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Introductie

Naadlekkage is een gevreesde complicatie na colorectale resecties. Er zijn aanwijzingen dat het overmatig 
afbreken van submucosaal collageen door commensale bacteriën hierin een rol speelt, mogelijk gemedieerd 
door plasminogeen. Wij bestudeerden bacterieel geactiveerd plasminogeen als trigger voor optreden van 
naadlekkages en de invloed van tranexaminezuur op dit proces.

Methode

Allereerst werden in-vitro kinetische analyses uitgevoerd om de binding en activatie van menselijk 
plasminogeen door bekende naadlekkage inducerende bacteriën te bepalen. Daarna werden collagenolytische 
experimenten uitgevoerd om de invloed van plasminogeen op de collageenafbraak door bacteriën te bepalen en 
werd de remmende werking van het antifibrinolytische medicijn tranexaminezuur op dit proces gemeten. 
Vervolgens werd, in een muismodel, het effect van een klysma met en zonder tranexaminezuur op naadlekkages 
en de ernst hiervan vergeleken.

Resultaten

Plasminogeen wordt snel en zeer specifiek op de plaats van een anastomose afgezet. Tranexaminezuur 
onderdrukt vervolgens, bij naadlekkage veroorzakende bacteriën, de binding van plasminogeen met 96%, de 
activatie met 34% en de daaropvolgende collagenolyse met 92%. Een klysma met tranexaminezuur reduceert 
het aantal collegenolytische bacteriën significant en onderdrukt de afzet van plasminogeen op de plek van een 
anastomose met ongeveer 33%. Postoperatieve inhibitie van plasminogeen via een klysma met tranexaminezuur 
voorkomt klinisch relevante naadlekkages die in eerste instantie werden geïnduceerd door bacteriën (0% versus 
60%).



Figuur 1. Tranexaminezuur reduceert de plasminogeenafhankelijke collageenafbraak door E. faecalis in vitro en 
voorkomt naadlekkage in vivo. (A) E. faecalis in de aanwezigheid van 0 mM (rood), 2 mM (oranje) en 10 mM 
(blauw) tranexaminezuur en FITC-plasminogeen. Flowcytometrie laat zien dat tranexaminezuur op een 
concentratieafhankelijke manier de binding van plasminogeen aan E. faecalis reduceert. (*P 

Conclusie

De activatie van plasminogeen uit de gastheer speelt een centrale rol in de collagenolyse bij door pathogenen 
geïnduceerde naadlekkages. Tranexaminezuur onderdrukt dit proces en een klysma met zo’n goedkoop 
geneesmiddel is veelbelovend voor het reduceren van naadlekkages bij patiënten die colorectale operaties 
ondergaan.
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