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Geschiedenis van de geneeskunde

De ontwikkeling van de hart-longmachine

t.van den broek

inleiding
Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog 
konden artsen geen complexe opera-
ties aan het hart uitvoeren omdat de 
juiste hulpmiddelen ontbraken. In die 
dagen had een cardiaal defect waar-
voor een definitieve reconstructie no-
dig was, uiteindelijk dan ook de dood 
tot gevolg.1
 Het doel van de meeste cardiovas-
culaire operaties bij kinderen was tot 
het midden van de jaren vijftig pallia-
tief*.2 Een aantal ingrepen had een 
 curatieve opzet, zoals operaties in 
 verband met een atriumseptumdefect. 
Deze pro cedures werden uitgevoerd 
zonder een hart-longmachine te ge-
bruiken. Door algehele lichaamskoe-
ling tot ongeveer 30˚C (hypothermie 
van Bigolow) daalde het metabolisme 
en daardoor de zuurstofconsumptie.2 3 
De patiënt werd in een bad met ijswa-
ter geplaatst of  gekoeld met ijspakkin-
gen, waarna de circulatie gedurende 
ongeveer tien  minuten veilig kon wor-
den stilgelegd (figuur 1). Doordat 
slechts een beperkte tijd beschikbaar 
was, konden uitsluitend eenvoudige 
defecten worden gecorrigeerd. De in-
troductie van de hart-longmachine 
maakte het gebruik van algehele hypo-
thermie al snel overbodig, althans in de 
westerse wereld.2 3

 De uitdaging was om veiliger en 
 langer te kunnen opereren in de hart-
kamers, waardoor het mogelijk zou 
zijn definitieve reparaties uit te voe-
ren, zoals het corrigeren van een ven-
triculair septumdefect. Deze uitdaging 
bracht vele artsen op verschillende 
ideeën en technieken om tot een oplos-
sing te komen. Wat zijn de belangrijk-
ste ideeën en technieken geweest die 
uiteindelijk hebben geleid tot de ont-
wikkeling van de hedendaagse hart-
longmachine?

ontwikkeling van de hart-
longmachine

De ontwikkelingen die uiteindelijk 
hebben geleid tot de bouw van de hart-
longmachine begonnen in de negen-
tiende eeuw toen fysiologen geïnteres-
seerd raakten in geïsoleerde orgaan-
perfusie. Om deze interesse te ver-
wezenlijken, hadden zij een methode 
nodig waarmee het bloed geoxyge-
neerd kon worden. Von Frey en Gru-
ber beschreven in 1885 een bloedpomp 
waarin ook enige gasuitwisseling plaats-
vond.3 4 In 1895 liet Jacobj bloed door 
een dierenlong stromen die werd ge-
ventileerd met behulp van kunstma-
tige beademing.3 4 Dit principe werd 
verder uitgewerkt in 1926 toen Bruk-
honenko en Tchetchuline in Rusland 
een machine ontwierpen waarbij een 
dierenlong gecombineerd werd met 
twee mechanische bloedpompen. De-
ze machine werd eerst gebruikt voor 
geïsoleerde orgaanperfusie, maar later 
ook voor perfusie van het gehele dier. 
Nadat de perfusie werd gestopt, over-
leed het dier echter onmiddellijk.3

 De meest gebruikte pompen werk-
ten op basis van voortstuwing door 
compressie van een met bloed gevul-
de flexibele slang (‘roller pump’ van 
Debakey), door snel ronddraaien-
de bladen (‘impeller pump’) of door 
een ronddraaiende concentrische co-
nus (‘centrifugal pump’). De roller 
pump werd uiteindelijk als meest effi-
ciënt beschouwd en wordt tegenwoor-
dig nog steeds gebruikt.5
 Ook de ontwikkeling van de oxyge-
nator was van groot belang. In het 
 begin vond de oxygenatie plaats door 
bloed direct in contact te brengen met 
lucht (‘disc oxygenator’ van Kay-Cross) 
 (figuur 2), later door middel van diffu-
sie van zuurstof over in het bloed ge-
brachte zuurstofbellen (‘bubble oxy-
genator’) en uiteindelijk door het bloed 
langs een gaspermeabele membraan te 
leiden (‘membrane oxygenator’).6
 In 1937 demonstreerde Gibbon voor 
het eerst dat een kat in leven gehou-
den kon worden met behulp van 
een kunstmatig hart en een artificiële 
long terwijl hij een correctie aan de 
pulmonalisklep simuleerde. Daarna 
namen het eigen hart en de eigen 
 longen de functies weer over.3 4 7 Het 
werk van Gibbon werd onderbroken 
door de Tweede Wereldoorlog, waar-
na hij zijn werk hervatte. In de tus-
sentijd werkten wereldwijd vele an-
dere me dici aan de ontwikkeling van 
een hart-long machine, onder wie J. 
Jongbloed, hoogleraar fysiologie te 
Utrecht.3 4

 Als mogelijke oplossing om veilig 
en langer in de hartkamers te opere-
ren, gebruikten Dodrill en collega’s 
een mechanische pomp die het linker 
ventrikel zou omzeilen. Het linker 
 ventrikel kon op deze wijze gedurende 
een periode van ongeveer vijftig minu-
ten worden omzeild, zodat een intracar-
diale chirurgische procedure kon wor-
den uitgevoerd. Deze chirurgische pro-
cedure kon alleen in het linker ventri-
kel plaatsvinden doordat in de rest van 
het hart geen bloedleegte ontstond. 
Deze vorm van opereren leverde min-
der complicaties op dan het gebruik 
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figuur 1. Algehele hypothermie door 
middel van een bad met ijswater.
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van een hart-longmachine voor een-
zelfde ingreep. De eerste succesvolle 
klinische toepassing was op 3 juli 1952.3 
Met de methode van Dodrill konden 
echter geen communicatieve ventri-
culaire of atriale defecten worden ge-
corrigeerd. Daarvoor moest dus een 
andere oplossing worden gevonden.
 Het werk van Gibbon leverde in 
1953 uiteindelijk succes op toen hij 
met behulp van zijn hart-longmachine 
voor het eerst een congenitaal defect 
herstelde en de patiënt de operatie 
overleefde.2 3 8 9 Er waren echter nog 
veel levensbedreigende complicaties 
aan het gebruik van de hart-longma-
chine verbonden, zoals lucht- en vet-
embolieën, het postperfusiesyndroom*, 
multipel orgaanfalen*, coagulopathie* 
en problemen met de reanimatie van 
het hart. Ook Kirklin en collega’s in 
de Mayo Clinics (1955) ondervonden 
deze problemen met een vergelijk-
bare hart-longmachine. Deze proble-
men leidden initieel tot een zeer hoge 
mortaliteit (> 75%).10

 In dezelfde periode waarin Gibbon 
zijn hart-longmachine ontwikkelde, 
werd een alternatief toegepast voor 
de hart-longmachine en hypothermie 
door Walton Lillehei en collega’s: de 
‘controlled cross-circulation’. Hierbij 
fungeerde een familielid als bloed-
pomp en oxygenator voor de patiënt. 
Op die manier kon maximaal een uur 
worden geopereerd. De eerste succes-
volle operatie vond plaats op 26 maart 
1954 bij een kind met een ventriculair 
septumdefect. Door de ethische kwes-
ties en de mogelijke mortaliteit van 
 zowel patiënt als familielid werd niet 
deze methode de standaard, maar de 
hart-longmachine.2-4 8 11

 Een van de grootste problemen 
van de hart-longmachine bleef echter 
nog lang het hoge ‘priming’*-volume 
(> 2,5 l). Anekdotisch kon men in 
 zeldzame gevallen pas met de opera-
tie beginnen vanaf acht of tien uur 
’s avonds, omdat er dan pas genoeg 
 donorbloed was om de machine te vul-
len; donorbloed werd in die tijd nog 
niet ingevroren en moest op dezelfde 
dag worden verzameld. Nazih Zudhi 
en collega’s demonstreerden in 1961 
dat het ‘primen’ onnodig was en zelfs 
potentieel gevaarlijk. Het bloed werd 
hierna verdund met een 5%-dextrose-
oplossing en fysiologisch zout. Door 
toepassing van volledige hemodilutie* 
is tegenwoordig nauwelijks bloed no-
dig, waarmee de risico’s op transfusie-
gerelateerde morbiditeit sterk is ver-

minderd.2 De moderne bewaking van 
de vitale functies, zoals de zuurstof-
saturatie van het bloed, bloeddruk, 
 hartminuutvolume en temperatuur, en 
de toepassing van heparine-‘coatings’ 
maken het aanleggen van de ‘bypass’ 
praktisch en veiliger voor de  patiënt. 
Hartchirurgen kunnen nu complexe 
ingrepen aan het hart en de grote 
bloedvaten verrichten, waarbij de 
 perfusietijd tot enkele uren kan op-
lopen.
 De basis van de huidige hart-long-
machine bestaat uit een canule die het 
 veneuze bloed afvoert naar een reser-
voir. Hierna pompt een buiten het 
 reservoir gelegen pomp (meestal roller 
pump) het bloed naar een oxygenator 
(membraanoxygenator) en naar een 
warmte-uitwisselaar die het bloed op 
de gewenste temperatuur houdt. Het 
bloed stroomt vervolgens door een 
 filter dat eventuele gasbelletjes en vas-
te deeltjes uit het bloed verwijdert, 
waarna het via een canule weer het 
 lichaam wordt ingebracht. Aan deze 
basis zijn in de praktijk echter veel 

meer onderdelen toegevoegd om het 
gehele proces goed te controleren en 
te reguleren.
 De hedendaagse hart-longmachine 
is nog niet perfect. In een overzicht van 
Roach blijkt dat slechts 65% van de 
patiënten geheel zonder postoperatie-
ve complicaties uit de operatie komt.12 
Levensbedreigende incidenten zouden 
in 0,4 tot 2,7% van de operaties met de 
hart-longmachine voorkomen en de 
kans op ernstig letsel of overlijden van 
de patiënt ligt tussen 0,06 en 0,08%.13 
Gasembolieën, aortadissectie*, het 
losraken van de canule en trombose-
vorming in de hart-longmachine tij-
dens perfusie zijn de belangrijkste oor-
zaken van ernstig letsel of overlijden.13 
Deze complicaties vormen de drijfveer 
voor verdere ontwikkeling van de hart-
longmachine.

conclusie
Sinds de negentiende eeuw hebben on-
derzoekers zich beziggehouden met de 
ontwikkeling van methoden om veilig 
te kunnen opereren in de hartkamers 
en daarbij een definitieve correctie van 
een cardiaal defect te kunnen uitvoe-
ren. Vele methoden en ideeën, zoals de 
hypothermie van Bigolow, de univen-
triculaire pomp van Dodrill en de con-
trolled cross-circulation van Walton 
Lillehei, leidden uiteindelijk in de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw tot de 
ontwikkeling van de hart-longmachine 
door Gibbon. De hedendaagse hart-
longmachine is als hulpmiddel niet 
meer weg te denken uit de routine en 
complexe openhartchirurgie. Bij het 
gebruik van de hart-longmachine kun-
nen echter nog vele complicaties ont-
staan, waardoor verfijning van de me-
thode nog steeds noodzakelijk is.

figuur 2. Disc oxygenator van Kay-
Cross: de eerste industrieel verkrijgbare 
hart-longmachine uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw.

Verklarende woordenlijst

aortadissectie bloeduitstorting in een slagaderwand ten gevolge van een scheur 
in de binnenste laag van de wand

coagulopathie afwijking in de bloedstolling, berustend op vermindering van 
stollingsfactoren in het plasma of vermeerdering van 
remmende stoffen

hemodilutie verhoging van de vloeistofinhoud van het bloed, waardoor een 
daling van de erytrocytenconcentratie ontstaat

multipel orgaanfalen vrijwel gelijktijdig functieverlies van verschillende organen
palliatie verlichting van klachten, vaak als behandeling van ongeneeslijke 

aandoeningen
postperfusiesyndroom ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door een cytomegalo virus in-

fec tie na een bloedtransfusie
priming het voorvullen van de slangen en kamers in de hart-longmachine 

met vloeistof (bloed), zodat er een continue circulatie 
ontstaat tussen de hart-longmachine en het lichaam
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ming van het manuscript.
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 Aanvaard op 21 juni 2004

Wat een omslag... Na vijf jaar studeren 
zit ik dan ineens vijftig uur per week in 
een ziekenhuis om co-schappen te lo-
pen. Te beginnen bij het meest onover-
zichtelijke en brede vakgebied van al-
lemaal: interne geneeskunde. Ik wurm 
me door de eerste week, loop achter de 
rug van een aardige arts-assistent aan, 
zie voorzichtig mijn eerste patiënten 
en dan komt de dag dat ik voor het 
eerst niet één patiënt zie, maar vijf te-
gelijk.
 Mevrouw moest worden opgenomen 
ter evaluatie van haar buikklachten. Ik 
werd gevraagd de patiënte te status-
sen. ‘Prima, leuk’, denk ik, terwijl ik 
naar de secretaresse loop om de status 
te halen. Op de gang oefen ik alvast 
haar naam. Hoe moet ik dít nu uitspre-
ken? Het is me duidelijk dat de kans 
dat ik haar naam in een keer goed zal 
uitspreken erg klein is.

 Als ik de wachtruimte binnenkom, 
valt me direct op dat er veel mensen 
van buitenlandse afkomst zitten die 
mij hoopvol aankijken. Mompelend 
noem ik de naam van de patiënte. Wat 
ik al vreesde, gebeurt: alle familieleden 
komen mee. Op zichzelf natuurlijk 
geen probleem, maar ík weet precies 
hoe groot, of liever gezegd hoe klein, 
de onderzoekskamer is. Ik spreek me-
zelf moed in en denk: ‘Misschien heb 
ik ze wel nodig als tolk, het komt vast 
goed.’
 Als iedereen in de onderzoekskamer 
een stoel heeft, volgt de anamnese. Ze 
praten allemaal mee. Ik ben de beruch-

te ‘regie’ in ieder geval direct kwijt. In 
gedachten vrees ik voor wat volgt: het 
lichamelijk onderzoek. De patiënte is 
goed ingepakt in vele lagen rokken, 
kleden en natuurlijk een hoofddoekje. 
Koortsachtig denk ik na: ‘Wat moet ik 
doen om te bereiken wat ik wil?’ Een 
goed, uitgebreid lichamelijk onder-
zoek zónder de patiënte en haar hele 
familie te kwetsen. Even schiet het 
beeld door mijn hoofd van een boze 
echtgenoot of oom die me met weet ik 
wat achterna komt rennen. Hoe gaat 
dat gewoonlijk binnen hun cultuur? 
Kan ik verwachten dat de patiënte zich 
gedraagt als een Nederlandse vrouw?
Na het afronden van de anamnese, de 
klacht is mij geheel duidelijk, begin ik 
voorzichtig het lichamelijk onderzoek 
te introduceren. Wat zal de reactie 
zijn? Waarom zijn we hier niet op 
voorbereid tijdens de studie? Voor ik 
me verder iets kan afvragen, staat de 
patiënte op. Soepel en snel begint ze 
zich van haar rokken te ontdoen en 
trekt zelfs haar hoofddoekje van haar 
hoofd. Dan vraagt ze me: ‘Moet main 
bh ook aut, dokter?’

 Aanvaard op 31 oktober 2004
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In het ziekenhuis kom je met veel ver-
schillende culturen in aanraking. (Bron: 
Jose Luis Pelaez, Inc/Corbis/PCS.)




