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behorende bij het proefschrift

TUMOR NECROSIS FACTOR DURING SEPSIS

King of Cytokines ?
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17 juni 1994



1. De enthousiaste verwachting om door toediening van TNF-bindende
agentia het beloop van SIRS positief te kunnen beinvloeden is gebaseerd
op theoretische deductie. Objectieve waameming van de klinische
effectiviteit van deze stoffen ontbreekt (vooralsnog).

2. Voor een juiste interpretatie van een TNF-bepaling in lichaamsvloei-
stoffen, moet de invloed van soluble TNF-receptoren op de gebruikte
mcctmethode bckend zijn.

3. Het aantonen van de aanwezigheid van biologisch actief TNF in de
circulatie gedurende SIRS is niet obligaat om de betrokkenheid van dit
cytokine bij de pathogenese van het ziektebeeld te bewijzen.

4. Bij endotoxinemie wordt een adherentie molecule voor granulocyten, E-
Selectin, gcgeneraliscerd op het vaatendotheel tot expressie gebracht.

5. Het is onethisch om een abstinerend beleid ten aanzien van ICU patiënten
te rechtvaardigen met de waargenomen correlatie: "ICU survival is
inversely proportional to hospital bill." (/v>w.£/ig/./.Af«/. 1976 294).

6. Het voorschrijven van een dialysedosis per week, uitsluitend gebaseerd op
de klaring van kleinmoleculaire uremische toxines (Kt/V), onderstreept het
gebrek aan inzicht en kennis ten aanzien van het belang van de klaring
van middenmoleculaire uremische toxines door hemodialyse.

7. Bij achteruitgang van de functie van een niertransplantaat dient de
hemodynamtsche betekenis van een eventueel nog aanwezige hemodialyse
fistel onderzocht te worden.

8. Bij een "ventilator-associated" pneumonie neemt de concordance tussen
het patholoog anatomisch substraat en de kwantitatieve kweek van het
bronchusbiopt sterk af bij voorafgaande antibiotische behandeling
(Affi-/.iÎM/>ir.Cr if. CarrAf«/. 1994 149).



9. Hei is niel gerechtvaardigd om patienter» die een TIA of een nict-
invaliderend CVA hebben ondergaan met thrombocyten aggrcgatie-
remmers tc behandelen. zonder dat aanvullend onderzock naar dc ernst
van de sténose van de arteria carotis is vcrricht (Lanrrt. 1991 337.
1991 22).

10. Macroglossic op basis van veneuze congcstic dient met bloedzuigcra
behandeld te worden (/««uive.Car* JÏ*VJ>H\ 1994 4).

11. Sport is ongezond.


