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SUMMARY

Intensive care medicine is a major consumer of hospital budgets, and the demand for
care often exceeds available resources. This urges for the identification of patients who
really benefit from ICU admission. It may be desirable for the future to be able to
identify the patients who are likely to survive as a result of intensive care treatment.

Measuring severity of disease is an important factor in predicting outcome. Heart
rate and body temperature are well known but unreliable parameters reflecting the
severity of inflammation. Inflammatory activity may be more directly reflected by
plasma concentrations of mediators involved in the inflammatory cascade. Changes in
plasma levels of some of these mediators have already been demonstrated to reflect the
clinical course (i.e. interIeukin-6). The question is, whether these inflammatory
mediators are more useful to evaluate the clinical condition and to predict outcome
compared to the more conventional parameters such as heart rate and body
temperature.

Over the past 15 years, several scoring systems have been developed to measure
severity of illness. The 'Acute Physiology and Chronic Health Evaluation' (APACHE) is
such a scoring systems predominantly used to stratify patient populations and to
evaluate therapeutic strategies. The APACHE II score is based on physiologic variables
(clinical and laboratory data), surgical state, age, medical history and present
diagnosis. At the moment, scoring systems are not suitable to predict outcome in the
individual patient.

In this thesis the severity of disease was assessed either by plasma concentrations
of inflammatory mediators or scoring systems concerning patients with infectious and
non-infectious disease, respectively (Table 1). Therefore, critically ill patients with the
systemic inflammatory response syndrome (SIRS), positive blood cultures, ventilator
associated pneumonia (VAP), and acute abdominal aneurysms (AAA) were studied. In
addition, severity of disease was assessed in an intervention study regarding the effects
of a platelet-activating factor antagonist in the treatment of SIRS.

In chapter 2 characteristics of the ICU patient population are reported. These
characteristics included admission diagnosis and mortality and mortality associated
factors. In addition, the clinical suitability of APACHE II was assessed.

APACHE II scores in our study population were strongly correlated with hospital
mortality, which was comparable with the results from the original report. However,
in separate diagnostic categories the discrepancy between observed and predicted
mortality ranged from -62.1% to +118.2%, indicating that APACHE II is not suitable for
stratifying patient populations as it has been suggested. When the demand for
intensive care treatment exceeds supply, patients are inevitably excluded from ICU
admission. The question whether APACHE II mortality prediction may participate in
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the complex discussion to exclude patients from intensive care treatment still has to be
answered. The suitability of APACHE II for individual decision making is limited.

One of the best known pro-inflammatory cytokines is tumor necrosis factor (TNF).
TNF in plasma has a short half life, and the correlation with mortality in SIRS depends
on the frequency of plasma sampling. TNF induces the shedding of the TNF receptor
(TNF-R) from the cell surface resulting in a circulating TNF-R (sTNF-R) which has a
longer half life. In chapter 3 it was investigated whether the measurement of sTNF-R
levels could provide a better parameter of disease compared to the short lived TNF
peaks in plasma.

In this thesis we demonstrated that sTNF-R levels, in contrast to TNF, significantly
correlated with mortality in SIRS. sTNF-R levels are, however, influenced by renal
sTNF-R clearance. The significant correlation between sTNF-R levels and creatinine
levels indicate that increased sTNF-R levels in SIRS may be the result of renal failure
complicating SIRS, and are likewise correlated with mortality. Consequently, the
clinical value of monitoring sTNF-R levels is limited in case of renal failure.

Table 1: Inflammatory mediators in disease and the correlation with clinical state and course

sICAM-1 SAPS II

SIRS
AAA
bacteremia
VAP
note*

-
shock/ t

fast

t
t

rer

shock/

SIRS/t

Study TNF sTNF-R IL-6 IL-8 BPI LBP
population

t
shock/ t shock

SIRS/1 SIRS
SIRS/1 SIRS/ f t

PMN slow
'kinetics' clearance count 'kinetics'

Explanation of abbreviations see text, t mortality, 'disturbing factors with regard to predictive value of
mediators in disease. - no correlation observed between mediators and severity of disease. For example:
high plasma IL-6 concentrations were positively correlated with the presence of shock and fatal course in
AAA patients.

In chapter 4 the association between inflammatory mediators and clinical outcome
was investigated in patients after repair of abdominal aortic aneurysms. Rupture of an
aneurysm often leads to hemorrhagic shock, which is considered to be responsible for
serious complications during the postoperative course. In animal models hemorrhagic
shock results in an inflammatory reaction with increased concentrations of TNF and IL-
6 in plasma. In this inflammatory response, neutrophil activation and extravasation are
thought to play an important role. Neutrophil adhesion to the vessel wall and
migration into reperfused tissue is mediated by chemotactic proteins such as IL-8 and
adhesion molecules expressed on neutrophils and endothelial cells (ICAM-1, E-
selectin). Plasma concentrations of circulating adhesion molecules (sICAM-1, sE-
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selectin) are directly correlated with the expression of adhesion molecules on the cell
surface.

TNF levels were correlated with the presence of shock and fatal outcome in AAA
patients, but its clinical value is strongly limited by its short half life in plasma. IL-6
levels correlated with the presence of shock in AAA patients and with fatal outcome.
The transfusion of a large amount of blood products did not disturb the data
concerning inflammatory mediators. Shock in AAA patients was associated with high
sICAM-1 levels and high mortality rates. These data complement the experimental
data on the beneficial effects of ICAM-1 antibodies on ischemia and reperfusion injury.
It remains, however, to be resolved whether ICAM-1 antibody administration in
patients following AAA repair may favour clinical course.

Lipopolysaccharides (LPS) or endotoxins, which are cell wall components of gram-
negative bacteria, are capable to initiate the inflammatory response known as gram-
negative septic shock. The toxicity of LPS is modified by several proteins such as
bactericidal/ permeability-increasing protein (BPI), and LPS binding protein (LBP). BPI
is a protein that specifically binds LPS and reduces its toxicity by preventing the
interaction with the LPS-receptor CD14, whereas LBP, an acute phase protein,
functions in an opposite fashion to BPI. LBP facilitates binding of LPS to CD14. In
chapter 5 the association between plasma concentrations of these proteins and clinical
course was assessed in patients suffering from gram-negative bacteremia and data
were compared with those obtained from bacteremic patients in which a gram-
positive, LPS lacking, micro-organism was isolated. BPI, produced by
polymorphonuclear leucocytes (PMN), has a short half life and plasma levels were
hypothesized to depend on the number of circulating PMN. Therefore data regarding
the BPI/ PMN ratio were additionally analyzed.

Levels of BPI and LBP were already increased before bacteremia was first detected.
Plasma LBP levels were correlated with the presence of SIRS in bacteremic patients, but
no correlation between LBP levels and mortality was observed. Once enhanced LBP
levels remain high for days/ weeks. As a result, the usefulness of LBP as a parameter
of disease is limited. BPI/ PMN ratio was correlated with the presence of SIRS and
mortality in bacteremic patients. Apparently, BPI levels reflect severity of
inflammation, and the value for clinical use increases when BPI levels are considered in
relation to PMN count.

In chapter 6 the safety and efficacy of the platelet-activating factor antagonist TCV-
309 in the treatment of SIRS was studied in a prospective randomized, double-blind,
placebo-controlled clinical study. PAF is strongly related to the cytokine network.
Cytokines like TNF and IL-8 can stimulate PAF release and PAF is able to induce
synthesis of these cytokines.

There was no difference in number and severity of adverse events between TCV-
309 (n=13) and placebo treated patients (n=16). Day 28 and day 56 mortality was
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similar in both groups (day 56: 7/12 TCV-309 vs 9/16 placebo, NS). Pulmonary and
hematological failure scores improved significantly in TCV-309 treated patients. There
was no difference in inflammatory mediator levels between TCV-309 and placebo
treated patients at the beginning of the study. The course of inflammatory mediators
were similar in TCV-309 and placebo treated patients. Data from intervention studies
in patients, however, are not directly comparable with experimental animal studies. In
SIRS patients the inflammatory cascade is triggered before study entry, whereas in
experimental models the intervention takes place 1-2 hours after the septic insult at the
latest. Therefore, a therapy induced effect on cytokine release will be difficult to detect.

Ventilator-associated pneumonia is the most frequently occurring infection in
mechanically ventilated patients. The clinical presentation of VAP ranges from
relatively benign to a severe illness with septic shock. In chapter 7 the influence of VAP
on the inflammatory response and outcome was studied in a case-control study.

The development of VAP was not associated with an increase in IL-6 or IL-8 levels.
Among patients in which VAP was associated with a clinical presentation of severe
sepsis or septic shock, IL-6 and IL-8 levels were higher than in the corresponding
controls, and high IL-6 and IL-8 levels were associated with higher mortality rates.
Apparently, the clinical picture of VAP can be subdivided into different types, ranging
from an uncomplicated infection to an infection associated with septic shock, elevated
plasma levels of IL-6 and IL-8 and an increased mortality rate.

In chapter 8 the inflammatory response during the development of VAP (assessed
by BPI, sICAM-1 and sE-selectin) was studied in relation to clinical severity of VAP
and outcome. The predictive value of plasma parameters was compared with the
predictive value of the simplified acute physiology score (SAPS II).

During the development of VAP, increasing SAPS II scores and rising levels of
inflammatory mediators were only found in patients in whom VAP was accompanied
by severe sepsis or septic shock. Values of SAPS II, BPI and sE-selectin, but not of
sICAM-1, increased from the day of diagnosis until death in patients that died within
10 days after diagnosis. Plasma levels of inflammatory mediators did not predict
clinical severity or patient outcome better than daily SAPS II scores. Our findings show
that a rather simple bed-side scoring system (SAPS II score) is at least as good a
predictor for the clinical severity of infection and the outcome of patients with VAP as
plasma values of inflammatory mediators.

In this thesis the involvement of various inflammatory mediators in infectious
disease as well as in patients with hemorrhagic shock was studied. Apparently, high
plasma levels of multiple inflammatory mediators reflect the extent of activation of the
inflammatory cascade and are subsequently correlated with outcome (sTNF-R, IL-6,
BPI, sICAM-1). However, some significant limitations were demonstrated with regard
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to clinical suitability i.e. renal failure on sTNF-R levels, PMN count and plasma
processing on BPI levels.

In conclusion, plasma levels of inflammatory mediators as well as the scoring
systems APACHE II and SAPS II are helpful to assess severity of disease at the
population level. But, at present, there is no place for scoring systems nor for the
measurement of inflammatory mediators in medical decision making of the individual
patient.
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SAMENVATTING

Intensive care geneeskunde legt beslag op een groot deel van het ziekenhuis budget en
de vraag naar intensieve zorg overschrijdt veelal de beschikbare middelen. Dit noopt
tot het identificeren van die patienten die daadwerkelijk baat hebben bij intensieve
zorg. Het zou wenselijk zijn om die patienten te kunnen selecteren die gebaat zijn bij
een opname op de afdeling intensieve zorg (ICU).

De ernst van ziekte is een belangrijke factor bij het voorspellen van het beloop.
Hartfrequentie en lichaamstemperatuur zijn misschien wel de meest bekende, maar
niet de meest betrouwbare parameters voor de ernst van ontstekingsprocessen. De
ernst van onstekingsreacties zou mogelijk directer weerspiegeld kunnen worden door
plasma concentraties van mediatoren betrokken in de ontstekingscascade. Van
sommige mediatoren is aangetoond dat concentratie veranderingen in het bloed nauw
gerelateerd zijn aan het klinisch beloop en overleving (b.v. interleukine-6). De vraag
rijst, of deze ontstekingsmediatoren beter bruikbaar zijn om het klinisch beloop te
evalueren en overleving te voorspellen in vergelijking met de meer conventionele
parameters zoals hartfrequentie en lichaamstemperatuur.

De afgelopen 15 jaar zijn verschillende scores ontwikkeld om de ernst van ziekte te
meten. De 'Acute Physiology and Chronic Health Evaluation' (APACHE) is zo'n toets
en is voornamelijk bedoeld om patienten te stratificeren en beleid te evalueren.
APACHE II is gebaseerd op fysiologische variabelen (klinische en laboratorium
gegevens), leeftijd, medische voorgeschiedenis, status na eventuele operatie, en reden
van ICU opname. Momenteel zijn score Systemen niet bruikbaar om adequaat
overleving te voorspellen in de individuele patient.

In de studies vermeld in dit proefschrift wordt de ernst van ziekte gemeten
enerzijds met behulp van ontstekingsmediatoren en anderzijds met behulp van score
Systemen bij patienten met respectievelijk ziektes van infectieuze en niet-infectieuze
origine (Tabel 1). Ernstig zieke patienten met een gegeneraliseerde ontstekingsreactie
(systemic inflammatory response syndrome/ SIRS), positieve bloedkweken
(bacteriemie), een nosocomiale pneumonie bij beademing (ventilator-associated
pneumonia/ VAP), en een acuut abdominaal aneurysma (AAA) worden bestudeerd.
Daarnaast wordt de ernst van ziekte vervolgd in een interventie Studie over de effecten
van een platelet-activating factor (PAF) antagonist bij de behandeling van SIRS.

De karakteristieken van de bestudeerde ICU patienten populatie worden
gerapporteerd in hoofdstuk 2. Deze karakteristieken omvatten opname diagnose,
mortaliteit en de hiermee geassocieerde factoren. Daarnaast wordt de klinische waarde
van de APACHE II score bestudeerd.

APACHE II scores correleren sterk met de mortaliteit overeenkomstig de
resultaten uit het originele artikel. Bij sommige ziektebeelden is er echter een
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discrepantie tussen de geobserveerde en de voorspelde mortaliteit varierend van
-62.1% tot +118.2%. Dit suggereert dat de bruikbaarheid van APACHE II om patienten
populaties te stratificeren, in tegenstelling tot wat de auteurs beweren, beperkt is.
Wanneer de vraag naar intensieve zorg het aanbod (beschikbare bedden) overschrijdt,
zullen er onvermijdelijk patienten van ICU opname worden uitgesloten. De discussie
wie dan voor ICU opname in aanmerking komt is zeer complex. Het blijft een vraag of
de door APACHE II voorspelde mortaliteit in deze discussie een rol mag spelen.

Tabel 1: Ontstekingsmediatoren bij ziekte en de correlatie met klinisch beeld en beloop

Studie
populatie
SIRS
AAA
bacteriemie
VAP
opmerking*

TNF

shock/ t

snelle
'kinehek'

sTNF-R

t
t

renale
klaring

IL-6

t
shock/t

SIRS/ t

IL-8

shock

SIRS/ t

BPI

SIRS/ t
t

PMN

LBP

SIRS

trage
'kinetiek'

sICAM-1

shock/ t

SAPS II

SIRS/t

Verklaring van de afkortingen zie tekst. t mortaliteit. *storende factoren met betrekking tot de
voorspellende waarde bij ziekte. - geen positieve correlatie gevonden tussen mediatoren en ernst van
ziekte. Voorbeeld: hoge plasma IL-6 spiegeis zijn positief gecorreleerd aan shock en overlijden bij
patienten met AAA.

TNF (tumor necrosis factor) is een van de meest bekende pro-inflammatoire
cytokines. TNF in plasma heeft een korte halfwaarde tijd en de correlatie met
mortaliteit bij SIRS is afhankelijk van de frequentie van het plasma onderzoek. TNF
induceert het loslaten van de TNF receptoren (TNF-R) van de celmembraan, hetgeen
leidt tot circulerende TNF-R (sTNF-R) met een relatief lange halfwaarde tijd. In
hoofstuk 3 is onderzocht of de bepaling van sTNF-R een betere prognostische
parameter oplevert vergeleken met de kort durende pieken in plasma TNF spiegeis.

In dit proefschrift wordt aangetoond dat sTNF-R spiegeis, in tegenstelling tot die
van TNF, significant gecorreleerd zijn met mortaliteit bij SIRS. Echter, de sTNF-R
spiegeis worden beinvloed door de renale TNF-R klaring. De significante correlaties
tussen sTNF-R en creatinine spiegeis suggereren dat verhoogde sTNF-R spiegeis bij
SIRS eerder het gevolg zijn van nierfalen (als onderdeel van SIRS) en derhalve
gecorreleerd zijn aan een fataal beloop. Dientengevolge is de klinische waarde van het
vervolgen van sTNF-R spiegeis beperkt in het geval van nierfalrn.

In hoofdstuk 4 wordt de associatie tussen ontstekingsmediatoren en het klinisch
beeld besproken na het herstel van een aneurysma van de abdominale aorta. Een
geruptureerd aneurysma leidt dikwijls tot hemorrhagische shock, die geassocieerd is
met ernstige complicaties in het postoperatieve beloop. In experimentele modellen
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resulteert hemorrhagische shock in een inflammatoire reactie met een toename van
TNF en IL-6 concentraties in plasma. Daarnaast speelt de activatie en extravasatie van
neutrofiele leukocyten een belanrijke rol. De adhesie van neutrofielen aan de vaatwand
en de migratie naar gereperfundeerd weefsel wordt gemedieerd door chemotactische
eiwitten zoals IL-8 en adhesie moleculen gelokaliseerd op de membraan van
neutrofielen en endotheel (ICAM-1, E-selectin). De plasma concentraties van
circulerende adhesie moleculen (sICAM-1, sE-selectin) zijn direkt gecorreleerd met de
expressie van de adhesie moleculen op de celmembraan.

De plasma TNF spiegeis correleren met de aanwezigheid van shock en mortaliteit
bij AAA patienten, maar de klinische waarde wordt beperkt door de körte halfwaarde
tijd. Plasma IL-6 spiegeis correleren eveneens met de aanwezigheid van shock en een
fataal beloop. De transfusie van grote hoeveelheden bloedproducten had geen invloed
op de plasmaspiegels van ontstekingsmediatoren. Hemorragische shock bij AAA is
geassocieerd met hoge sICAM-1 spiegeis en een hoge mortaliteit. De resultaten in
hoofdstuk 4 sluiten aan bij experimentele studies over het gunstige effect van ICAM-1
antilichaam toediening bij ischemie en reperfusie schade. Echter, de vraag of ICAM-1
antilichamen de mortaliteit bij patienten met AAA kan verminderen dient nog te
worden opgehelderd.

LPS (lipopolysaccharides), een component van de cel wand van gram-negatieve
bacterien, is in Staat om het beeld van SIRS te initieren. De toxiciteit van LPS wordt
beinvloed door verscheidene eiwitten zoals BPI (bactericidal/ permeability-increasing
protein) en LBP (LPS binding protein). BPI is een eiwit dat specifiek bindt aan LPS
waardoor de toxiciteit van LPS verminderd wordt door de interactie met de LPS-
receptor te verhinderen. LBP, een acute fase eiwit, heeft een tegengestelde functie en
stimuleert de binding van LPS aan CD14. In hoofdstuk 5 is de associatie tussen
enerzijds BPI en LBP plasma spiegeis en anderzijds klinisch beloop onderzocht bij
patienten met een gram-negatieve bacteriemie. De resultaten werden vergeleken met
die patienten waarbij een gram-positief micro-organisme werd geisoleerd. BPI, een
eiwit gemaakt door polymorphonucleaire Ieucocyten (PMN), heeft een korte
halfwaarde tijd, en derhalve kan de plasma spiegel afhankelijk zijn van het aantal
circulerende PMN. Dus werd de BPI/ PMN ratio in de analyse betrokken.

Uit de resultaten blijkt dat plasma spiegels van zowel BPI als LBP reeds verhoogd
zijn voordat een bacteriemie kan worden aangetoond. LBP spiegels zijn gecorreleerd
met de aanwezigheid van SIRS maar niet met mortaliteit. Indien de LBP spiegels
eenmaal verhoogd zijn, dan kunnen de spiegels dagen tot weken verhoogd blijven.
Door een dergelijk beloop van de LBP spiegels is LBP als parameter van acute ziekte
minder geschikt. De BPI/ PMN ratio is significant gecorreleerd met de aanwezigheid
van SIRS en mortaliteit bij patienten met een bacteriemie. Blijkbaar wordt de ernst van
inflammatie door BPI spiegels weerspiegeld, en neemt de klinische waarde alleen maar
toe als deze spiegels worden beschouwd in relatie tot het PMN aantal.
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In hoofdstuk 6 wordt de veiligheid en de effectiviteit van de PAF (platelet-
activating factor) antagonist TCV-309 in de behandeling van SIRS besrudeerd. Het
betreft een prospectieve gerandomiseerde dubbel-blinde placebo gecontroleerde
klinische Studie. Onder andere TNF en IL-8 kunnen het vrijkomen van PAF stimuleren
en PAF op zijn beurt is in Staat om de synthese van deze cytokinen te induceren.

Er wordt geen verschil gevonden in het aantal noch in de ernst van de
bijwerkingen hissen TCV-309 (n=13) en placebo behandelde patienten (n=16). De
mortaliteit op dag 28 en op dag 56 is vergelijkbaar in beide groepen (dag 56: 7/12 TCV-
309 versus 9/16 placebo, niet significant). Orgaan falen (long en hematologie) verbetert
significant bij TCV-309 behandelde patienten. Er waren bij aanvang van de Studie geen
verschillen in plasma spiegeis van de ontstekingsmediatoren tussen de twee
behandelingsgroepen. Ondanks de interventie met TCV-309 is de het beloop van de
plasma ontstekingsmediatoren in de twee behandelingsgroepen overeenkomstig.
Resultaten van dierexperimenteel onderzoek zijn niet zonder meer te extrapoleren naar
interventie studies bij patienten. Immers, bij een patient met SIRS is de
onstekingscascade reeds geruime tijd in gang gezet voordat de deze in een Studie
wordt opgenomen, terwijl in experimentele modellen de interventie meestal vooraf
gaat aan of plaats vindt hooguit 1-2 uur na het septisch insult. Om deze reden is het
niet eenvoudig om een effect van interventie op het verloop van de plasma
concentraties van ontstekingsmediatoren waar te nemen.

Een nosocomiale pneumonie (VAP) is de meest frequent optredende infectie bij
beademde patienten. Het klinisch beeld van VAP varieert van een relatief mild tot een
ernstig ziektebeeld met septische shock. In hoofdstuk 7 wordt de invioed van VAP op
de inflammatoire respons en overleving in een 'case-control' Studie onderzocht.

De ontwikkeling van VAP is niet geassocieerd met een toename van IL-6 noch van
IL-8 plasma spiegeis. Bij patienten waarbij VAP samen gaat met het klinisch beeld van
een ernstige sepsis of septische shock, zijn IL-6 en IL-8 spiegeis hoger in vergelijking
met de corresponderende controle patienten, en de verhoogde IL-6 en IL-8 spiegeis zijn
geassocieerd met een hogere mortaliteit. Blijkbaar kan het klinisch beeld van VAP
worden onderverdeeld in verschillende types, varierend van een ongecompliceerde
infectie tot een infectie die gepaard gaat met septische shock, verhoogde IL-6 en IL-8
spiegeis en een verhoogde mortaliteit.

In hoofdstuk 8 wordt de ontstekingsreactie gedurende de ontwikkeling van VAP
bestudeerd (gemeten aan de hand van BPI, sICAM-1 en sE-selectin plasma spiegeis) in
relatie tot het klinisch beloop en overleving. De voorspellende waarde van plasma
parameters wordt vergeleken met de voorspellende waarde van de 'simplified acute
physiology score' (SAPS II).

Gedurende de ontwikkeling van VAP, wordt alleen een toename gezien van SAPS
II scores en ontstekingsmediatoren wanneer VAP gepaard gaat met een ernstige sepsis
of septische shock. SAPS II waarden, BPI en sE-selectin spiegeis, maar niet die van
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sICAM-1, nemen toe vanaf de dag van diagnose bij die patienten die binnen 10 dagen
na diagnose overlijden. Ontstekingsmediatoren voorspelden het beloop niet beter dan
de dagelijkse SAPS II scores. Deze resultaten tonen aan dat een relatief eenvoudig score
systeem (SAPS II) op zijn minst even bruikbaar is om het beloop van VAP te
voorspellen als de plasma concentraties van ontstekingsmediatoren.

In dit proefschrift wordt de betrokkenheid van diverse ontstekingsmediatoren
zowel bij ziektes van infectieuze origine als bij hemorrhagische shock aangetoond.
Blijkbaar wordt de, soms excessieve, activatie van de ontstekingscascade weerspiegeld
in verhoogde plasma concentraties van meerdere ontstekingsmediatoren, die
dientengevolge gecorreleerd zijn met mortaliteit (sTNF-R, IL-6, BPI, sICAM-1). Echter,
enkele significante beperkingen zijn aangetoond met betrekking tot de klinische
bruikbaarheid, b.v. nierfalen op sTNF-R spiegeis, PMN leukocyten aantal en de plasma
verwerking op BPI spiegeis.

Concluderend, zowel plasma spiegeis van ontstekingsmediatoren als score
Systemen kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de ernst van ziekte. Echter, op
het ogenblik is de plaats van zowel ontstekingsmediatoren als score Systemen in de
medische besluitvorming rondom de individuele patient zeer beperkt.
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