal clusters van 3, in de huidige
studie wel werd gehanteerd. Met deze
cluster analyse werden er uiteindelijk 3
clusters geïdentificeerd.
Cluster 1 (sensibiliteitsverlies, 42%)
liet een verlies van dunne en dikke
vezelfunctie zien in combinatie met
paradoxale warmte sensaties. Cluster 2
(temperatuur hyperalgesie, 33%) werd
gekarakteriseerd door een intacte
sensibiliteitsfunctie in combinatie
met warmte en koude hyperalgesie en
een milde dynamische mechanische
allodynia. Cluster 3 (mechanische
hyperalgesie, 24%) liet een verlies van
dunne vezel functie zien in combinatie
met een pinprick hyperalgesie en dynamische mechanische allodynia. Alle
drie de clusters kwamen bij de verschillende etiologieën voor. Auteurs
concluderen dat deze drie profielen
van neuropathische pijn gerelateerd
kunnen zijn aan specifieke pathofysiologische mechanismen en zouden dan
zinvol kunnen zijn in de bij bepalen
van studiepopulaties van RCT’s met
neuropathische pijnmedicatie.
De conclusies van deze studie moeten
met voorzichtigheid gehanteerd worden. Auteurs wilden de sensorische
profielen bij zoveel mogelijk diagnoses
doen. Uiteindelijk bleven er maar 4
diagnoses over, waarvan in de testcohort in 57% een polyneuropathie,
in 25% een perifeer zenuwletsel, 10%
postherpetische neuralgie en 8 % een
radiculopathie. In de validatiecohort
kwam radiculopathie in het geheel
niet voor. De vraag is of het aantal van
4 diagnoses voldoet aan de wens van
de auteurs om bij een grote steekproef
profielen te detecteren bij patiënten
die neuropathische pijn hadden op
basis van een grote verscheidenheid
aan etiologieën.
De inclusie en exclusie van bepaalde
diagnoses is in deze studie ondoorzichtig. In de data van het Europese
netwerk werk kwam blijkbaar geen
CRPS voor, want alle geëxcludeerde
CRPS-patiënten kwamen uit de
data van het DFNS-netwerk. Het

omgekeerde geldt voor de niet- pijnlijke neuropathieën. Deze kwamen
ogenschijnlijk alleen in de data van het
Europese netwerk voor. Onduidelijk
is waarom 200 neuropathie-patiënten
uit de data van het DFNS-netwerk geëxcludeerd waren. In de eerdere studie
van auteurs, die ook aan de huidige
studie deelnamen, naar onderliggende
mechanismen bij neuropathische pijn
werden patiënten trigeminusneuralgie
(n = 92), CRPS (n = 403) en centrale
pijn (n = 51 )wel geïncludeerd [3].
Bij deze diagnoses zouden volgens
auteurs andere pathofysiologische
mechanismen een rol spelen en goed
te onderscheiden zijn van perifere
neuropathieën. Welke andere pathofysiologische mechanismen wordt niet
door de auteurs aangegeven. Dunne
vezel neuropathie komt in beide
datasets van het Europese netwerk en
DFNS-netwerk niet voor. De vraag is
of bij deze studie een selectie bias aanwezig is. De volgens de auteurs zeer
bekende K-means clusteranalyse werd
in eerdere studies met QST-profielen
niet gehanteerd [2, 3] en het is dan
ook niet duidelijk waarom nu in deze
studie wel voor de clustermethode
werd gekozen, waarbij het aantal
clusters van te voren vaststaat. Als
bijkomend bezwaar van deze studie is
het feit dat geteste QST-modaliteiten
hebben alleen betrekking op centrale
sensitisatie en/of perifere sensitisatie,
iets wat ook bij nociceptie-gerelateerde pijn voorkomt. Neurologische
uitval zoals in cluster 1 wordt frequent
bij polyneuropathieën en perifere
zenuwlaesies. In hoeverre de factor
tijd een rol speelt bij het ontstaan van
verschillende pathofysiologische mechanismen wordt niet in de discussie
betrokken en zou een rol kunnen spelen bij het onderscheid van cluster 2 en
3. Beide clusters laten tekenen zien van
de centrale sensitisatie die bij pijnlijke
neuropathieën altijd voorkomt. De
toekomst zal moet leren of in RCTs
met neuropathische pijnmedicatie
de drie clusters een predictor voor
outcome zijn.
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