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In Chapter 1 the relevance o f ischemia-reperfusion IIIIR) injury in renal transplantation i s discussed. In particular in the setting of Non-Heart-Beating
(WHB) organ donation I J R injury i s a major concern since it may result in posttranspllanf organ failure. Therefore I / R injury limits the general acceptance
and broad implementation o f NHB organs as a source of organs for transplantation. At i s of crucial importance t o gain insight into the early events which
ulti~rnatelyresult in I/R injury and post-transplant organ failure. Thlerefore the
main gloals of this thesis were:
* The development of diagnostic methods which can estimate ischemic
injury prior t o transplantation anld t1hereby predict post-transplant
organ Functian
* Th~edevelopment of effective therapeutic strategies to treat or prevent
IJR injwlry thereby ~mprovingpost-transplant organ function
In the second sectioln the general pathophysiologiral principles of IJR injury
are shortly addressed. Initial cellular injury i~nducedby ischemia results in celldeath which can be necrotic or apoptotic. Cell-death su~bseqwentlyinduces an
inflammatory response which is reglarded to be clrucially involved in the development of I / R injury and organ failure.
In the third sectlion af the introduction the basic aspects of apoptotic celldeath in relatlon to I / R injury are discussed. Next, the role of inflammation, in
particular the role of the complement-system in I J R injury i s outlined. Renal
I/R induces actlivation of the immune system which is., among others, characterized by complern~ent-activation. 'The complement-system can be activated
via three pathways: the classical pathway (activated by antiglen-antibody
interaction), the lectin pathway (actlivated by rnannose recognized by mannose
binding lectin (MBL)))and the altern~ativepathway (activated by microbial products).
All three pathways ultimately activate complement factolr C5 which results in
the formatlotir of C5a and CSb, the latter one being the first step In the formation of the membrane attack complex (MAC). Both the farmation of the
MAC and the generation of C5a are bellieved to be importanlt in the pathophysiology of lJR injury.

In Chapcar 2 the in~~ltiatiloin
of apoptatic cell-death during walrm ischlemia was
studied, A human model for walrrn isclhemia was used applying lkidneys
nep'hrectomized because of small ren~alcell carcinoma. Ex vivo, kidneys were
stored at 37°C and co~nsecutivebiopsies were taken to investigate apoptotic
processes. During warm ischemia the re~nallevels of the pro-apoptotlc protein
&ax increased. In contrast the anti-apoptotic proteins Bcl-2 and cFLlP were
depleted in a time-dependent manner. Warm ischemia resulted in the activation of caspase-9, whereas caspase-8 and caspase-3 were not activated.

Thus, warm ischemia in the human kidney initiates the apoptatic cascade.
Moreover, tlhe duration of ischemia correlates with the degree of activatioln of
the apoptic cascade. Therefore, we hypothesize that the determination of early
apoptotic changes aklows estimation of ischemic injury prior to transplantation,
thereby predicting post-transplant function. Funhermore, this study provides
opportunities t o delineate targets in apoptotic pathways for pharmacologic;81
interventions to reduce clinical manifestations of reperfusion injury.
Since redox-active iron has been implicated in the induction of ;apoptotic
cell-death and imflammation, in Chapter 3 the role of circulating redox-active
iron in the developme~ntof experimental renal I / R injury was investigated.
Mice were subjected to unilateral renal ischemia for 45 minutes, followed by
santralateral nephrectomy and reperfusion. To investigate the role of circulating
iron, mice were treated with a~potransferrin,an endogenous iron-binding plroteiln, or iron-saturated transferrin (holotransferrin) as control treatment. Renal
ischemia induced a significant increase in circu,lating redox-active ilrom levels
during reperfusion, indicating that during experimental ISR tlhe endogenous
iron-binding capacity i s overwhelmed. Exogenous apotransferrin, in contrast
t o holotransferriln, redluced the amount of circulating redox-active iron and
abrogated renal oxidative stress as determ~ined by superoxide generation.
Apoaransfe~rri~n
treatment did not affect ISR-ilnduced apoptotic cell-death,
however holotransferrin agglravated renal apaptosis. Apotransfelrrin inhibited
inflammatioln, characterized by the infllwx of lneuaroplhils and activati~onof the
complement-system. Most importantly, apot~ransferrin,by inhibitioln of oxidative stress and inflammation, inhibited post-ischemic organ failure. Therefore
a~potransferrincould potentially be used in the treatrnen~tof acute renal failure,
as seein after transplantation of ischemical~lydalmaged organs.
Based on the experimenltal data described in Chapter 3, we in~vestligatedthe
involvement of redox-active iron in clinical transplantation in Chapter 4. We
therefore measured redox-active iron levels in preservation fluid d wring
machine-preservation of 2 1 8 NHB kidneys which were machine preserved at
the University Hospital Mlaastricht between July 1998 and January 2003 and
transplanted within the Eurotransplant reglion. Dur11ngmachine preservation of
NHB donor kidneys, in contrast t o heart-beating donor ki~dneys,redox-active
iron was rapidly released i~ntothe preservation fluid in substantial amounts.
The levells of redox-active iron in the preservation fluid correlated well1 with
donor characteristics, such as warm ischemic iqjury. Moreover, redox-active
iron levels dulring machine preservation adequately predicted past-transplarn~t
organ faillure of NHB category 2 donor kidneys, kidneys which most evidently
suffer fro~mwarm ischemia. These data sulggest that redox-active iron is
involved in clinlical transplalntatia~n of ischemically injured organs. Since
redox-active iron lewels correlate well with post-transplant organ function,
pre-transplant assessment o~fredox-active iron could potentiallly be used for

Th~us,the camplement-system is activated in the course af renal I $ R injury.
Post-iseh~emic activation o f th~e complement-systlem is, at least partially,
mediated by the MBL-pathway, The compllement-system is crucially inwollved
In ischemia-induced cell- death^, inflammaeioun and organ Failure, in which MAC
arid CSa play different but significant roles.
In Chapter 9 the protective effects of the acute phase protein a-l -acid glycloprotein (ALP) against experirnen~talI / A l i n ~ u r ywere studlied. ACP has been
described to regulate apoptosis, comlplemen~t-activation*neut~rophil-infllux
and neutraphil-activatiion~~
all processes crucially involved in renal I JR injulry.
Therefore the effects loif exogenous as well as endogenous AGP were studied
iln our mlouse model far renal I$R injury. Mice were subjected to renal l / R and
treated with hutman AGP, fuc~se-derpletedlhu~manAGP (since fwcose-groups
expressed on the ACP protein potentially mediate the effects of ACP), or
control-treated. Also transgenic mice overexpressing rat-ACR or wild type
controls were subjected to renal I/R. Treatment with ALP as well1 as fucosedeplleted ACP protected mice against I/R-induced acute renal failure.
Surprisingly, ACP-overexpressing mike were not protected against I / R injury.
Both natural alnd fwcose-depleted AGIP inhibited activati~cpnof the complementsystelm and influx of neutrc~phils.Tubular epithelial cell-structure (actin-cytoskeleton) and cell-cell interaction (tight-junction architecture) were completely
preserved in AGP-treated mice. Epithelial caspase-activation and apoptotic
DNA-cleavage were prevented by AGIP treatment. Tlhus, both natural and
fucose-depleted AGB protect against renal I / R injury by preservation of t~ubular
epithelial structure, inhibition of apoptosis and subsequent inflammation.
Tlherefore AGIP caln be regarded as a potential nlew therapeutic intervention
in the treatrn~ent loif acute renal failure, as seen after transplantation of
ischemically injured kidneys.
Finallly, in Chapter 10, th~epossible cl~inicalapplication of the experitnerutal
studies described In the ,present thesi~swas discussed. These and other
experimental studies will hopefully result in new therapeutic interventions in
the treatment of patients suffering acute renal failure.

3

In Hoofdstuk I werd de relevantie van ischemie-reperfusie (l/R) schade met
betrekking tot niertransplan.tazles blesproken. M~etname in het kader van WonWeart-IBeating (IVHB3 orgaandlonatie speelt [ / R schade een belangrijke rol
omdat I/R vaak resulteert in orgaanfalen na transplantatie. I / R schade lirniteert op deze manier de algemene acceptatie en brede implementatie van NHB
orgaandonoren als een bron van organen voor transplantatie.
Het is van groot belang inzicht te verkrijgen in dle vroege processen die leiden
tot het ontstaan van ISR schade en orgaanfalen na tranisplantatie. Daarom walreui
de twee belangrijkste ondersoekcdoelen voor het voorliggende proefschrift :
* De ontwikkeling wan diagiruostische middelen dlie de mate van ischemische
schade voor transplantatie kunnen vaststellen en op die manier het
orgaan-functioneren na transplantaatie kunnen voorspellen
* De ontwikkelling van effectieve therapeutilsche middelen om I/R schade
te voorkomen of te reduceren om daarmee het functioneren van een
getransplanteerd orgaan te verbeteren
In het tweede deel van Hoofdstuk I werdeln de algemene pathofysiolog~isch~e
principes van I / R schade kort toegelicht. Initide ischemie-gelnduceerdle
cellschade resulteert in celdood, necrotisch danwel apoptotisch. Celldood leidt
vervolgens tot eeln ontstekingsreactiie die als essentieel beschouwd wordt in
het ontstaan van I / R schade en orgaanfalen.
In het derde deel van de introductie werden de basale aspecten van apoptotische celdood in relatie met I/R schade besproken. Vervolgens werd de rol
van ontsteking in het ontstaan van I/R schade verd~ertoegellicht. Mlet name de
rol van het complement-systeem, als ande~rdeelvan de ontstekingsreactie,
werd beslproken. Het complement-systeem kan worden geactiveerd via @6n
van de volgende drie routes: dle klassieke route i(geactiveerd door antigeenantilichaam interactie), de lecti~nroute (geactiveerd door mannose dat herke~nd
wordt doolr 'mannose binding lectin' (MBLJ) en de alternatieve route (geactiveerd door microbi@leproducten). Alle drie de routes leiden tot activatic van
complement factor CS, resulterend in de vorrnlnlg van C5a en CCb, waarbij
C5b de eerste stap vor~mtin de vorming van het bermbrane attack cornpllex"
(MAC). Het MAC alsook C5a spellen mogelijk een belangrijke rol in de pathophysialogie van I / R schade,
In Hoofdstuk 2 werd de inductie van apoptotische celdood ten gevolge van
warlme ischemie bestudeerd. Humane nieren, verwijderd wamwege een niercelcarcinoom, werden ex vivo bij 3J01C bewaard en in de tijd werden biopten
genomen om apoptotische processen te analyseren. Gedurende warme
ischemie nam de hoeveelheid van het pro-alpoptotische eiwit Bax in de nier
sterk toe. Daarentegen n~amde hoeveelheid van de a~nti-apoptotischeeiwitten
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BcI-2 en cFLIP af gedurende ischemie. Warme ischlemie leidde tot de aaivatie van
sas pace-9, tewiijl caspase-8 en caspase-3 niet werden geactiveerd. Deze data
laten zien dat wa~rme~schemiein de humane nier leidt tot de activatie van apoptotische processen. Bovendien c ~ r r e l ~ ede
r t duur van de ischemie met de mate
van activatie van deze apoptotische processen. Het bepalen van vroege apoptotische verandleringen kan potentieel gebruikt worden om vó6r transplantatie
ischemis~h~e
schlade wast te stellen en op die manier orgaan-functioneren na
transplantatie te voorspellen. Bovendien, bieden de verwolwen inzichten de
mogelijkheid om middels farmacologische interventies in te grijpen in deze apoptotische processen olm daarmee het optreden van I/ R schade te verminderen.
Aangezien redox-actief ijzer een rol speelt bij de inductie van apoptose en
ontsteking werd iln Hoofdstuk 3 de rol van circulerend redox-actief ijzer bij
het ontstaan van renale I / R sch~adeonderzocht. Muizen werden blootgesteld
aan 45 minuten ischemlie van de llinker nielr, gevolgd door het verwijderen van
de rechter nier en reperfusie. De rol van redox-actief ijzer werd onderzocht
door muizen te beirandlelen met apotransferrine, een endogeen ijzer-bindend
eiwit, o f met ijzer verzadigd transferrine (holotransferrine) als controlebehandeling, Renale ischemie leidde ten tijdle van reperfusie tot het vrijkarnen
van grote hoeveelheden redox-actief @er i~nde bloedsomloop. Dit wust erop
dat de endogene capaciteit om ijzer te binden ten tijde van renale I / R tekort
schiet. Exogeen aplotranzferrine, in tegenstelling tot holotransferrine, blleek in
staat dle hoeveelheid vlrij circulerend redox-acti~efijzer na I / R sterk te verminderen. Behandeling met apotransferrine verminderde het optreden van oxidatieve schade, maar had geen effect op het optreden van a~pioptotischieceldood. Apotransferrine reduceerde de infiltratie van neutrofiele on~tstekingscellen en het optreden van complement-deposities in de post-ischemische
nier. Roven~al beschermde apotransferrine, door het remmen oxidatieve
schade en inflammatoire processen, tegen het optreden van post-ischemisch
om acuut
orgaanfalen. Apotransferri~nebiedt daarom nieuwe rn~g~elijkheden
renaal falen na transplantatie van ischemisch beschadigde organen te behandelen.
Naar aanleiding van de experimentelle data beschreven in Hoofdstuk 3,
hebben we in Hoofdstuk 4 de ibetrokkenheid van redox-actief ijzer bij klinischle
transplantaties bestudeerd. Daartoe werd redox-actief ijzer gemleten in
preservatie-vl,oeistof afgenomen gediurende machine-prese~rvatie van 21 8
NME nieren die in het Academisch Ziekenhuis Maastricht tussen juli 1998 en
Januari 2003 op de machine gepreserveerd werden en getransp'lanteerd
werden binnen de Eurotransplant: regio. Gedurende machine-preservatie van
NH& donornieren werden, in vergelijking met heart-beating donornieren,
hoge concentraties redox-acti~ef ijzer in de preservatie-vloeistof gemeteln.
De concentraties redox-actief ijzer in de plreservatie-vloeistiof correleerden

ulitstekend met donor karakteristieken, waaronder warme ischemie. Bovenal
had de con~centratieredox-actief ijzer gedurende machine-preservatie een
goede voorspellende waarde voor het optreden van orgaanfalen na transplantatile van NHB categorie 2 donornieren; nieren dlie het meest uitgesproken
worden blootgesteld aan warme ischern~e.Deze gegevens, in combinatie met
de gegevens in Hoofdstuk 3, suggereren dat redox-actief ijzer een rol speelt
bij het optreden van orgaanschade na transplantatie van ischemisch
beschadigde organen. Aalngezlen redox-actief ijzer concentraties goed carreleren met orgaan-functie na transplantatie. kan het vbór transplantatie
bepalen van redox-actief ijzer potentieel worden gebruikt als viability-test
voor ischemisch beschadligde organen. Bovendien kan het toevoegen van
ijzer-bindende stoffen aan preservatie-vloeistof mogelijk het orgaan-functioneren van machine-gepreselmeerdie, ischern~ischbeschadligde nieren na
transplantatie verbeteren.
In Hoofdsrwk 5 werd het beschermende effect van de endogene groei-factor
lysophosphatidic acid CLPA) tegen het optreden van experimentele renale I / R
schade onderzocht. LPA i s een endogene fosfolipide groei-factor met antiapoptotische eigenschappen. Omdat inlhibitie van apoptotische celdood
beschermt tegen remale IJR schade, bestudeerden we de effecten van exogeen
ILPA in een muizen-model voor renale I/R schade. LPA, toegedilend ten tijde van
repeafuslie voorkwam dosis-afhankelijk renale apoptose. I/R-geïn~duceerde
renale apoptose was aanwezig in tubulaire epitheelcellen met evidente
apoptose
beschadiging van de brush-border. Behandeling met LPA inh~iibeerd~e
wan tubulaire epitheelcelllen en het [/IR-geïnduceerde verlies van brlush-border
integriteit. Naast anti-apoptotische werkinlg blleek LPA sterke anti-inflammatoire effecten te hlebben; het inhibeerde de renalle expressie van TNF-a en de
infiltratie van neutrophiele ontstekingscellen. Bovelndien remde LPA dosisafhanlkelijk ischemie-geïnduceerde activatie van het complement-systeem. Tot
slot voorkwam behandeling met LPA bijna volledig het optreden wan nierfunctie-verlies ten gevolge van I / R . Dit illust~reertdat met behulp van endogene
anti-apoptotische milddelen het optreden van ischelmie-g@i"fnduceerdeapoptose, infllammatie en org~aanfalenkan worden voorkolmen en voorziet daarmee
in nie~uwemiddelen om klinische ischelmie-gemediieerde aandoeningen in de
nier, maar mogelijk ook in andere organen, te behandelen.
Naar aalnlleiding van de bevinding in Hoofdstuk S dat experimentele renale IJR
leidt tot aictivatle van het complement-systeem, werd in Hoofdstuk 6, 7 en 8
de rol van het complement-systeem bij het ontstaan van experimenteel alsook
van klinisch acuut nierfalen bestudeerd.
Allereerst toon~denwe in Hoofdstuk 6 aan dat de 'rnann~ose-binding lecrin'
(MBL) route betrokken is bij complement activatie ten gevoige van renale I J R
schade. Gedurende experimentele renale I / R en klinisch orgaanfalen na trans-
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plantatie werd de activatie en regulatie van de MlRL-route van het cornplement-systeem bestudeerd. Mu~izendie blootgesteld werden aaln l / R van de
nier fleten kort na reperfusie ~it~g~ebreide
renale MBL-depolsities zien. in de
latere reperfusiefase werd ook renale depositie van de complement-factauren
C3, C6 eln Cg waargenorn~en~.
De lokalisatie van MBL-A en -C bleek wolledig
overeen te komen met de plaats waar depositie van complement-factor C6
werd waargenomen. Dit impliceert dat MBIL betrokken is bij com~plement-activatic na renalle ISR. De MRL-14 concentraties in het serum van aan I / R blootgestelde muizen stegen sterk in tegenstelling tot de MIL-C concentraties die
sterk daalden. In humane nierbiopten, genomen na transplantatie, werden al
vroeg MBL dleposities gedetecteerd, terwijl in biopten genamlen vóór transplanltatie geen MBL deposities werden waargenomen. Met name in bilapten van
EJHB nieren miet orgaanfalen na transplantatie werden uitgelbreide WEL
deposities waargenornen in perótuibulaire capillairen en tubulaire epitheelcellen. Deze studie toont aan dat gedurende experimentele renale I/R alsook
klinisch nierfalen na transplantatie de MBL-route wordt geactiveerd, gevolgd
door activatie van het camplement systeem. Deze gegevens laten zien dat de
MEL-route betrokken is bij I /R-geïnduceerde complement-activatie.
Vervolgens werd in Hoofstuk 7 de pathofysiologische rol van complemeintactivatie bij het ontstaan van renale IJR schade geanalyseerd. Om de oorzakelijke rol van het com~pilement-systeem te bestuderen werd het effect van
complement-i~nhibitie op post-ischemisc'h orgaanfale~nonderzocht. Daartoe
werden muizen blolotgesiteld aan 45 minuten unilaterale ni~erischemiegevolgd1
door contralaterale nefrectomie en reperfwsie gedurende 2, 12 dan~wel24 uur.
De muizen werden controle-behandeld of behandeld met BB5.1, een monoclonaal antilichaam dat de activatie van complement-factor C5 inhibeert, en
daarmee de vorming van C5a en het membrane aréack complex (MIAC)
voorkomt. Renale l / R leidde snel na reperfusie tot uitgebreide renale depositie van complement factor C3, terwijl C6 en Cg-deposities OMAC-vorming)
relatief laat optraden. [/R-gelindiuceercEe.e complement-deposities werden met
name waargenomen op tubullaire epitheel-cellen. Behandeling met BB5.1
voorkwam MAC-vorming volledig. Inhibitie van C5 inhibeerde het optredlen
van een on'tstekingsreactie, gemeten middels neutrofiel-influx en inductie van
CXC-chemokines (MIP-2, KC en LIX). Daarnaast voorkwam behandeling met
655.1 late [/R-geïnduceerde alpoptose, dlit In tegenstelling tot vroege apoptose die niet werd beinvloed. Tot slot beschermde behandeling met 655.1
tegen het optreden van ischemie gelnd~wceerdorgaanfallen. Deze studie toont
aan dat complelment-actiwatie in belan,grEjke mate betrokken is bij het optreden van apoptose en inflammatie ten gevolge van renale ISR. Bovendien werkt
inhibitie van het co~mpl~ement
systeem beschermend tegen het optreden wan
post-ischemisch nierfalen.

In ~ o o f d s t w k
8 werd de rol van complemerit-factor C5a en zijn interactie met
de CSa-receptor (CSaRl bij hef ontstaan van renale l / R schade onderzocht, De
CSaR kwam in nieren van geronde muizen tot expressie op rnesangiale cellen
en op tubulaire epitheeicellen. Renale [/R verhoogde de CSaR expressie i n
tuhulaire epitiheelcellen sterk. Daarnaast leidde ! / R tot een sterke toename van
renale mRNA levels voor C-X-C chemokines en TMF-u alsook een massale
infiltratie van neutrofiele ontstekingscellen. Het blokkeren van CSa-CSaR
interactie met behidlp van een specifieke C5a receptor antagonist ICO9aRA)
voorkwam de verhoogde expressie van C-X-C chemokines, maar niet wan
TNF-a. C5a-C5aR blokkade leidde tot een significante daling van het aantal
geinfiltreerde newtroftelen. Bovenal beschermde de behandeling met CSaRA,
tegen het optreden wan ischemie-geïnduceerd nierfunctie-verlies. Be vesbt8tering van nierfunctie bleek onafhankelijk te zijn van de inflwx van ntaatroftelen
aangezien neutrofiel-depletie (middels het rnonoclonale alntilichaam RIIMP-R141
geen effect had o p het beschermende effect van CSaRA behandeling. Tot slot
bleek het blokkeren van de C5aR geen invloed te hebben op het optreden van
apoptotische celd1ood. Deze studie toont aan dat C5a in belangrijke mate
betrokken is bij het ontstaan van renale I/ER schade. Hierbij spelen zowel neutrafiel-afhankelijke alsook neutrofiel-onafhankelijke mechanismen een r01
waaronder de regulatie wan C-X-C chemokines.
Het complement-systeem wordt geactiveerd ten gevolge van renale l i R .
Deze ischemie-ge'induceerde activatie van het complement-systeem wordt
ondermleer gemedieerd door de MBL-route. Complement-activatie is essentieel betrokken by het ontstaan van ischemie-ge~nduceerdeceldoad, ontsteking
en orgaanfalen, waarbij zowel MAC als C5a een belangrijke rol spelen.

In Hoofdrtuk 9 werden de beschermende effecten van het acute fase eiwit a-l acid glycoproltein (ACP) tegen heit optreden van experimentele renale I / R
schade bestudeerd. ACP wordt beschreven als remmer wan apoptotische celdood, complement-activatlei, neutrofiel-influx en neutroftel-activatle, processen die betrokken zijn bij het ontstaan van renale I J R schade. Daarom
hebben we in een muizenmodel voor reinale [,/R schade de effecten van exogeeln alsook endogeen ACIP bestudeerd. Muizen werden blootgesteld aan
renale B/R en behandeld met humaan ACP, fucase-gedepleteerd humaan ACP
(aangezien fucose-groepen op het ACP eiwit mogelijk een rol spelen bij de
werking van ACP), ofwel controle-behandeld. Ook transgene muizen die in
verlhoogde mate rat-ACP produceren en wild type controles werden blootgesteld aan renale l/R. Behandelling met ACP alsook fucose-gedepleteerd ACP
bood beschermling tegen IIR-geindluceerd nierfaleln. Transgene muizen met
een verhoogde rat-ACP productie waren niet beschermd tegen IJ& schlade.
Zowel natuurlijk als fucose-gedepleteerd AGP i~nhibeerdendiei activatie van het
complement-systeem en de ilnflux van neutrofiele ontstekingscellen. Xn tegenstelling tot muizen in de controle-groep waren er nauwelijks ischemische ver-
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anderingen van de tubulalre epitheliale cel-structuur (aétilnle-cfloskellet] en ditcel-cel interactie (tight-junctians) in ACP-behalndelde muizen. Epitheliale
caspase-actiwatie en apoptotische DNA-ladldering werden eveneens geremd
door ACP behandeling.
Zowel natuurlijk als fucose-gedepl~eteerdACP beschermen tegen renale
l / R schalde rriiddels beh~oudvan tubulaire epitheli~alestructuur, inhibitie wan1
apoiptotische éel~dooden de daarop valgende olnstekingsreacftie. ACP kan worden beschouwd als een nieuwe therapeutische interwentiie bij de behandeling
van nierdaleln na transplantatie van ischemisch beschadigde nieren.
Kot slot werden iiru Hooiofdnstuk 10 de: rniogelljkheden voor k!linische toepassing
van de in dit proefschrift beschreven experimentele studies bediscussieerd.
Deze en andere experimentele studies zullen hopelijk olp korte termijn leiden
tot nieuwe the~raipeuitischeinterventies in de behandeling van patiieinten met
acuut: nierfalen.

