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The exact pathogenesis of ventilator-associated pneumonia (VAP) is still debated.

In the past the gastropulmonary route of colonization of the respiratory tract was

considered the most important However, recently the theory of involvement of the

oropharyngeal route has regained influence as an antecedent to VAP. and several

studies have emphasized the pathogenic role for colonization in the oropharvnx.

Therefore a sound oropharyngeal mucosa. as an essential part ol the host delense.

is of the utmost importance. The oropharyngeal mucosa is a natural barrier in pre-

venting adhesion and invasion of potentially pathogenic microorganisms (ppmo)

like Em<vr>touferiareae. PseiNfomontis <irruj(iric>.«<i and Srdp/iWtxwriiü t i i im».

These microorganisms are considered the most important pathogens causing noso-

comial pneumonia in ventilated intensive care patients, the so-called VAP.

Saliva plays an important role in maintaining the host defense of the oro-

pharynx. It not only prevents damage by moistening the mucosa. but also it con-

tains several specific antmicrobial substances like lysozyme, lactoferrine. peroxi-

dase. fibronectin. cystatins and mucins which prevent adherence of ppmo Absent

or diminished salivary flow (xerostomia) can result in injury of the mucosa linuco-

sitis). a substrate for ppmo adherence. Although it can be expected that saliva

plays a key role in ihe host defense of the oropharynx in ICU patients, to our

knowledge no research on salivary flow in ICU patients has been performed.

Also it is not known if changes in salivary flow or composition is linked with the

occurrence of mucositis or ppmo colonization of the oropharynx in ICU patients.

Therefore we performed a prospective study in ventilated ICU patients in which

we studied the relation between salivary flow and mucositis of the oropharynx. We

also studied when colonization of the oropharynx with ppmo occurred.

This study is described in chapter 1. The following parameters in time were de-

termined: stimulated salivary flow (SSF), IgA output and degree of mucositis. At

the same time semi-quantitative oropharyngeal cultures were taken.

Two types of ICU patients were studied and compared to each other. One group

consisted of patients undergoing elective coronary artery by-pass (CABC) and was

extubated within 24 hours. The other group consisted of patients from the multi-

disciplinary ICU who were admitted because of the need of mechanical ventilation

for at least 48 hours. The results of this prospective study showed that the CABG

patients experience a temporary decrease in SSF and IgA output, which did not re-

sult in mucositis, nor in acquired colonization of the oropharynx with ppmo.

A possible explanation is that these patients resume their oral intake, again permit-

ting stimulation of saliva production. This results in lesser mucosal damage and

dehydration.

85



Totally different results were found in ventilated ICU patients. Soon after admis-

sion in the ICU absent SSF was documented and in the following weeks they devel-

oped an increase in mucositis. All iCU patients who had to be ventilated for more

than 2-3 weeks showed signs of (severe) mucositis. Analysis of the oropharyngeal

flora in time showed a significant increase of oropharyngeal colonization with

ppmo, especially Enferofaarferifla'af and Pseudomonas aerugi/iosa. At the same

time a correlation was found between the acquired colonization with these types

of microorganisms and presence of mucositis. In summary, it seems that ventilated

ICU patients suffer from a nearly absent salivary flow, resulting in diminished pro-

tection and dehydration of the mucosa resulting in mucositis. Mucositis possibly

attributes to colonization with ppmo, especially Enferobacferiamie and Pseudo-

morifls aiTU^'i/iosa and subsequently will result in lower respiratory tract coloniza-

tion.

Most of acquired infections in ventilated ICU patients result from respiratory tract

infections. Therefore, most of antibiotics (50%) prescribed in the ICU are for treat-

Ing these infections. Excessive or inappropriate use of antibiotics can result in in-

creasing antibiotic resistance, a nightmare for every clinician. One of the methods

to reduce antibiotic use and resistance is to shorten the duration of antimicrobial

therapy for respiratory tract infections in ventilated ICU patients. Although guide-

lines have been issued regarding this subject, they were never tested in a prospec-

tive randomized trial looking at resolution of infectious parameters. Little is known

about the resolution of parameters like temperature, leukocyte count, gas ex-

change (PaO2/FiO2 ratio) and semi-quantitative cultures of tracheal aspirate after

initiating antimicrobial therapy for VAP.

In chapter 2 the resolution of infectious parameters associated with VAP are stud-

ied after institution of appropriate antimicrobial therapy.

In this study VAP was diagnosed by means of bronchoalveolar lavage. All four

parameters (temperature, leukocyte count, gas exchange (PaO2/FiO2 ratio) and

semiquantitative cultures of tracheal aspirate) showed a significant improvement

after the start of treatment of VAP, especially during the first 6 days. Enrero-

l>fli'ft'ri(irrti*' and /' (icnigtnosa were cultured from the tracheal aspirate during the

treatment of VAP, despite adequate antimicrobial therapy and in vitro susceptibil-

ity. This was in contrast to pathogens like Hemophilus influenzae. Streptococcus

pneumoniae and Staphylococcus aureus; these pathogens disappeared quickly

from the tracheal aspirate. From the sixth day on after initiating antimicrobial ther-
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apy in these patients, in essence Em«?n>bcKieriac«ie and P. üfrn#mos<i were cul-

tured from the trachea! aspirate. Our results raises the question if the advised dura-

tion of 14-21 days for treatment of VAP is too long, because after 6 davs of antibi-

otic therapy infectious parameters have normalized. In some ol the patients a

shortening of the duration of antimicrobial therapy could even have prevented new

acquired colonization with Kmtrobarfentirttie and P. a«rn#i>»os«.

Like in ventilated ICU patients, also cystic fibrosis (CF) patients experience persis-

tent P. acru^iriosd colonization of trachea! secretions despite adequate antimicro-

bial therapy. The persistence of P. atru^mosd in CF patients among others ha»

been attributed to changes in mucin composition of trachea! secretions. Especially

the increase in sulfation and sialylation of mucin is held responsible. Recently a

mucin-sulfatase has been demonstrated in P aeru£im>.«i, an enzyme capable of

breaking down mucins, which enable P. (icnt^i'misa to survive in the mucus.

Chapter 3 addresses the question if increased levels of sulfated mucins are found

in the lower airways of patients with VAP. To test this hypothesis BAI. samples

were prospectively examined in ventilated ICU patients with VAP. Those patients

were compared with ventilated ICU patients and non-ventilated outpatients with

out a respiratory infection.

The levels of sulfated mucins in BAL samples in our study appeared to be 3-5

times higher in ventilated ICU patients with VAP than in patients without a respira-

tory infection. Mechanical ventilation did not influence the level of sulfated mucin.

No significant differences in the level of sulfated mucin were found between the

different pathogens causing VAP. Therefore it seems that the increase in sulfated

mucins is the result of inflammation due to the infection, as was recently demon-

strated in cystic fibrosis (CF).

The results as described in chapter 1 show that a decrease in salivary flow in venti-

lated ICU patients can result in damage to the oropharyngeal mucosa. The increase

in oropharyngeal mucosal injury paralleled the degree of ppmo colonization. This

points towards a deterioration of the normal barrier function (non-specific immu-

nity) of the oropharyngeal mucosa in ICU patients. Also severely ill patients show

a deterioration of their cellular immunity. This is why herpesviruses like cy-

tomegalovirus (CMV) and herpes simplex virus (HSV), which reside in a latent

form in the host after primary infection, can reactivate. If reactivation occurs it can

result in mucosal in jury of the oropharynx and respiratory tract. HSV can cause

severe gingivostomatitis, or tracheobronchitis. CMV can cause xerostomia and
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even pneumonia. Also these herpesviruses have been linked to the occurrence of

oropharyngeal ppmo colonization. Data about the nature and magnitude of herpes

reactivation in 1CU patients are somewhat conflicting. To gain understanding of the

importance of herpes reactivation we performed two prospective studies. We stud-

ied two types of ICU patients. ICU patients who are exposed to stress of short dura-

tion, i.e. patients undergoing elective CABG and ICU patients with persistent

stress, i.e. patients in need of mechanical ventilation with an expected duration of

ICU admission of at least one week.

In chapter 4 patients undergoing elective CABG were examined for the presence of
CMV reactivation. For this purpose blood, urine and saliva samples were tested,
before and one and two weeks after the operation. Besides the use of a conven-
tional viral culture technique, serological antibody detection (IgG and IgM) and
the monoclonal antibodies directed again CMV, samples were tested with more
sensitive techniques like Nucleic Acid Sequence-Base Amplification (NASBA) and
polymerase chain reaction (PCR). The latter two are able to detect CMV-mRNA
and -DNA. Also serological investigation was performed 2-3 months after the op-
eration. None of the CMV seropositive patients showed a significant rise in sero-
logical antibodies, in the 2-3 months after the operation. In saliva and urine no
CMV could be detected by means of conventional cultures or PCR. Peripheral
blood monoiuiclear cells (PBMCs) were isolated from blood samples and tested for
the presence of CMV with the aid of monoclonal antibodies and PCR. Blood sam-
ples were also tested by means of NASBA and PCR. In both PBMCs of CMV
seropositive patients and CMV seronegative patients monoclonal antibodies
against CMV were detected. This could not be confirmed by PCR. Also no CMV-
mRNA and -DNA was present in these blood samples.

Chapter S deals with the results of our study on the presence of CMV and HSV re-
activation in ICU patients. The same technique to detect CMV was used as men-
tioned in chapter 4. For the detection of HSV a conventional viral culture tech-
nique, serological testing and PCR was used. Again blood, urine and saliva sam-
ples were tested. If a BAL was performed in these patients because of the suspicion
of a VAP these samples were also tested for the presence of CMV and HSV by
means of a conventional culture viral technique. Reactivation of CMV and HSV
was demonstrated in 19% (n-8) and respectively 28% ( n - 14) of seropositive pa-
tients. Primarily septic patients were at risk of developing viral reactivation.
Twenty-three percent of septic patients showed CMV reactivation, while in 27%

88



Summoiy

HSV reactivation was documented. CMV reactivation was detected at an average
of 15 days after admission to the ICU by detection of mRNA and DNA in Mood

samples, while the virus could not be detected in urine or saliva.

On the other hand HSV was cultured from saliva and airway secretions from both

septic as well as non-septic patients at an average of 8 days after ICU admission.

Both CMV and HSV reactivation were associated with a prolonged requirement of
mechanical ventilation (respectively 23 days and 17 days) compared to those with-
out reactivation (respectively 9 days and 7 days). No primary herpes infection was
found by means of serological investigation.

This thesis consists of some important observations. First of all the conclusion of
chapter 1 was that deterioration of the oral mucosa is a common phenomenon in
ventilated ICU patients, which resulted in a profound mucositis and concomitant
increase in oropharyngeal colonization with ppmo. This in itself is a risk factor for
the development of VAP due to aspiration of these ppmo. The question is can the
deterioration of the oral mucosa be prevented? Normally oral care is consigned to
ICU nurses who rightly prioritize their care to immediate medical problems. Also
ICU nurses have not been formally trained to assess the oral status of patients in
the intensive care units, and often no oral care protocol (or these patients is avail-
able. Despite this imperfection, ICU nurses play an important role in preventing
deterioration of the oral mucosa in ICU patients. If properly trained and supported
by dental hygienists, it has been shown that ICU nurses were able to reduce oral
mucositis of patients in the ICU by means of the implementation of a well-devel-
oped oral care protocol. If this will reduce the extent of oropharyngeal colonization
with ppmo is the subject of further studies. From chapter 2 it can be concluded
that resolution of infectious parameters in VAP, if adequately treated, mostly oc-
curs within 6 days after the start of antibiotic therapy. Despite adequate antibiotic
therapy these patients have persistent or acquired tracheal colonization with
Gram-negative bacteria (GNB). The latter occurs in most patients after 6 days of
treatment. One of the explanations is that these patients acquire GNB colonization
due to selective antibiotic pressure. Therefore, we propose to perform a prospec-
tive randomized trial to evaluate the effect of a shorter duration of antibiotic ther-
apy for VAP, i.e. 7 days instead of 14-21 days on acquired GNB tracheal coloniza-
tion. Also such a study could help to reduce the risk of adverse drug events and
help to cut health care costs. In chapter 3 we found an. increase in sulfated mucins
in BALF of patients with VAP, like in tracheal secretions of CF patients. The in-
crease of sulfated mucins was probably due to inflammation. Furthermore, the in-
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crease of sulfated mucins might contribute to a decreased clearance of pathogens

from the lower airways in ventilated ICU patients. Therefore it would be interesting

to study the evolvement of the sulfated mucin in tracheal secretions from the start

of mechanical ventilation. And to see if the increase of sulfated mucins parallels

the increase in microbial colonization of tracheal secretions. Chapter 4 questions

the use of immunocytology, as described by other investigators, for the detection

of CMV reactivation. We feel this technique is to aspecific, because NASBA or PCR

could not confirm CMV reactivation, not even by a rise in CMV antibodies. Our

study showed that examination of blood samples by means of monoclonal anti-

bodies directed again CMV is liable to erroneous observations. Recent studies on

this subject, using this technique should therefore be interpreted with caution.

Herpes viral reactivation is a common phenomenon in immune-compromised pa-

tients, like in transplant recipients and those with aids. In general the possibility of

HSV or CMV reactivation receives little attention in critically ill patients who are

admitted to the ICU, because they are considered immune-competent. The study,

as addressed in chapter 5, on HSV and CMV reactivation in our multidisciplinary

ICU confirms the reactivation of these viruses, as was described by other investiga-

tors. Especially septic patients were at risk of developing viral reactivation. The

question whether CMV and HSV reactivation contribute to an increase of mortality

in critically ill patients has to be answered in future studies.
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Er bestaan verschillende theorieen met betrekking tot de pathogenese van de noso-

comiale pneumonie bij een mechanische beademde patient. Alhoewel de gastro-

pulmonale route van kolonisatie van de lagere luchtwegtMi door sonunige als be-

langrijkste wordt beschouwd. heeft het belang van de oropharyngeale mute de

laatste jaren aan terrein gewonnen. Dit concept benadrukt het belang van intacte

oropharyngeale slijmvliezen als essentieel onderdeel van de aspecifieke lokale af-

weer. De oropharyngeale slijmvliezen vormen een natuurliike en eersto mechani-

sche barriere en voorkomen aanhechting en invasie van potentieel pathogene

micro-organismen (ppmo) zoals Enterobacteriaceae. Pseudomonas aeruginosa en

Staphylococcus aureus. Deze micro-organismen worden beschouwd als de belang-

rijkste verwekkers van de nosocomiale pneumonie bij mechanische beademde pa-

tienten. ook wel ventilator associated pneumonia" of VAP genoemd.

Speeksel speelt een belangrijke rol bij zowel de specifieke als niel specifieke af-

weer van de oropharynx. Het voorkomt niel alleen beschadiging van de slijmvlie-

zen door bevochtiging maar ook door meer specifieke al dan niel antimicrohiele

bestanddelen. zoals o.a. lysozyme. lactoferrine. peroxidase. fibronectine. cystati-

nen en mucinen wordt aanhechting van ppmo voorkomen. Een afgenomen of af-

wezige speeksel productie (xerostomia) kan leiden tot oropharyngeale slijnivlies

beschadiging (mucositis). waardoor ppmo zieh aan het slijmvlies ktinnen hech-

ten. Alhoewel men van de veronderstelling mag uitgaan dat speeksel een belang-

rijke rol speelt bij de lokale afweer van de oropharynx bij type intensive care (IC)

patienten, is tot op heden nooit onderzocht hoeveel speeksel er wordl geprodu-

ceerd bij IC patienten tijdens hun opname op de intensive care. Tevens is niet be-

kend of een veranderde speekselproductie of samenstelling verband houdt met het

optreden van mucositis en/of aanleiding geeft tot kolonisatie met ppmo van de

oropharynx bij IC patienten.

Hoofdstuk 1 beschrijft de resultaten van een prospectieve Studie beschreven

waarin onderzocht werd of er bij beademde IC patienten een verband bestond tus-

sen de productie en de kwaliteit van het speeksel en oropharyngeale mucocitis.

Ook werd bestudeerd wanneer kolonisatie met ppmo optrad. De volgende parame-

ters werden in de loop van de tijd gemeten: gestimuleerde speeksel flow (SSFJ, IgA

speeksel afgifte, ernst van de mucositis. Op dezelfde tijdstippen werden semi-

kwantitatieve oropharyngeale kweken afgenomen. Twee type IC patienten werden

bestudeerd en ook met elkaar vergeleken. Een groep bestond uit patienten die een

electieve coronaire-bypass operatie (CABG) ondergingen en binnen 24 uur gedetu-

beerd werden. De andere groep bestond uit algemene IC patienten die minimaal 48
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uur beademingsbehoeftig waren. De resultaten van dit prospectief onderzoek laten

zien dat er bij CABG patienten een kortdurende daling van de SSF en IgA speeksel

afgifte optreedt hetgeen niet resulteerde in mucositis noch in verworven kolonisa-

tie mel ppmo. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze patienten reeds de

tweede dag postoperatief hun orale intake hervatten, waardoor de speeksel pro-

ductie wordt gestimuleerd, en schade aan de slijmvliezen door onder andere uit-

droging wordt voorkomen. Totaal andere resultaten worden gevonden bij de IC pa-

tienten. Reeds kort na opname op de IC is er sprake van een afwezige SSF, en in de

weken na het starten van de beademing wordt een significante toename van de

mucositis waargenomen. Bij alle IC patienten die langer dan 2-3 weken beademd

moesten worden was er sprake van (ernstige) mucositis. Analyse van de oropha-

yngeale flora vertoonde een significante toename in de kolonisatie met ppmo, met

name die van KHhTO/Mirfi'riflctw en Pseudornonas Aenigi/iosa. Tevens bleek er een

correlate te bestaan tussen het verwerven van deze kolonisatie met deze typen

micm-organismen en de aanwezigheid van mucositis. Samenvattend lijkt het erop

dat bij beademde IC patienten de speeksel productie sterk afneemt hetgeen tot ge-

volg heeft dat slijmvliezen uitdrogen en onder andere daardoor mucositis kan ont-

staan. l)e mucositis draagt mogelijk bij aan de kolonisatie met Gram-negatieve

micro-organismen in de oropharynx en als gevolg daarvan van de lagere luchtwe-

gen. Toekomstig onderzoek gericht op het voorkomen van mucositis, zal moeten

uitwijzen of dit vermoeden bevestigd zal worden.

Met mcrendeel van do op de IC verworven infecties treden op bij beademde patien-
ten. hierhij g.uit het met name om luchtweginfecties. Dit houdt tegelijkertijd in dat
het grootste deel (± 50%) van het antibiotica gebruik op het conto komt van deze
luchtweginfecties. Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot selectie van multire-
sistente micro-organismen met alle gevolgen van dien. Een van de manieren om
het antibioticum gebruik en resistentie terug te dringen is de therapie duur voor
deze luchtweginfecties te verkorten. Alhoewel er richtlijnen bestaan met betrek-
king tot de therapie duur voor deze luchtweginfecties, zijn deze nooit getoetst in
een prospectieve studie waarbij gekeken werd naar een verbetering van infectieuze
parameters. Er is dan ook weinig bekend over de respons van parameters zoals
(emperatuur. leukocyten getal. gasvvisseling (PaO2/FiO2 ratio) en semi-kwantita-
tieve kweken van trachea aspiraat op antimicrobiele therapie voorgeschreven in
het kader van VAP. In hoofdstuk 2 wordt de respons van deze parameters beschre-
ven na het starten van antimicrobiele therapie.

VAP werd bij alle patienten vastgesteld door middel van een broncho-alveolaire
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lavage. Alle vier parameters lieten een signiricante verbetehng zien na het starten

van de behandeling en met name gedurende de eerste 6 dagen. Knrt'mfeh-renVimif

en P aerugmosa werden gedurende de hele therapie voor VAP uit het irachea aspi-

raat gekweekt, ondanks adequate therapie en met bliivende in vitro govooligheid.

Dit in tegenstelling tot verwekkers zoals H. influenza«». S pnciirnoruiit* on S <nirt*ii$

; deze bacterien verdwenen snel uit het trachea aspiraat. en vanaf de 6de dag na

het starten van de antimicrobiele behandeling werd bij deze patienten voor name-

lijk E/iferofeörreriartw en P arnyjifiosd uit hei trachea aspiraat gekweekl. IV/.o ge-

gevens suggereren dat de geadviseerde therapie duur van 14-21 dagen voor VAI' te

lang is, omdat na 6 dagen antibiotica de infectieuze parameters ziin gonormall-

seerd. Bij sommige patienten zou door een kortere behandeling mogolijk zolfs een

nieuwe kolonisatie met Enremfeirrernirra? en P aeruffi'noMi ktmnen worden voor-

komen. Uiteraard dient deze hypothese getest te worden in een goed uitgevoerde

Studie.

Net als bij beademde IC patienten. is er ook bij cystic fibröse patienten sprake van

persisterende P aenyjinosa kolonisatie van het sputum ondanks vaak adequate

antibiotische therapie. Het persisteren van P ut'rugirtosa wordl bij doze CI-' pation-

ten o.a. toegeschreven aan een verandering van de mucine samenstelling van het

sputum. Een toegenomen sulfatering en sialysering van deze mucines is hier mede

voor verantwoordelijk. Recent is aangetoond dat P. aenigt'nora beschikt over een

mucine-sulfatase, een enzym dat gesulfateerde mucines afbreekt, die hot hem mo-

gelijk maakt in de mucus te overleven. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag of er ook

bij VAP een verhoogde concentratie van gesulfateerde mucines aanwezig is in de

diepere luchtwegen. Om deze hypothese te testen werd prospectief de broncho-al-

veolaire lavage (BAL) vloeistof onderzocht van beademende IC patienten met een

VAP. De beademde IC patienten met VAP werden vergeleken met beademde IC pa-

tienten en niet-beademde poliklinische patienten zonder een luchtweginfectie.

De concentratie van gesulfateerde mucines bij beademde patienten met een VAP

bleek 3-5x zo hoog als bij de patienten zonder een luchtweginfectie. De mechani-

sche beademing had geen invloed op de concentratie van gesulfateerde mucines.

Er bestonden geen significante verschollen in de concentraties van gesulfateerde

mucines tussen de verschillende typen verwekkers van VAP. De verhoogde con-

centratie van gesulfateerde mucines lijkt een gevolg van de ontsteking veroorzaakt

door de infectie, zoals recent ook is aangetoond in CF.
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De in hoofdstuk 1 beschreven resultaten laten zien dat afname van de speekselpro-
duclie bij beademde IC patienten slijmvlies beschadiging van de oropharynx in de
hand werkt. Parallel aan de toename in ernst van slijmvlies schade werd ppmo ko-
lonisatie waargenomen. Dit wijst op duidelijke achteruitgang in mechanische bar-
riere functie (nietspecifieke immuniteit) van de slijmvliezen van de oropharynx.
Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat ernstig zieke patienten tevens een
achteruitgang laten zien van de cellulaire immuniteit. Hierdoor kunnen herpesvi-
russen zoals cytomegalovirus (CMV) en herpes simplex virus (HSV), die latent in
het lichaam aanwezig zijn na een eerder doorgemaakte infectie, weer reactiveren.
Wanneer hiervan sprake is kan dit leiden tot een beschadiging van de slijmvliezen
van zowel de hogere als de lagere luchtwegen. In het geval van HSV kan dit een
ernstige gingivo-stomatitis, en of tracheobronchitis veroorzaken. CMV kan xerosto-
mie en zelfs een virale pneumonie veroorzaken. Deze herpesvirus infecties zijn
ook in verband gebracht met kolonisatie van de oropharynx door ppmo's.

De gegevens t.a.v. aard en omvang van herpes reactivatie bij IC patienten zijn
tegenstrijdig. Om een beter inzicht te krijgen in het belang van herpes virus reacti-
vatie werden twee prospectieve studies verricht. 1\vee typen IC patienten werden
bestudeerd. IC patienten die blootstaan aan kortdurende stress zoals patienten die
ci-ii elwtieve coronary-bypass operatie (CABG) ondergaan. Daarnaast werden IC
palienten met aanlunuiende stress bestudeerd, d.w.z. IC patienten die werden op-
genomen op de algemene intensive care met een indicatie voor mechanisch beade-
ming en een verwachte verblijfsduur van minimaal £en week.

In hoofdstuk 4 worden patienten die in aanmerking komen voor een electieve co-
ronary-bypass operatie (CABG) prospectief onderzocht op de aanwezigheid van
CMV reactivatie. Hiervoor werden bloed, speeksel en urine monsters onderzocht.
Zowel preoperatief als e£n en twee weken postoperatief. Naast het gebruik van
convcntionele viruskweken, serologisch onderzoek en monoclonale antistoffen ge-
richt tegen CMV (MoAb-anti CMV) werd gebruik gemaakt van gevoelige technie-
ken zoals Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA) en de polymerase
chain reactie (PCR). Deze laatste twee zijn in staat om CMV-mRNA en -DNA aan
te tonen. Serologisch onderzoek werd nogmaals 2-3 maanden na de operatie her-
haald. Bii geen van de CMV seropositieve patienten werd een titer stijging in het
bloed waargenomen. ook niet na 2-3 maanden. In het speeksel en de urine werd
d.m.v. conventionele kweken, alsook met PCR geen CMV aangetroffen. Perifere
mononucleaire cellen (PBMCs) uit volbloed werden separaat geisoleerd en onder-
zocht op de aanwezigheid van CMV m.b.v. monoclonale antistoffen en PCR.



Som*nvottmf

Volbloed werd op de aanwezigheid van CMV getesi met behulp van NASRA en

PCR.

Zowel in PBMCs van CMV seropositieve alsook seronegatieve patienten went
met behulp van monoclonale antilichamen CMV waargenomen. Du kon echter
niet bevestigd worden door PCR. Ook in volbloed werden geen aanwijzingen ge-

vonden voor de aanwezigheid van CMV-mRNA en/of DNA. Hetgeen suggeiwrt

dat het waargenomen effect in de antigeen detectietest aspecifiek van aard is.

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek naar de .lanwe/.igheid
van CMV en/of HSV reactivate bij 1C patienten beschreven. Dezelfde lechnieken.
zoals aangegeven in hoofdstuk 4 werden gebruikt om CMV reactivate aan te
tonen. Voor het aantonen van HSV reactivate werd gebruik gemaakt van conventi-
onele viruskweken. serologisch onderzoek en PCR. Blued, urine en s|Ht>ksel wer-
den hiervoor onderzocht. Indien bij de/.e patienten een bronchoalveolaire l.tvage
(BAL) plaatsvond i.v.m de verdenking VAP werd de BAI. vloeistof tevens onder-
zocht op de aanwezigheid van CMV en HSV met behulp van convent ionele virus-
kweken.

Reactivatie van CMV of HSV werd aangetoond bu 19% (n-H) respectievelijk
28% (n-14) van de seropositieve patienten. Voornameliik septische patienten
hadrW»n ri*icn on vim« rjMrtivatip- h*»t Hl«»#»lf Hat ?**. van Ho»<»,n.iiinn»»n (»loinon

hadden van een CMV reactivatie terwijl 27% een HSV reactivate ondervond. CMV
reactivatie werd gedetecteerd na 15 dagen opname op de IC door de detectie van
mRNA en DNA in het bloed, terwijl de excretie van compleet virus in urine en
speeksel niet kon worden aangetoond. HSV werd gekweekt in speeksel en trachea
aspiraat 8 dagen na opname op de IC. Zowel bij patienten met een reactivatie van
CMV als HSV werd significant längere beademingsduur gevonden. vergeleken met
de patienten zonder tekenen van reactivatie. CMV en HSV reactivatie gingen ge-
paard met een längere beademingsduur (respectievelijk 23 versus 17 dagen) verge-
leken met patienten zonder reactivatie (respectievelijk 9 versus 7 dagen.
Serologisch waren er geen aanwijzingen voor een nieuwe CMV of HSV infectie.

Dit proefschrift bevat een aantal belangrijke bevindingen. Ten eerste wordt in
hoofdstuk 1 geconcludeerd dat achteruitgang van de slijmvliezen van de mond een
veel voorkomend probleem is bij beademde IC patienten. Dit resulteerde in ern-
stige mucositis en tegelijkertijd een toename van oropharyngeale kolonisatie met
ppmo. Hetgeen op zichzelf een risicofactor is voor de ontwikkeling van een VAP
door microaspiratie. De vraag is of achteruitgang van de slijmvliezen voorkomen
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kan worden? Op de IC wordt de mondverzorging toevertrouwd aan IC verpleeg-

kundigen die terecht nun aandacht richten op Problemen die de vitale functies be-

dreigen. Bovendien worden IC verpleegkundigen niet systematisch geschoold in

het vaststellen van slijmvlies veranderingen bij IC patienten. Bovendien zijn er

vaak geen richtlijnen voor de mondverzorging van deze patienten aanwezig.

Ondanks de/.e tekortkomingen spelen IC verpleegkundigen een belangrijke rol in

het voorkomen van de achteruitgang van de slijmvliezen.

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer IC verpleegkundigen voldoende wor-

den getraind en worden bijgestaan door een mondhygieniste zij in Staat zijn de

mucositis terug te dringen indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een goed

mondvcr/.orgingsprotocol. Of dit ook de mate van kolonisatie door ppmo doet af-

nemen /aI verder bestudeerd moelen worden. De conclusie uit hoofdstuk 2 is dal

infectieuze parameters tijdens adequate antimicrobiele therapie van VAP met

name verbeteren gedurende eerste 6 dagen na het starten van de behandeling.

Ondanks adequate antimicrobiele therapie is er bij deze patienten sprake van blij-

vende of nieuwe oropharyngeale kolonisatie met gramnegatieve bacterien (GNB).

Dlt laatste werd vanaf de zesde dag na het starten van de antimicrobiele therapie

waargenomen. De nieuwe kolonisatie van GNB wordt o.a. veroorzaakt door selec-

tie druk door de gebruikte antibiotica. We stellen daarom ook voor een gerandomi-

seerde Studie te verrichten naar het effect van een kortere behandelingsduur van

VAP, d.w./.. 7 dagen i.p.v. 14-21 dagen op de nieuwe GNB kolonisatie van het tra-

chea secreet. Ook kan een dergelijke Studie bijdragen aan een afname van het aan-

tal bijwerkingen door antibiotica en kosten door antibiotica gebruik. In hoofdstuk

3 werd een toename van het gesulfateerde mucine gehalte in bronchoalveolaire la-

vago vlooistol waargenomen bij patienten met een VAP, zoals dit ook het geval is

in trachea secreet van patienten met de taai slijm ziekte. De toename van de gesul-

fateerde mucines berust waarschijnlijk op de ontsteking door de infectie.

Bovendien kan deze toename bijdragen aan een verminderde klaring van patho-

gene micro-organismen uit de diepere luchtwegen bij beademde IC patienten.

Gezien de/.e bevindingen is het interessant een Studie te verrichten naar het be-

loop van de gesulfateerde mucines in het tracheasecreet van IC patienten vanaf de

start van de beademing. En of een toename van de hoeveelheid gesulfateerde mu-

cines parallel loopt met een toename van de bacteriele kolonisatie van trachea se-

creot.

Hoofdstuk 4 stell het gebruik van immunocytology, de zogenaamde antigeen de-

tectietest. voor het aantonen van CMV reactivatie, zoals beschreven is door andere

onderzoekers, ter discussie. Uit ons onderzoek komt naar voren dat deze techniek
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te aspecifiek is voor het aantonen van CMV reactivatie. met name omdat de door

deze techniek aangetoonde CMV reactivatie niet bevestigd kon worden door ge-

bruik te maken van zeer gevoelige technieken zoals NASBA of PCR. Ook werd

geen stijging van de antistof titer van CMV waargenomen. Onze studio heeft laton

zien dat het onderzoek met monoklonale antilichamen gericht tegen CMV tout po-

sitief kan zijn en met grote voorzichtigheid moet worden geinterprvtoerd. Kecente

studies m.b.t. dit onderwerp moeten daarom met de nodige voorzichtigheid wor-

den geinterpreteerd.

Reactivatie van herpes virussen een veel voorkomend verschijnsel is bii im-

muungecompromiteerde patienten. zoals niertransplantatie patienten en pat ion-

ten met AIDS. De mogelijkheid van een HSV of CMV reactivatie bij ernstig zieke

intensive care patienten wordt echter zelden overwogen. omdat zij als Immuno-

competent worden beschouwd. De Studie, zoals beschreven in hoofdstuk 5. naar

HSV en CMV reactivatie in onze multidisciplinaire IC toont aan dat reactivatie van

zowel CMV als HSV optreed bij IC patienten. Met name bij septische intensive

care patienten werd CMV reactivatie frequent waargenomen. De vraag is of CMV

en HSV reactivatie bijdragen aan de mortaliteit van ernstig zieke IC patienteu. Dit

zal beantwoord moeten worden door toekomstige studies.
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