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Samenvatting 

Niertransplantatie van donoren na 

hartstilstand – een samenvatting van 

het proefschrift 
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Samenvatting 

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met terminale nierin-

sufficiëntie maar door het tekort aan donornieren blijven veel mensen verstoken 

van optimale zorg. Orgaandonatie na hartstilstand kan het aantal beschikbare 

donornieren sterk uitbreiden en hierdoor zorgen voor een toename van het 

aantal niertransplantaties. Deze bron van donornieren wordt echter niet ten 

volle benut uit vrees voor ischemische orgaanschade en de daarmee gepaard 

gaande functiestoornissen van de transplantaatnier. Om deze reden worden in dit 

proefschrift de lange termijn resultaten en het overlevingsvoordeel van nier-

transplantaties van donoren na hartstilstand bestudeerd, worden klinisch toepas-

bare methoden beschreven om het optreden van primaire non-functie bij deze 

donornieren te verminderen en wordt nieuw inzicht verkregen in de pathofysio-

logie en behandeling van acute ischemische nierschade bij niertransplantatie van 

donoren na hartstilstand. Men zal zich moeten blijven inspannen om de kwaliteit 

van nieren van donoren na hartstilstand te verbeteren en daarmee het potentiële 

aanbod van deze donornieren optimaal te benutten. 

 

Hoofdstuk 15 

Samenvatting 
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Inleiding 

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met terminale nierin-

sufficiëntie maar door het tekort aan donornieren blijven veel mensen verstoken 

van deze optimale zorg.1 Orgaandonatie na hartstilstand kan het aantal nier-

transplantaties 2,5 tot 4 maal doen stijgen, hetgeen voldoende is om de wachtlijst 

voor niertransplantatie te verkorten of zelfs te elimineren.2 In tegenstelling tot 

orgaandonatie na hersendood worden de organen van donoren na hartstilstand 

echter blootgesteld aan een periode van warme ischemie (afwezigheid van 

doorbloeding) tussen hartstilstand en orgaanpreservatie. Deze ischemie veroor-

zaakt acute nierschade, waardoor het risico op vertraagde transplantaatfunctie en 

primaire non-functie hoger is dan bij niertransplantaties van hersendode orgaan-

donoren.3 Deze complicaties hebben geleid tot terughoudendheid bij de accepta-

tie van deze nieren voor transplantatie, waardoor het grote potentieel aan or-

gaandonoren na hartstilstand niet ten volle wordt benut. 

 Om deze reden werden in dit proefschrift de lange termijn resultaten en 

het overlevingsvoordeel van niertransplantaties van donoren na hartstilstand 

bestudeerd, werden klinisch toepasbare methoden gezocht om het optreden van 

primaire non-functie bij deze donornieren te verminderen en werd nieuw 

inzicht verkregen in de pathofysiologie en de behandeling van acute ischemische 

nierschade bij niertransplantatie van donoren na hartstilstand. In dit hoofdstuk 

worden de resultaten van het onderzoek samengevat. 

Resultaten van niertransplantaties van donoren na 

hartstilstand 

Eerder onderzoek naar de resultaten van niertransplantaties van donoren na 

hartstilstand laat zien dat deze nieren een verhoog risico hebben op vertraagde 

transplantaatfunctie en primaire non-functie dan nieren van hersendode dono-

ren, hetgeen wordt toegeschreven aan warm ischemische schade. Opmerkelijk is 

dat de prognose van functionele nieren van donoren na hartstilstand vergelijk-

baar is met die van hersendode donornieren, in ieder geval tot 5 à 10 jaar na 

transplantatie.3-9 Er is echter geen informatie over de resultaten van niertrans-

plantaties van donoren na hartstilstand op langere termijn en ook het effect van 

deze transplantaties op de levensverwachting van dialysepatiënten is onbekend. 
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Om deze vragen op te helderen bestudeerden wij de lange termijn resultaten van 

alle nieren van donoren na hartstilstand die vanuit onze donorregio tussen 1981 

en 2006 binnen het Eurotransplant gebied werden getransplanteerd (Hoofdstuk 

2). In deze periode van 25 jaar leidde ons programma voor nierdonatie na hart-

stilstand tot een toename van 44% in het aanbod aan donornieren vanuit onze 

regio. De niertransplantaties die door dit programma mogelijk waren gemaakt 

(N=297) werden vergeleken met niertransplantaties van conventionele hersen-

dode donoren met een overeenkomstig risicoprofiel (N=594). Zoals eerder be-

schreven hadden nieren van donoren na hartstilstand een hogere incidentie van 

vertraagde transplantaatfunctie (72% vs. 18%) en primaire non-functie (23% vs. 

4%) dan nieren van hersendode donoren. De hogere incidentie van primaire 

non-functie bij nieren van donoren na hartstilstand leidde tot een toegenomen 

risico op transplantaatverlies. Nieren zonder primaire non-functie functioneer-

den echter even lang als nieren van hersendode donoren met een relatief risico 

op transplantaatverlies van 1,05 (95% CI: 0,73-1,51; P=0,79). Bovendien was de 

overleving van ontvangers van beide groepen nieren vergelijkbaar met een 

relatief risico op sterfte van 1,16 (95% CI: 0,87-1,54; P=0,32). Dit onderzoek laat 

zien dat de resultaten van functionele nieren van donoren na hartstilstand op 

lange termijn vergelijkbaar zijn met die van hersendode donornieren. 

 In verschillende analyses blijkt niertransplantatie van hersendode 

donoren te leiden tot een langere levensverwachting voor dialysepatiënten die 

zijn toegelaten tot de wachtlijst voor transplantatie.1,10-12 Aangezien de overleving 

van ontvangers van nieren van orgaandonoren na hartstilstand vergelijkbaar is 

met die van donoren na hersendood, lijkt het plausibel dat niertransplantatie van 

donoren na hartstilstand ook gepaard gaat met een overlevingsvoordeel. Deze 

veronderstelling werd door ons getoetst in een cohort patiënten dat tussen 1999 

en 2004 op de Nederlandse wachtlijst voor een eerste niertransplantatie werd 

geplaatst (N=2575, Hoofdstuk 3). De overleving na niertransplantatie van ver-

schillende groepen postmortale donoren werd vergeleken met conventionele 

behandeling door sequentiële stratificatie, een statistische methode die het 

mogelijk maakt om tijdsafhankelijke behandelingen te analyseren volgens het 

intention-to-treat principe. Zoals verwacht was het risico op overlijden na 

niertransplantatie van standaard hersendode donoren aanzienlijk lager dan bij 

dialysebehandeling (HR 0,51; 95% CI: 0,32-0,81; P=0,004). Vervolgens werd de 

overleving na niertransplantatie van donoren na hartstilstand vergeleken met 

voortzetting van dialysebehandeling met de mogelijkheid om later een nier van 

een standaard hersendode donor te ontvangen. We vonden dat het risico op 

overlijden na niertransplantatie van standaard donoren na hartstilstand 56% 
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lager was dan bij deze conventionele behandeling (HR 0,44; 95% CI: 0,24-0,80; 

P=0,007). Dit lagere risico op overlijden vertaalde zich in een 2,4 maanden 

langere levensverwachting na niertransplantatie van donoren na hartstilstand. 

Niertransplantatie van zogenaamde ‘extended criteria’ donoren (orgaandonoren 

ouder dan 60 jaar of tussen 50 en 60 jaar met cardiovasculaire risicofactoren)13 gaf 

daarentegen geen overlevingsvoordeel. Dit onderzoek toont aan dat niertrans-

plantatie van donoren na hartstilstand leidt tot een langere levensverwachting 

voor dialysepatiënten op de wachtlijst, ook al hebben deze nieren een hoger 

risico op vroeg transplantaatverlies. 

Preventie van primaire non-functie bij niertransplantaties 

van donoren na hartstilstand 

Ondanks het overlevingsvoordeel bij niertransplantatie van donoren na hartstil-

stand geeft het hoge percentage niet-functionele nieren een sterke impuls tot 

verbetering van de resultaten van deze niertransplantaties. De klinische presen-

tatie van primaire non-functie is heterogeen en de oorzaak van het transplan-

taatverlies kan worden onderverdeeld in afwezige renale doorbloeding in de 

eerste dagen na transplantatie, complicaties zoals acute afstoting voordat herstel 

van nierfunctie is opgetreden bij vertraagde transplantaatfunctie of chronische 

Tabel 15.1 Classificatie van primaire non-functie na niertransplantatie van donoren na hartstil-

stand 

Classificatie Tijdstip Mogelijke oorzaak Voorstel tot preventie 

Afwezige renale 

doorbloeding 

Eerste dagen 

na transplanta-

tie 

Ernstige acute ischemi-

sche schade aan de 

renale bloedvaten 

Beoordeling van acute ischemische 

schade voor transplantatie en 

optimalisatie van orgaanpreservatie 

en hemodynamische toestand 

ontvanger 

Complicaties tijdens 

vertraagde transplan-

taatfunctie 

Eerste weken 

na transplanta-

tie 

‘Normale’ complicaties 

zoals acute afstoting 

Zorgvuldig onderzoek van ontvan- 

gers tijdens vertraagde transplantaat-

functie met onder meer protocollaire 

biopten 

Chronische allograft 

nephropathie 

Eerste 

maanden na 

transplantatie

Verergering van pre-

existente degeneratieve 

veranderingen in de 

postoperatieve periode 

Histologische beoordeling van pre-

implantatie biopten bij nieren van 

oude orgaandonoren 
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allograft nefropathie bij nieren met ernstige pre-existente degeneratieve afwij-

kingen (Tabel 15.1). Primaire non-functie is een ernstige complicatie na nier-

transplantatie en leidt tot onnodige blootstelling aan het risico van de chirurgi-

sche ingreep en de immunosuppressieve behandeling. Hoewel patiënten na 

primaire non-functie hun wachttijd bij Eurotransplant behouden, wordt de 

mogelijkheid tot retransplantatie beperkt door immunologische sensibilisatie 

tegen antigenen van de donor.14 Strategieën om het risico op primaire non-

functie te beperken zijn daarom van groot belang om uitgebreidere acceptatie 

van nieren van donoren na hartstilstand te bewerkstelligen. Om deze reden werd 

in dit proefschrift het gehele transplantatieproces van donor tot ontvanger onder 

de loep genomen om klinisch toepasbare methoden te vinden die primaire non-

functie kunnen voorkomen. Geleidelijke implementatie van de bevindingen van 

dit onderzoek ging gepaard met een daling van de incidentie van primaire non-

functie bij niertransplantaties van donoren na hartstilstand in ons ziekenhuis van 

21% in de periode 1981-2005 naar 5% in de periode 2006-2008. 

Behandeling van de donor 

In onze donorregio wordt bij donatie na hartstilstand orgaanpreservatie gestart 

door in situ perfusie.15 Deze minimaal invasieve techniek bestaat uit het inbren-

gen van een catheter via de arteria femoralis in de aorta. Na het opblazen van 

twee ballonnen in deze catheter kan de abdominale aorta selectief worden 

geperfundeerd met een hypotherme preservatievloeistof, waardoor de nieren in 

situ worden gespoeld en gekoeld. In een cohort van 133 opeenvolgende in situ 

perfusies in onze donorregio vonden wij dat de meerderheid van de potentiële 

orgaandonaties na hartstilstand (58%) niet resulteerde in niertransplantatie; 

complicaties bij in situ perfusie waren de meest frequente oorzaak voor het 

beëindigen van de donatieprocedure (Hoofdstuk 4). Bij onaangekondigde donatie 

na niet-succesvolle reanimatie is in situ perfusie een onmisbare techniek die het 

mogelijk maakt te voldoen aan de juridische en logistieke vereisten voor orgaan-

donatie zonder de toelaatbare periode van warme ischemie te overschrijden. Bij 

aangekondigde orgaandonatie na het staken van medisch zinloze behandeling in 

de intensive care kan aan deze vereisten worden voldaan voordat de behandeling 

wordt stopgezet. In deze situatie is het mogelijk om de orgaandonor na overlijden 

te transporteren naar een operatiekamer waar het chirurgisch team gereed is om 

orgaanpreservatie te starten door een spoedlaparotomie en directe cannulatie van 

de aorta.16 In onze regio werd deze techniek toegepast bij een beperkt aantal 

donaties na hartstilstand waarbij naast de nieren ook de lever werd uitgenomen 

voor transplantatie. Deze donoren hadden een kortere warme ischemietijd en 
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een lager percentage afgekeurde en niet-functionele nieren in vergelijking met 

aangekondigde donoren na hartstilstand bij wie in situ perfusie werd gebruikt 

voor orgaanpreservatie. Deze bevindingen werden recent bevestigd door uitbrei-

ding van het onderzoek met orgaandonaties uit een naburige regio waar stan-

daard gebruik werd gemaakt van directe aortacannulatie. Om deze reden geven 

wij voor orgaanpreservatie bij donoren na aangekondigde hartstilstand de voor-

keur aan spoedlaparotomie met directe aortacannulatie boven in situ perfusie. 

Beoordeling van chronisch degeneratieve afwijkingen in nieren van oude 

donoren 

Na succesvolle uitname van nieren bij donoren na hartstilstand kan beoordeling 

van pre-existente degeneratieve veranderingen en acute ischemische schade 

leiden tot selectie van nieren die succesvol kunnen worden getransplanteerd. Bij 

zorgvuldige selectie zou nierdonatie na hartstilstand kunnen worden uitgebreid 

met oude donoren of met donoren met langdurige warme ischemie. Daarentegen 

waren de resultaten van niertransplantaties van donoren na hartstilstand ouder 

dan 60 jaar in ons ziekenhuis (N=52) zonder een dergelijke selectie beduidend 

slechter dan die van jongere donoren (N=147, Hoofdstuk 5). Met een mediane 

transplantaatoverleving van ongeveer 5 jaar vonden wij de resultaten van deze 

oude donornieren niet acceptabel zonder verdere orgaanselectie. Tussen de 

verschillende gepubliceerde selectiecriteria voor nieren van oude donoren bleek 

alleen histologische beoordeling van nierbiopten de transplantaatfunctie en  

-overleving te voorspellen, in tegenstelling tot de leeftijd en nierfunctie van de 

orgaandonor, het niergewicht en de kenmerken tijdens orgaanpreservatie. In een 

vervolgonderzoek vonden we bovendien dat de histologische beoordeling van 

pre-implantatie nierbiopten reproduceerbaar was en een aanvaardbare schatting 

gaf van de degeneratieve veranderingen in de gehele nier (Hoofdstuk 6). Deze 

bevindingen geven aan dat histologische beoordeling van nierbiopten een bruik-

baar middel is om nieren van oude donoren te selecteren voor transplantatie en 

suggereren verder dat deze aanpak te verkiezen is boven het stellen van arbitrai-

re leeftijdsgrenzen voor nierdonatie. 

Beoordeling van acute ischemische nierschade 

Orgaanpreservatie met behulp van hypotherme machinale perfusie verbetert de 

resultaten na niertransplantatie ten opzichte van statische preservatie met ijs.17 

Machinale perfusie biedt bovendien mogelijkheden voor de beoordeling van 

acute nierschade door ischemie. De perfusiesnelheid en de vaatweerstand schet-

sen de toestand van het renale vaatbed en vormen zo een weerslag van de ische-
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mische schade die voor orgaanuitname is geleden.18,19 Verder kunnen in de 

perfusievloeistof eiwitten worden gemeten die uit beschadigde tubulaire 

epitheelcellen lekken zoals lactaat dehydrogenase, glutathion-S-transferase en 

fatty-acid binding protein.20-22 De zogenaamde ‘viabiliteitstests’ hebben echter 

onvoldoende voorspellende waarde om van klinisch nut te zijn bij het accepteren 

of afkeuren van nieren van donoren na hartstilstand.23-25 Recent vonden wij dat 

de concentratie redox-actief ijzer in de preservatievloeistof toenam tijdens 

machinale perfusie.26 Het gehalte redox-actief ijzer lijkt samen te hangen met de 

mate van ischemische schade, aangezien hogere ijzerconcentraties worden 

gevonden bij nieren van donoren na hartstilstand dan bij nieren van hersendode 

orgaandonoren en bij nieren met primaire non-functie dan bij functionele nie-

ren. De bepaling die gebruikt werd om redox-actief ijzer te meten kan echter 

niet binnen een klinisch relevant tijdsbestek worden uitgevoerd. Als alternatief 

hebben wij daarom het proteoom van de preservatievloeistof met differentiële 

gel elektroforese onderzocht om op onbevooroordeelde wijze nieuwe biomarkers 

voor acute ischemische nierschade te ontdekken (Hoofdstuk 7). In het perfusaat 

van ischemisch beschadigde nieren van donoren na onaangekondigde hartstil-

stand werden twee eiwitten gevonden die significant afweken van hersendode 

donornieren zonder warm ischemische schade. De identiteit van deze nieuwe 

biomarkers en hun voorspellende waarde voor de selectie van nieren van dono-

ren na hartstilstand, met een laag risico op vroeg transplantaatverlies ondanks 

langdurige ischemie, zal in vervolgonderzoek moeten worden bepaald. 

Behandeling van de ontvanger 

Wanneer de uitgenomen nieren van donoren na hartstilstand van voldoende 

kwaliteit worden geacht voor transplantatie dienen deze nieren zo spoedig 

mogelijk te worden geïmplanteerd om de koude ischemietijd te beperken en de 

transplantaatoverleving te verbeteren.27 Optimalisatie van de hemodynamische 

toestand van de ontvanger en een adequate renale doorbloeding na reperfusie 

bepalen in belangrijke mate de vroege transplantaatfunctie van hersendode 

donornieren.28-31 In een cohort van niertransplantaties van donoren na hartstil-

stand in ons ziekenhuis van 1994 tot 2006 vonden wij dat een lage systolische 

arteriële en centraal veneuze bloeddruk tijdens implantatie was geassocieerd met 

een verhoogd risico op primaire non-functie (OR 2,6; P=0,03 en OR 3,1; P=0,007; 

respectievelijk; Hoofdstuk 8). Dit verhoogde risico op primaire non-functie was 

onafhankelijk van de kenmerken van de orgaandonor en werd bevestigd in een 

gepaarde vergelijking van patiënten die nieren ontvingen van dezelfde donoren. 

Deze bevindingen laten zien dat zorgvuldige optimalisatie van de hemodynami-
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sche toestand van de ontvanger door expansie van het intravasculaire volume en 

oordeelkundig gebruik van vasoactieve medicatie de mogelijkheid biedt om 

primaire non-functie van nieren van donoren na hartstilstand te voorkomen. 

Bovendien toont dit onderzoek aan dat primaire non-functie niet alleen afhanke-

lijk is van kenmerken van de donornier, maar dat de ontvanger eveneens een 

belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze ernstige complicatie. We stellen 

dan ook voor om nieren met uitgebreide ischemische schade niet te transplante-

ren bij ontvangers met ernstig beperkte hartfunctie. Tenslotte impliceert het 

belang van de ontvanger bij het ontstaan van primaire non-functie dat het 

onrealistisch is om te verwachten dat de beoordeling van orgaanschade voor 

implantatie zal leiden tot het volledig voorkomen van deze complicatie. 

Pathofysiologie en behandeling van acute ischemische 

nierschade na niertransplantatie 

Op dit moment blijft niertransplantatie van donoren na hartstilstand beperkt tot 

nieren met een relatief korte periode van warme ischemie. Preventie van acute 

ischemische nierschade kan het optreden van vroege functiestoornissen in de 

transplantaatnier voorkomen en biedt hierdoor de mogelijkheid om niertrans-

plantaties van donoren na hartstilstand uit te breiden met organen die ernstiger 

ischemische schade hebben geleden. Om deze reden bestudeerden we in dit 

proefschrift de pathofysiologische mechanismen die leiden tot acute ischemische 

nierschade bij niertransplantaties en evalueerden we een nieuwe behandeling 

voor deze nierschade in een klinisch relevant proefdiermodel met de uiteindelij-

ke doelstelling om de vroege functie van nieren van donoren na hartstilstand te 

verbeteren. 

Pathofysiologie van acute ischemische nierschade bij humane niertransplantaties 

Om de effecten van renale ischemie en reperfusie bij humane niertransplantaties 

te bestuderen hebben we twee groepen donornieren met een verschillende mate 

van ischemische schade met elkaar vergeleken: (1) nieren van donoren na hart-

stilstand die ernstige ischemische schade ondervonden tussen circulatiestilstand 

en orgaanpreservatie (N=8), en (2) nieren van levende donoren die een minimale 

periode van warme en koude ischemie ondergingen (N=8). Hoewel alle donor-

nieren uiteindelijk functioneerden, was de kreatinineklaring van de nieren van 

donoren na hartstilstand sterk verminderd ten opzichte van levende donornieren 
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in de eerste 10 dagen na transplantatie. Om de pathofysiologie van acute ische-

mische nierschade na transplantatie te onderzoeken werd bij deze twee groepen 

nieren zowel de functie van de renale microcirculatie als de mate van tubulaire 

schade en ontsteking gemeten. 

 Adequate doorbloeding van getransplanteerde nieren is van groot belang 

om voortdurende weefselschade na reperfusie te voorkomen en functioneel 

herstel te bevorderen.32 Door directe beeldvorming van corticale peritubulaire 

capillairen tijdens niertransplantaties vonden wij dat vroeg na reperfusie de 

microvasculaire perfusie in nieren van donoren na hartstilstand 42% lager was 

dan in levende donornieren, hetgeen verklaard werd door een significant kleine-

re capillaire diameter in nieren van donoren na hartstilstand (Hoofdstuk 9). Het 

endotheel van de bloedvaten wordt bedekt met de glycocalyx, een dynamisch 

netwerk van proteoglycanen en glycoproteïnen.33 Wij zagen dat de glycocalyx 

van ischemisch beschadigde nieren was afgebroken, aangezien de afstand tussen 

rode bloedcellen en de vaatwand kleiner was in nieren van donoren na hartstil-

stand en bovendien meer bestanddelen van de glycocalyx uit deze nieren werden 

gewassen dan bij levende donornieren. Aangezien de glycocalyx bepalend is voor 

de vasculaire permeabiliteit en voor de overdracht van oppervlaktespanning op 

het endotheel,34-37 kan het verlies van de glycocalyx in nieren van donoren na 

hartstilstand leiden tot capillaire compressie door interstitieel oedeem en vaat-

vernauwing. Dit zou kunnen verklaren waarom de diameter van de bloedvaten 

in deze nieren kleiner was. De microvasculaire dysfunctie in ischemisch bescha-

digde nieren kan leiden tot exacerbatie van acute nierschade als gevolg van 

onvoldoende weefseldoorbloeding en kan op deze wijze bijdragen aan de vroege 

nierfunctiestoornissen bij nieren van donoren na hartstilstand. 

 In proefdiermodellen leidt ischemie en reperfusie van de nier tot schade 

aan het tubulusepitheel, waardoor het aangeboren immuunsysteem wordt geac-

tiveerd en een felle ontsteking veroorzaakt die de acute ischemische nierschade 

verergert.38 Bij humane niertransplantaties vonden wij dat nieren van donoren 

na hartstilstand 12 tot 18 maal meer necrotische, maar niet apoptotische, celdood 

ondergingen dan levende donornieren (Hoofdstuk 10). Deze toegenomen cel-

dood was niet gerelateerd aan oxidatieve schade bij reperfusie van de donornier, 

aangezien geen renale productie van F2-isoprostanes – de gouden standaard voor 

het meten van oxidatieve stress39 – werd waargenomen. Toch verbruikten de 

nieren van donoren na hartstilstand meer vitamine E bij reperfusie dan levende 

donornieren. Dit suggereert dat er meer vrije zuurstof radicalen werden gevormd 

na langdurige renale ischemie, maar dat de natuurlijke verdedigingsmechanis-

men tegen oxidatieve stress voldoende waren om schade aan de getransplanteer-
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de nier te voorkomen. Bij necrotische celdood en bij schade aan de extracellulai-

re matrix (bijv. glycoxalyx) komen schade-gerelateerde moleculaire patronen 

(DAMP’s) vrij die via toll-like receptor signalering kunnen leiden tot activatie 

van het immuunsysteem. In overeenstemming met dit concept vonden wij in de 

vroeg post-operatieve fase een significant toegenomen systemische ontstekings-

reactie bij ontvangers van nieren van donoren na hartstilstand in vergelijking 

met patiënten die een levende donor niertransplantatie hadden ondergaan. 

 Ischemisch beschadigde nieren van donoren na hartstilstand worden 

derhalve in de vroeg postoperatieve periode gekenmerkt door ernstige nierfunc-

tiestoornissen die gepaard gaan met microvasculaire dysfunctie, tubulaire cel-

dood en systemische ontsteking. Wij stellen dat deze fenomenen elkaar verster-

ken waardoor een vicieuze cirkel ontstaat van steeds ernstiger acute nierschade 

totdat de excessieve ontsteking verdwijnt en homeostase wordt hersteld door 

regeneratie van het nierweefsel (Figuur 15.1). Aangezien stoornissen van de 

peritubulaire microcirculatie vroeg optreden binnen dit proces, lijken interven-

ties gericht op de verbetering van de microvasculaire integriteit en doorbloeding 

bijzonder interessant voor de preventie van acute ischemische nierschade na 

transplantatie. Deze bevindingen kunnen ook van belang zijn voor andere situa-

ties die gepaard gaan met acute ischemische nierschade, zoals cardiovasculaire 

chirurgie en hypovolemische shock. 

Nieuwe behandelingen voor acute ischemische nierschade in diermodellen 

Toegenomen inzicht in de pathofysiologie van acute ischemische nierschade leidt 

tot nieuwe therapeutische doelen en interventies. Deze interventies moeten 

 

Figuur 15.1 Samenvattend model van de pathofysiologie van acute ischemische nierschade bij 

humane niertransplantatie. 
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worden geëvalueerd in een representatief diermodel voordat onderzoek bij 

patiënten kan plaatsvinden. Het varken is hiervoor een bijzonder geschikt proef-

dier, aangezien de anatomie en fysiologie van de varkensnier grote overeenkom-

sten vertonen met die van de mens.40 Om acute afstoting te voorkomen kan 

gebruik worden gemaakt van autologe transplantaties; hiermee is het mogelijk 

acute ischemische nierschade geïsoleerd te bestuderen. In dit proefschrift werden 

daarom autologe transplantaties van ischemisch beschadigde nieren in het var-

ken uitgevoerd om nieuwe interventies voor acute nierschade te evalueren. 

Transplantatie van nieren die waren blootgesteld aan verschillende periodes van 

warme ischemie gevolgd door hypotherme machinale perfusie resulteerde in 

nierfunctiestoornissen die proportioneel waren aan de duur van warme ischemie 

(Hoofdstuk 11). Blootstelling aan 45 minuten warme ischemie veroorzaakte 

ernstige maar herstelbare nierschade die goed vergelijkbaar was met humane 

niertransplantaties van donoren na hartstilstand. 

 Het ontstaan van vrije zuurstof radicalen bij reperfusie en tijdens hypo-

therme orgaanpreservatie wordt gezien als een belangrijke oorzaak van acute 

ischemische nierschade en leidt tot vaatvernauwing in de nier en celdood van 

het tubulusepitheel.41-43 Om deze reden onderzochten wij of tubulaire epitheel-

cellen van het varken door eenvoudige monophenolische anti-oxidanten worden 

beschermd tegen koude preservatieschade; we vonden dat verschillende van deze 

stoffen effectief waren (Hoofdstuk 12). De monophenolische anti-oxidant propo-

fol kon in hoge concentraties worden opgelost in water door gebruik te maken 

van cyclodextrine. Hierdoor konden wij propofol toevoegen aan de preservatie-

vloeistof teneinde ischemisch beschadigde varkensnieren op te laden met deze 

anti-oxidant tijdens machinale perfusie. Dit voorkwam de peroxidatie van vetzu-

ren en de toename in vaatweerstand tijdens de vroege reperfusiefase. Deze 

effectieve bescherming tegen oxidatieve stress leidde tot een bescheiden verbete-

ring van nierfunctie in de eerste week na transplantatie vergeleken met een 

controlegroep zonder propofol met een trend naar statistische significantie (N=6 

per groep, P=0.10). Gezien de complexiteit van de pathofysiologie van acute 

ischemische nierschade is voor behandeling van deze aandoening hoogstwaar-

schijnlijk een combinatie van interventies nodig die zich richt op verschillende 

mechanismen van acute nierschade (bijv. oxidatieve stress, renale doorbloeding, 

celdood, ontstekingsreactie, regeneratie). Ons onderzoek laat zien dat propofol 

een geschikt medicijn is om op te nemen in een dergelijke combinatie van be-

schermende stoffen. 

 In de autotransplantatie experimenten met varkens ging preventie van 

vetzuur peroxidatie gepaard met een verminderde toename in vaatweerstand in 
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de vroege reperfusiefase. Aangezien we eerder in ischemisch beschadigde nieren 

van donoren na hartstilstand een vergelijkbare reductie in microvasculaire 

doorbloeding hadden geobserveerd, werd verder onderzoek verricht naar het 

moleculaire mechanisme waarlangs oxidatieve stress vaatvernauwing veroor-

zaakt. Oxidatieve modificatie van arachidonzuur leidt tot vorming van stabiele 

F2-isoprostanes die van de celmembraan vrijkomen in het plasma en daar biolo-

gisch actief zijn door signalering via thromboxaan A2 receptoren.44,45 Toediening 

van F2-isoprostanes aan ratten en varkens veroorzaakt een dosisafhankelijke 

afname in de renale doorbloeding en glomerulaire filtratiesnelheid door vaatver-

nauwing in de afferente glomerulaire arteriolen.46,47 Lokaal geproduceerde F2-

isoprostanes kunnen daarom bijdragen aan de afname van glomerulaire filtratie-

snelheid bij acute ischemische nierschade. Hoewel F2-isoprostanes aanwezig 

waren in de urine na renale ischemie en reperfusie, vonden wij echter dat mui-

zen zonder thromboxaan A2 receptor – waardoor signalering van F2-isoprostanes 

niet mogelijk is – niet beschermd waren tegen acute ischemische nierschade 

(Hoofdstuk 13). Dit impliceert dat signalering van F2-isoprostanes geen essentiële 

bijdrage levert aan het ontstaan van acute ischemische nierschade. Het bescher-

mende effect van anti-oxidanten kan daarom niet worden toegeschreven aan de 

verminderde signalering van F2-isoprostanes. Het verband tussen oxidatieve 

stress en renale vaatvernauwing kan alternatief worden verklaard door het 

wegvangen van de vaatverwijder stikstofoxide door lokaal gevormde vrije zuur-

stof radicalen.43 

Conclusie 

In dit proefschrift wordt beschreven dat liberaal gebruik van orgaandonatie na 

hartstilstand leidt tot een substantiële toename van het aanbod aan donornieren. 

De hieruit voortvloeiende niertransplantaties worden gekenmerkt door een 

toegenomen risico op primaire non-functie en vertraagde transplantaatfunctie. 

Desalniettemin functioneren nieren van donoren na hartstilstand die de vroeg 

postoperatieve fase hebben doorstaan even lang als nieren van hersendode 

donoren en hebben dialysepatiënten een langere levensverwachting na nier-

transplantatie van donoren na hartstilstand. Het risico op primaire non-functie 

van deze nieren kan worden beperkt door gebruik te maken van orgaanpreserva-

tie door spoedlaparotomie en directe aortacannulatie bij aangekondigde donaties 

na hartstilstand, door selectie van oude donornieren op basis van histologische 

beoordeling van pre-implantatie biopten en door optimalisatie van de hemody-
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namische toestand van de ontvanger tijdens niertransplantatie. Ischemisch 

beschadigde nieren van donoren na hartstilstand met vertraagde transplantaat-

functie worden gekenmerkt door microvasculaire dysfunctie, tubulaire celdood 

en systemische ontsteking in de vroeg postoperatieve periode. Effectieve behan-

deling van acute ischemische nierschade vereist waarschijnlijk een combinatie 

van interventies die zich richten op deze verschillende pathofysiologische me-

chanismen. In een klinisch relevant diermodel resulteerde toediening van de 

anti-oxidant propofol in verbetering van de nierfunctie na transplantatie. Deze 

stof lijkt dan ook een geschikte kandidaat voor opname in een combinatie van 

interventies om de donornier te beschermen tegen ischemische schade. Men zal 

zich moeten blijven inspannen om de kwaliteit van nieren van donoren na 

hartstilstand te verbeteren en daarmee het potentiële aanbod van deze donornie-

ren optimaal te benutten. 




