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INLEIDING

Niertransplantatie is de voorkeursbehandeling bij patiënten met eindstadium 
nierfalen. Door het tekort aan de conventionele hersendode nierdonoren en een 
toenemende incidentie van eindstadium nierfalen, blijven de wachtlijsten voor 
niertransplantatie groeien. Naast nierdonatie van hersendode donoren, kan 
orgaandonatie na hartstilstand het aantal beschikbare donornieren vergroten. 
Voornamelijk orgaandonatie na een niet-succesvolle reanimatie kan tot een forse 
toename in het aantal donoren leiden. In tegenstelling tot nieren van hersendode 
donoren, worden organen van donoren na hartstilstand blootgesteld aan een 
periode van afwezige doorbloeding; warme ischemie. Hierdoor ontstaat acute 
nierschade, waardoor er na transplantatie een verhoogde kans op vertraagde 
transplantaatfunctie of primaire non-functie. Hierdoor is terughoudendheid 
opgetreden bij de acceptatie van deze nieren voor transplantatie. In dit proefschrift 
worden de lange termijnresultaten beschreven van voornamelijk nierdonatie na een 
niet-succelvolle reanimatie. Tevens worden klinisch toepasbare methoden gezocht 
om de kans op primaire non-functie te verkleinen.  

DEFINITIE VAN ORGAANDONATIE NA HARTSTILSTAND

Donatie na hartstilstand verwijst naar orgaandonatie bij patiënten die 
niet voldoen aan strikte hersendoodcriteria, maar die komen te overlijden door 
een hartstilstand na niet-succesvolle reanimatie (Maastricht categorieën I en II), 
of na het staken van een medisch zinloze behandeling bij patiënten met ernstige 
hersenschade (Maastricht categorie III) (zie tabel 1.1). Deze Maastricht-categorieën 
zijn samengesteld tijdens het eerste internationale congres over orgaandonatie 
na hartstilstand in Maastricht in 1995 (1). Maastricht categorie I donoren bestaan 
uit patiënten die buiten het ziekenhuis overleden worden verklaard en vervolgens 
voor orgaandonatie naar het ziekenhuis worden vervoerd. Maastricht categorie 
II donoren zijn patiënten die binnen het ziekenhuis, meestal op de spoedeisende 
hulp, overlijden na een niet-succesvolle reanimatie. Beide categorieën worden 
ook wel ‘ongecontroleerde donoren’ genoemd, aangezien in beide situaties het 
overlijden onverwacht optreedt en er snel en adequaat gehandeld moet worden 
door het donatieteam. Maastricht categorie III donoren zijn patiënten op de afdeling 
intensieve zorg (IC) die niet voldoen aan de hersendoodcriteria, maar bij wie door 
ernstig hersenletsel verdere medische behandeling zinloos is. Bij deze patiënten, ook 
wel ‘gecontroleerde donoren’ wordt de behandeling gestaakt en wordt hartstilstand 
afgewacht De laatste categorie, Maastricht categorie IV, zijn hersendode patiënten 
die onverwacht aan een hartstilstand komen te overlijden voor de geplande 
orgaandonatie.

In tegenstelling tot organen van hersendode donoren, lijden organen van 
donoren na hartstilstand aan een periode van afwezige bloedcirculatie, warme 
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ischemie, vanaf hartstilstand tot het spoelen van de organen met een koude 
perfusievloeistof. Door deze warme ischemie treedt er acute nierschade op, 
waardoor er na transplantatie een verhoogde kans bestaat op primaire non-functie 
of vertraagde transplantaatfunctie in vergelijking met getransplanteerde nieren van 
hersendode donoren (Hoofdstuk 2) (2). Deze vroege complicaties hebben geleid 
tot een terughoudendheid bij het accepteren van deze nieren voor transplantatie 
(Hoofdstuk 2) (3).

RESULTATEN NA NIERTRANSPLANTATIE VAN DONOREN NA 
EEN HARTSTILSTAND

Het is algemeen bekend dat niertransplantatie leidt tot een langere 
levensverwachting en betere kwaliteit van leven, in vergelijking met dialysebehandeling 
(4, 5). Daarom heeft een niertransplantatie de eerste voorkeur in de behandeling 
van patiënten met eindstadium nierfalen (3). Donatie van nieren na overlijden aan 
een hartstilstand kan de hoeveelheid beschikbare nieren met 2,5 – 4 maal vergroten 
(6). Slechts een klein aantal patiënten dat overlijdt op de intensive care na het staken 
van een zinloze medische behandeling komt in aanmerking als orgaandonor (7). Het 
aantal patiënten dat overlijdt na een niet succesvolle reanimatie is veel groter, en omvat 
daardoor een groter potentieel om het aantal orgaandonoren uit te breiden. 

 Snoeijs et al. (2010) hebben het overlevingsvoordeel van patiënten die een 
nier van een donor na hartstilstand kregen vergeleken met de patiënten die bleven 
dialyseren en wachtten op een conventionele nier na hersendood. In die studie werd een 
groot cohort van patiënten onderzocht; 2575 patiënten geregistreerd op de Nederlandse 
wachtlijst voor niertransplantatie (8). De kans op falen van de transplantatienier 
binnen 3 maanden na transplantatie was tweemaal zo groot voor donornieren na een 
hartstilstand in vergelijking met donornieren na hersendood. Het risico op overlijden na 
niertransplantatie van standaard donoren na hartstilstand is echter 56% lager vergeleken 
met het voortzetten van dialysebehandeling en wachten op een conventionele 
donornier na hersendood. Dit lagere risico vertaald zich in een 2,4 maanden langere 
levensverwachting na niertransplantatie van donoren na hartstilstand gedurende de 
eerste 4 jaar na transplantatie. De lange termijn resultaten van niertransplantaties van 
ongecontroleerde donoren na hartstilstand zijn echter onbekend.

 Om deze reden hebben we de lange termijn uitkomsten van niertransplantaties 
van ongecontroleerde donoren na hartstilstand uit regio Maastricht die zijn 
getransplanteerd in de Eurotransplant regio tussen 1981 en 2009 vergeleken met 
niertransplantaties van gecontroleerde donoren na hartstilstand (Hoofdstuk 2). In deze 
studie laten we zien dat de initiële functie en lange termijn resultaten tussen beide 
groepen vergelijkbaar zijn. Echter, een nauwkeurige selectie van zowel de donornieren 
als de ontvangers blijft belangrijk om het risico op falen van de getransplanteerde nier 
te verkleinen (7). 
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 Bovenstaande bevindingen laten zien dat ongecontroleerde nierdonoren 
na hartstilstand een waardevolle uitbreiding zijn van het aantal donoren, met 
goede lange-termijn resultaten. Drastische maatregelen zijn echter nodig om het 
percentage primaire non-functie te reduceren. Het is niet exact duidelijk welke 
factoren invloed hebben op de uitkomst van ongecontroleerde donornieren 
na hartstilstand. De meeste studies die transplantatie-uitkomsten beschrijven 
hebben alleen gecontroleerde donornieren na hartstilstand, of gecontroleerde 
en ongecontroleerde donornieren na hartstilstand samen, bestudeerd. Bij een 
toegenomen populariteit van ongecontroleerde donornieren na hartstilstand is het 
echter essentieel welke nieren kunnen worden geaccepteerd voor transplantatie 
en welke nieren afgewezen dienen te worden. Om de mogelijkheden en limieten 
van ongecontroleerde donornieren na hartstilstand te beschrijven hebben we de 
resultaten van transplantaties van deze nieren bestudeerd en gekeken naar welke 
factoren geassocieerd zijn met primaire non-functie of verminderde functie na 
transplantatie (Hoofdstuk 3). In deze relatief grote studie met 135 ongecontroleerde 
donornieren na hartstilstand hebben we gefocust op de associatie van verschillende 
donor-, nier- en ontvanger karakteristieken met primaire non-functie. Alleen 
donorleeftijd bleek een onafhankelijke risicofactor voor primaire non-functie in een 
univariate analyse (OR 1.035, 95%CI 1.004–1.068, p=0.028) en bleef sterk geassocieerd 
met primaire non-functie in een multivariate analyse (OR 1.064, 95%CI 1.013 – 1.118, 
p=0.014). Verdere analyse van donorleeftijd, met gebruik van de ROC-grafiek en 
de bijbehorende tabel, toonde dat de grootste associatie met primaire non-functie 
optreedt vanaf een leeftijd van 54 jaar (OR 2.857, 95% CI 1.242 – 6.571; p=0.013). 
Nieren van ongecontroleerde donoren na hartstilstand ouder dan 54 jaar hebben een 
hoger percentage primaire non-functie in vergelijking met jongere donoren (35% vs. 
16%, p=0.012, respectievelijk). De voorspellende waarde van donorleeftijd is echter 
matig, met een AURC van 0.640, 95%CI 0.553–0.721. Uit Hoofdstuk 3 kan niet worden 
geconcludeerd dat er meerdere factoren een rol spelen voor een slechte nierfunctie 
na transplantatie. Ondanks het relatief hoge percentage primaire non-functie en 
de relatief grote populatie ongecontroleerde nierdonoren, is het moeilijk om alle 
mogelijke risicofactoren voor primaire non-functie te identificeren. Samengevat laat 
Hoofdstuk 3 zien dat donorleeftijd van ongecontroleerde donoren na hartstilstand 
geassocieerd is met nierfunctie na transplantatie en daarom blijft donorleeftijd een 
belangrijk criterium om een nier te accepteren of af te wijzen voor transplantatie.

VALKUILEN BIJ NIERTRANSPLANTATIES VAN DONOREN NA 
HARTSTILSTAND

Ondanks het feit dat niertransplantaties van donoren na hartstilstand 
een overlevingsvoordeel brengt voor dialysepatiënten op de wachtlijst voor een 
niertransplantatie, blijft het relatief hoge percentage primaire non-functie een prikkel 
om het huidige transplantatiebeleid omtrent nieren van donoren na hartstilstand te 
verbeteren. 
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 Nieren van donoren na hartstilstand hebben een grotere kans op het 
ontwikkelen van primaire non-functie en vertraagde nierfunctie in vergelijking 
met nieren van hersendode donoren (8-10). Vertraagde nierfunctie is een serieuze 
complicatie na transplantatie. Het leidt vaak tot een langere opnameduur, oplopende 
medische kosten en een vergroot risico op nierfalen. Tevens blijven deze patiënten 
langer afhankelijk van dialyse. Een vertraagde nierfunctie na transplantatie is echter 
niet de meest belangrijke parameter om op te selecteren, omdat het in de praktijk 
weinig consequenties met zich meebrengt (2, 11-13). De lange termijn resultaten van 
nieren van donoren na hartstilstand met een vertraagde functie na transplantatie 
verschillen niet significant van getransplanteerde nieren die direct functioneren. 
Primaire non-functie daarentegen is een ernstige complicatie, hetgeen is geassocieerd 
met het onnodige risico van de operatie en de immunosuppressieve behandeling. 
Tevens kunnen ontvangers immunologisch gesensibiliseerd raken tegen antigenen 
van de donor, waardoor de kans op een succesvolle her-transplantatie afneemt (14). 
Strategieën om het risico op primaire non-functie te beperken zijn daarom van groot 
belang.

VERBETERINGEN IN NIERTRANSPLANTATIES VAN DONOREN 
NA HARTSTILSTAND

Zoals hierboven reeds vermeld, is primaire non-functie een grote complicatie 
na een niertransplantatie en daarom zijn er verbeteringen noodzakelijk om de 
incidentie van primaire non-functie te verlagen. Om optimaal gebruik te maken van 
donoren na hartstilstand zonder het percentage primaire non-functie te verhogen, 
hebben we meerdere studies verricht om potentiële risicofactoren voor primaire non-
functie te identificeren en om methoden te zoeken om de kans hierop te verminderen.

 In het Maastricht University Medical Center (MUMC+) werd gestart met het 
niertransplantatie programma in 1980. In die periode werden alleen donornieren van 
perfecte kwaliteit van jonge donoren na hersendood getransplanteerd. De wachtlijst 
voor niertransplantaties bleef echter groeien, terwijl het aantal nierdonoren stabiel 
bleef. Om die reden werd er gezocht naar additionele soorten orgaandonoren. Men 
kwam uit bij de donoren na hartstilstand. In de eerste jaren van het transplantatie 
programma werden nieren van donoren na hartstilstand zelden gebruikt. De vraag 
naar donororganen bleef echter groeien waardoor het gebruik van donoren na 
hartdood werd gestimuleerd. In ons centrum werd begonnen met het accepteren 
van oudere donoren na hartdood en donoren met langere warme ischemie tijden. 
In het begin van de jaren negentig bestond ongeveer 25% van de overleden 
donoren uit donoren na hartdood. Het uitbreiden van het totaal aantal donoren 
met donoren van mindere kwaliteit werd echter gecompliceerd door een stijging in 
het percentage primaire non-functie. Daarom hebben we de kwaliteit van zorg in 
ons centrum geëvalueerd en hebben we bestudeerd welke verbeteringen gemaakt 
konden worden om het hoge percentage primaire non-functie te reduceren zonder 
het aantal donoren na hartdood te verminderen (Hoofdstuk 4).
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 Potentiële risicofactoren voor primaire non-functie die werden geanalyseerd 
waren donorleeftijd, donorcategorie, warme ischemie tijd en duur van de koude 
ischemie. Eerdere studies van onze groep lieten zien dat nieren van donoren na 
hartstilstand van 60 jaar en ouder een hogere incidentie van primaire non-functie 
hadden en een slechtere overleving van de getransplanteerde nier ten opzichte 
van jongere donoren (15). De categorie ongecontroleerde donoren na hartstilstand 
vertoonde geen groter risico op primaire non-functie (Hoofdstuk 2), langere duur 
van in situ preservatie was geassocieerd met een hoger percentage primaire non-
functie en directe cannulatie van de aorta was superieur ten opzichte van in situ 
preservatie voor gecontroleerde donoren na hartstilstand (16, 17).

 Met bovengenoemde gegevens werden er verbeteringen in ons centrum 
ingevoerd om het percentage primaire non-functie te verminderen. De veranderingen 
bestonden uit 1) routine biopten van nieren van donoren ouder dan 60 jaar. Van deze 
donoren werd de beslissing om één nier te transplanteren, beide nieren samen in één 
ontvanger of beide nieren niet te accepteren voor transplantatie gebaseerd op de 
uitkomst van de biopten die voor de transplantatie werden afgenomen. 2) donoren 
met een in situ preservatie tijd langer dan 30 minuten werden in principe niet 
geaccepteerd voor transplantatie. 3) voor gecontroleerde donoren na hartstilstand 
werd directe cannulatie van de aorta de voorkeursmethode in plaats van in situ 
preservatie. 4) extra aandacht werd besteed aan kortere koude ischemie tijden door 
de beschikbaarheid van de operatiezaal te versnellen. 

 Door deze veranderingen is in ons centrum het percentage van primaire 
non-functie van nieren van donoren na hartstilstand verlaagd tot 5%, zonder het 
aantal donoren na hartstilstand te verkleinen. Dit percentage is vergelijkbaar met de 
resultaten van andere transplantatiecentra (9, 10, 18).

 Samengevat, een liberale acceptatie van marginale donoren na hartstilstand 
kan bijdragen aan een wijdverspreide strategie om nieren van donoren na hartstilstand 
te transplanteren, met een reductie van het aantal patiënten op de wachtlijst die de 
met een hogere mortaliteit geassocieerde dialyse ondergaan. Echter, een dergelijke 
strategie behoeft zorgvuldige controle van de transplantatie uitkomsten om te 
garanderen dat de resultaten binnen de geaccepteerde limieten van goede klinische 
zorg blijven. 

DIAGNOSTISCHE HULPMIDDELEN OM DE KWALITEIT VAN 
NIEREN VAN DONOREN NA HARTSTILSTAND TE BEOORDELEN 

Beoordeling van kwaliteit van een donornier vóór het transplanteren kan 
clinici helpen bij het besluiten om een nier te accepteren of af te wijzen voor 
transplantatie. Adequate selectie van geschikte nieren voor transplantatie is 
cruciaal om het risico op primaire non-functie en vertraagde transplantaatfunctie te 
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reduceren, hetgeen geassocieerd is met een verhoogd risico op falen, acute rejectie, 
verlengde ziekenhuisopname en hogere kosten (19-22). Daarnaast zouden, zonder 
betrouwbare methoden om de kwaliteit en viabiliteit van donornieren te kunnen 
bepalen, potentieel geschikte nieren afgewezen kunnen worden. Daarom zijn 
diagnostische methoden om de viabiliteit van donornieren vóór transplantatie te 
kunnen bepalen van groot belang. 

Beoordeling van viabiliteit van door machine geperfuseerde nieren

In de afgelopen jaren is nierpreservatie door hypothermische machine perfusie 
opnieuw in de belangstelling gekomen. Naast het veronderstelde voordeel van 
verbeterd weefsel preservatie, zorgt machineperfusie ook voor de mogelijkheid om 
de kwaliteit van een donornier te beoordelen met behulp van perfusie parameters en 
biomarkers in het perfusaat (23, 24). Perfusaat biomarkers glutathione S-transferase 
(GST) en lactaat dehydrogenase (LDH) zijn veelbelovende of geaccepteerde methoden 
om nieren te accepteren of af te wijzen voor transplantatie (25-27). Echter, de meeste 
studies die de waarde van perfusaat biomarkers als voorspellers van de viabiliteit 
beoordelen, hebben dit beoordeeld in een geselecteerde groep nieren en beschrijven 
de verbeteringen van de resultaten van niertransplantatie na hartstilstand na de 
introductie van perfusaat biomarkers om viabiliteit te beoordelen, of hebben een 
beperkt aantal nieren geïncludeerd die een a priori goede prognose hebben en 
daardoor een te lage power hebben (Hoofdstuk 5). 

 In Hoofdstuk 5 hebben we de voorspellende waarde van potentiële 
biomarkers GST, LDH, heart-type fatty acid binding protein (H-FABP), redox-actief ijzer, 
interleukine (IL)-18 en neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) beoordeeld 
in een grote (N = 335) niet geselecteerde groep van nieren van donoren na hartdood 
met een relatief slechte prognose en een hoge incidentie van transplantaatfalen. 
In dit cohort waren alleen LDH en IL-18 geassocieerd met primaire non-functie in 
de multivariate analyse (OR 1.001, 95% CI 1.000 – 1.002, p=0.005 and 1.001, 95% CI 
1.000 – 1.002, p=0.003, respectievelijk). Echter, de diagnostische nauwkeurigheid voor 
primaire non-functie was matig voor alle onderzochte biomarkers. Daarom moet de 
diagnostische nauwkeurigheid van de perfusaat biomarkers GST, LDH, H-FABP, redox-
actief ijzer, IL-18 en NGAL niet leiden tot het afwijzen van nieren van donoren na 
hartstilstand. 

 Naast de beoordeling van perfusaat biomarkers, biedt machine perfusie ook 
de mogelijkheid om perfusie parameters te bepalen, waaronder perfusiedruk, de 
perfusiesnelheid en de vaatweerstand in de nier. Deze parameters kunnen mogelijk 
de viabiliteit na transplantatie voorspellen (28-31). De waarde van machine perfusie 
karakteristieken om primaire non-functie te voorspellen is echter relatief onbekend. 
Zodoende hebben we onderzocht of de vaatweerstand is geassocieerd met primaire 
non-functie in een groot cohort van marginale machine geperfundeerde nieren van 
donoren na hartstilstand, waarin perfusie karakteristieken niet gebruikt worden om 
de organen af te wijzen (Hoofdstuk 6). De resultaten laten zien dat vaatweerstand 
in het begin van machine perfusie significant en onafhankelijk is geassocieerd met 
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primaire non-functie (OR 2.040, 95% CI 1.362 – 3.056, p=0.001). De voorspellende 
waarde is echter beperkt. Daarom zouden marginale nieren niet afgewezen moeten 
worden enkel gebaseerd op vaatweerstand. 

 De periode van warme ischemie kan leiden tot capillaire schade door 
trombose, vasoconstrictie en oedeem, en kan vervolgens resulteren in een 
verminderd circulerend volume in de nier. Het beoordelen van het circulerend 
volume vóór transplantatie zou mogelijk geassocieerd kunnen worden met de ernst 
van ischemische schade en zou dus een waardevolle voorspeller van transplantatie 
uitkomst kunnen zijn. De ‘ultrasound dilution technique’ werd oorspronkelijk 
gebruikt om het circulerend volume in hemodialyse apparatuur te bepalen. Hierbij 
is deze techniek accuraat en zijn de resultaten reproduceerbaar (32-35). Het is een 
relatief makkelijke methode om intravasculair volume te meten en is nog niet 
toegepast in transplantatie chirurgie. Daarom hebben wij de reproduceerbaarheid 
en validiteit van deze techniek bepaald en hebben we de effecten van warme 
ischemie op het circulerend volume beoordeeld in machine geperfundeerde 
varkensnieren (Hoofdstuk 7). We laten zien dat de ‘ultrasound dilution technique’ 
een reproducerende manier is om renovasculair circulerend volume te bepalen in 
machine geperfuseerde varkensnieren en dat deze techniek geschikt is om verschillen 
in warme ischemie tijd te detecteren. Echter, meer onderzoek is nodig om de waarde 
van deze techniek als voorspeller van transplantatie uitkomst in humane nieren te 
beoordelen. 

 De bovenstaande ‘viabiliteitstesten’ voor machine geperfundeerde nieren van 
donoren na hartstilstand en andere recent onderzochte potentiële viabiliteitstesten 
hebben helaas onvoldoende diagnostische nauwkeurigheid om klinisch bruikbaar te 
zijn in de beslissing om een nier te transplanteren of af te wijzen (Hoofdstuk 8). 

Beoordeling van nierschade vóór orgaandonatie

Kwaliteitstesten voor machine geperfundeerde nieren zijn uitgebreid 
bestudeerd. Machine perfusie karakteristieken en perfusaat biomarkers correleren 
met de uitkomst van transplantatie, maar de huidige onderzoeken zijn geen 
betrouwbare voorspellers van transplantatie uitkomst. Het bestuderen van de 
kwaliteit van nieren vóór orgaandonatie is echter minder bestudeerd. 

 Het eiwit neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), ook wel bekend 
als lipocalin-2, is onlangs ontdekt als een nieuwe biomarker voor acute nierschade 
(36). De concentratie van NGAL stijgt enorm na acute nierschade en gaat vooraf 
aan de stijging van klassieke biomarkers voor nierletsel, zoals serum creatinine (37). 
Daarom hebben wij NGAL concentraties gemeten in zowel donoren na hartstilstand 
(ongecontroleerde Maastricht categorie I en II donoren en gecontroleerde Maastricht 
categorie III donoren) als in donoren na hersendood en onderzochten de waarde van 
NGAL als voorspeller voor transplantatie uitkomst (Hoofdstuk 9). In dat hoofdstuk 
laten we zien dat de NGAL concentratie vóór orgaandonatie niet geassocieerd is met 
transplantaatfunctie na transplantatie. Voor nieren na harststilstand echter, werd een 
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significant verschil gevonden voor NGAL concentratie tussen nieren met vertraagde 
transplantaat functie en onmiddellijke functie. Hoewel het een waardevolle biomarker 
is voor nierletsel in patiënten op de intensive care, is de waarde als voorspeller van 
transplantatie uitkomst beperkt. 

BEHANDELING VAN ACUUT ISCHEMISCHE NIERSCHADE IN 
DIERMODELLEN

Niertransplantatie na hartstilstand is op dit moment beperkt tot nieren die 
relatief korte periodes van warme ischemie hebben geleden. Het reduceren van 
nierletsel na ischemie en reperfusie kan potentieel leiden tot het reduceren van de 
incidentie van vroege transplantaat dysfunctie en kan resulteren in het bijdragen van 
de uitbreiding van de donorpool met nieren die langdurig ischemische schade hebben 
opgelopen. Daarom hebben wij nieuwe potentiële therapieën onderzocht voor 
acute ischemische schade in experimentele muis modellen met het uiteindelijke doel 
om vroege transplantaat functie te verbeteren in niertransplantatie na hartstilstand.

 Ischemie-reperfusie leidt tot een complexe reeks van gebeurtenissen, 
waaronder het ontstaan van ontstekingsmediatoren, leukocyten infiltratie en, 
afhankelijk van de ernst van de schade, uiteindelijk tot celdood door ofwel necrose 
of apoptose (38, 39). Inefficiënte opruiming van apoptotische cellen leidt tot necrose, 
wat is gekarakteriseerd door de onderbreking van het celmembraan en het vrijkomen 
van de celinhoud (40). De mechanismen die leiden tot ontsteking na necrotische 
celdood zijn maar gedeeltelijk bekend. Recente data laat zien dat het C-type lectine 
‘Mincle’ betrokken is bij dit proces. Mincle herkent het eiwit SAP130 wat vrijkomt 
uit necrotische cellen, en activeert de ontsteking via cytokine afgifte, hetgeen leidt 
tot het aantrekken van neutrofielen (40, 41). De volledige ontstekingscyclus is nog 
niet bekend, maar we weten dat necrotische niercellen, apoptose en ontsteking 
gedurende en na ischemie-reperfusie significant bijdragen aan de pathogenese 
van acute ischemische nierschade (42). Het blokkeren van de Mincle-receptor kan 
resulteren in een minder heftige ontstekingsrespons, wat kan leiden tot minder 
nierschade na celdood. Daarom hebben wij het effect van ‘anti-Micle’ op ischemie-
reperfusie schade aan de nier onderzocht in een muizenmodel (Hoofdstuk 10). 
De effecten van Mincle op ischemie-reperfusie schade en de ontstekingsrespons 
zijn bestudeerd in een ischemie-reperfusie muizenmodel, gebruik makend van 25 
minuten ischemie en 24 uur reperfusie. De Mincle-receptor werd geblokkeerd met 
een Mincle-specifiek antilichaam (anti-Mincle) en vergeleken met dieren die rat IgG 
als controle kregen. Nierfunctie (creatinine 232 ± 34 vs. 211 ± 22 µmol/L, p=0.200 en 
ureum 61.2 ± 5.6 vs. 58.2 ± 5.9, p=0.355, respectievelijk), histologische schade en de 
hoeveelheid geïnfiltreerde neutrofielen waren vergelijkbaar tussen beide groepen. 
Concluderend, het blokkeren van de Mincle-receptor met specifiek anti-Mincle 
antilichaam verhindert de ontstekingsrespons in een muizenmodel niet na ischemie-
reperfusie en draagt niet bij aan verminderde nierschade en verbeterde nierfunctie. 
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 Het vrijkomen van vrije zuurstofradicalen gedurende koude ischemie 
en bij reperfusie leidt tot oxidatieve stress en wordt algemeen beschouwd als een 
belangrijke bijdrage aan ischemische nierschade en het veroorzaakt vaatvernauwing 
en veroorzaakt beschadiging aan cellulaire vetten, eiwitten en DNA, hetgeen 
uiteindelijk kan leiden tot celdood van het tubulusepitheel wanneer de natuurlijke 
verdediging tegen vrije zuurstofradicalen uitgeput raakt (43-45). In Hoofdstuk 11 
bestudeerden we het mechanisme achter het ontstaan van vaatvernauwing bij 
oxidatieve stress en het voorkomen hiervan. We beschreven dat oxidatieve modificatie 
van arachidonzuur in celmembranen lijdt tot de formatie van stabiele F2-isoprostanen 
die vrijkomen in het plasma en daar actief zijn door signalering via thromboxaan A2 
receptoren (46, 47). Eerdere studies laten een afname van de doorbloeding van de 
nier en glomerulaire filtratiesnelheid zien door vaatvernauwing in de aanvoerende 
glomerulaire arteriolen, na het toedienen van F2-isoprostanes aan ratten en varkens 
(48, 49). In de muizen zonder Thromboxaan A2 receptoren, waardoor signalering van 
F2-isoprostanes niet mogelijk is, zagen we geen bescherming tegen acute ischemische 
nierschade, hoewel F2-isoprostanes aanwezig waren in urine na ischemie-reperfusie. 
Hieruit concluderen we dat F2-isoprostanes geen grote invloed hebben op het 
ontstaan van acute ischemische nierschade.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN IN NIERDONATIE EN 
TRANSPLANTATIE NA HARTSTILSTAND

Gerichte interventies kunnen orgaanschade als gevolg van hersendood 
of ischemie-reperfusie verminderen na transplantatie. Het beïnvloeden van 
ontstekingsreacties en aangeboren immuniteit kan hierin een belangrijke rol spelen 
in de toekomst. Nieuwe behandelstrategieën kunnen de kwaliteit van de organen 
verbeteren en op die manier het aantal organen dat veilig kan worden geaccepteerd 
voor transplantatie verhogen. Interventies kunnen toegepast worden in de donor, 
maar ook tussen orgaandonatie en transplantatie gedurende koude machine 
preservatie of gedurende warme, ook wel normotherme, machine preservatie. In het 
geval van laatstgenoemde is het metabolisme hoger waardoor theoretisch gezien een 
betere modificatie van het orgaan mogelijk is. 

Zoals beschreven in Hoofdstuk 8 zou normotherme machine perfusie 
(NMP) nieuwe en andere mogelijkheden kunnen bieden om de kwaliteit van een 
donororgaan te beoordelen voor transplantatie. Ook kan NMP ischemische schade 
herstellen in plaats van verdere schade toe te brengen (50). Het belangrijkste voordeel 
van NMP is de mogelijkheid van het meten van functionele parameters zoals diurese 
en creatinine klaring.
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CONCLUSIE

In dit proefschrift beschrijven we het gebruik van organen van donoren 
na hartstilstand, met name de ongecontroleerde Maastricht categorie II donoren, 
de lange termijn resultaten en mogelijkheden om transplantatie uitkomsten te 
verbeteren. Ondanks de hogere incidentie van primaire non-functie bij nieren 
van ongecontroleerde donoren na hartstilstand, zijn de lange-termijn resultaten 
vergelijkbaar met nieren van gecontroleerde donoren na hartstilstand. Het risico op 
primaire non-functie kan worden gereduceerd door het identificeren van marginale 
orgaandonoren met leeftijd, histologische beoordeling van pre-implantatie biopten 
van oude donornieren, donorcategorie en warme- en koude ischemietijd. Hierdoor 
kan de donorpool uitgebreid worden met ongecontroleerde donoren om de nog 
steeds groeiende wachtlijst voor niertransplantatie te reduceren.  

Ischemie-reperfusie leidt tot een complexe serie van gebeurtenissen. Daarom 
vereist behandeling van acute ischemische schade aan nieren een combinatie van 
interventies die gericht zijn op verschillende pathofysiologische onderdelen. In dit 
proefschrift zijn mogelijke behandelingen van losse elementen van de pathofysiologie 
van ischemie-reperfusie bestudeerd zonder positieve effecten. Een combinatie van 
interventies daarentegen zou wel succesvol kunnen zijn in toekomstige studies. 

Met de in dit proefschrift gepresenteerde resultaten kan het gebruik 
van nieren van donoren na hartstilstand, vooral ongecontroleerde donoren na 
hartstilstand, verder uitgebreid worden. Echter, grote inspanningen blijven cruciaal  
om de kwaliteit van deze nieren te verbeteren en hierbij deze groep donoren te 
gebruiken naar zijn volledige potentieel.
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