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Dit proefschrift belicht nieuwe en bestaande invalshoeken om 

orgaanpreservatietechnieken  verder te ontwikkelen van hypotherme naar (sub)

normotherme condities.

Waardering van orgaan transplantatie en het gebruik van modellen met grote 
dieren.

De historische ontwikkeling van orgaanpreservatie en transplantatie is het bewijs dat 

langdurige, (sub)normotherme orgaan preservatie een concept uit het verleden is. 

Om de huidige vernieuwingen in perspectief te plaatsen, behandelt Hoofdstuk 1, de 

introductie van dit proefschrift, de historische ontwikkeling en hernieuwde interesse in 

(sub)normotherme (28 - 37 °C) orgaan preservatie.

 Uit het historische perspectief komt de belangrijke rol van modellen met 

grote dieren als honden en primaten (geen mensapen) duidelijk naar voren voor het 

verkrijgen van inzicht in nieuwe orgaan preservatiemethoden.1-3 Echter, er zijn limieten 

aan de mogelijkheden  van diermodellen en hun vatbaarheid voor resultaat vervorming 

door omgevingsinvloeden. Deze invloeden worden belicht in Hoofdstuk 2 waar een 

kritische waardering wordt gegeven van de niertransplantatie modellen in grote dieren 

die gepubliceerd zijn tussen 2000 en 2008.  Uit de literatuur bleek niet alleen een grote 

diversiteit in species te bestaan4-9, maar ook een gebrek aan essentiële, praktische 

informatie aangaande huisvesting, anesthesie en perioperatieve zorg.

 Terwijl traditioneel primaten en honden zijn gebruikt voor transplantatie-

gerelateerd onderzoek, zorgen een niet vergelijkbare nieranatomie, resistentie voor 

ischemie - reperfusie schade, hoge kosten en maatschappelijke veroordeling voor 

afnemende populariteit van deze modellen.10-13 Hierdoor worden varkens steeds vaker 

gezien als een optimaal dier voor transplantatie-gerelateerd onderzoek, mede door hun 

vergelijkbare nierfunctie, anatomie en de geassocieerde bovenstaande factoren. Het blijkt 

dat vrouwelijke varkens van ongeveer 5 maanden (of 50 kg) de voordelen combineren 

van een handelbaar gewicht, afwezigheid van beïnvloeding door hormonen, volwassen 

nier anatomie en vergelijkbare nierfunctie met mensen, resulterend in een translationeel 

transplantatiemodel. Echter, bij binnenkomst worden varkens vaak overgezet op ander 

voer, terwijl snelle dieetveranderingen kunnen leiden tot een pro-infl ammatoire staat 

van de ingewanden.14 Het is, gezien de korte duur van een experiment, aan te raden 

om het voer van de boer te blijven gebruiken. Daarnaast is het van belang het varken 

niet te lang preoperatief te laten vasten bij hun hoge calorische behoefte om een 
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verhongeringsreactie te voorkomen.

 Voor de anesthesie is mechanische ventilatie na oro-tracheale intubatie 

raadzaam, terwijl volatiele anesthetica vermeden moeten worden om inteferentie 

met ischemie - reperfusie gerelateerde processen te minimaliseren.15 Verder zijn er veel 

middelen die de hemodynamiek kunnen beïnvloeden en zal er eerst gekeken moeten 

worden naar de specifi eke bijwerkingen van ieder middel. Propofol heeft bijvoorbeeld 

een groter anti-infl ammatoir- en nierbeschermend eff ect dan Sevofl urane.16 Daarnaast 

dient de postoperatieve periode beschouwd te worden als zeer intensief daar de orale 

intake van een varken gekoppeld is aan hun welzijn.17 Om die reden moeten intraveneuze 

vloeistoff en liberaal toegediend worden in samenspraak met strikt pijnmanagement 

en minimale invloeden op de fysiologie van het varken. Daarnaast is het belangrijk 

solitaire huisvesting te vermijden en een herkenbare omgeving te verzorgen (qua geur, 

geluiden en verzorgers) waarbij observatie niet bedreigend is. Deze simpele handelingen 

zouden de uitkomsten en vergelijkbaarheid van transplantatiestudies van verschillende 

onderzoeksgroepen kunnen verbeteren.

Heroverwegingen van machine perfusie preservatie systemen

Samen met de huidige ontwikkelingen van statische naar machine perfusie orgaan 

preservatietechnieken is een scala aan nieuwe apparaten ontwikkeld in het laatste 

decennium.18-20 Ondanks de onbeantwoorde vraag of pulsatiele perfusie voordelen 

heeft ten opzichte van non-pulsatileit, zijn alle nieuwe apparaten op pulsatiele perfusie 

gebasseerd.21 Een antwoord op deze vraag wordt mogelijk verkregen door recent in 

vitro en ex vivo werk dat een voordeel voor pulsatiele perfusie laat zien op het gebied 

van endotheelfunctie22, overleving van de cel23 en de opregulatie van vasoprotectieve 

stoff en.24 Terwijl de huidige (experimentele) systemen al gebruikmaken van pulsatiele 

perfusie, zijn deze vaak ook voorzien van een ultrasone stroomsnelheidssensor. 

Met name in experimentele systemen waar gekeken wordt naar de invloeden van 

perfusievloeistoff en en temperatuur op het orgaan, kan dit type sensor inaccuraat blijken 

onder veranderende condities.25 Dit introduceert een cruciale inaccuratesse in een van de 

belangrijkste viabilitietsparameters, de intravasculaire weerstand, welke met name wordt 

opgebouwd door de stroomsnelheid.

 In Hoofdstuk 3 wordt deze mogelijke inaccuratesse behandeld tesamen 

met de viscositeitsinvloeden van orgaan preservatievloeistoff en. Met name op lagere 

temperaturen als de viscositeit signifi cant hoger is, kan het een groot eff ect hebben op 
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de intravasculaire weerstand.26 Vloeistoff en waaraan colloïden zijn toegevoegd, zijn 2.5 

maal meer visceus dan vloeistoff en zonder colloïden op 4 °C. Dit verschil neemt af tot 

een 2 maal hogere viscositeit van colloïdale vloeistoff en op 37 °C ten opzichte van niet 

colloïdale vloeistoff en. In dit temperatuursbereik overschatte de ultrasone sensor de 

stroomsnelheid tot en met 7.6 mL/ min, in tegenstelling tot de maximale overschatting 

van 0.5 mL/ min door de coriolis massastroom sensor. De sensor die op coriolis techniek is 

gebasseerd bleek accuraat de stroomsnelheid aan te geven, ongeacht de samenstelling 

en temperatuur van de vloeistof. Het experimentele, machine perfusie, preservatiesysteem 

dat op het laboratorium werd omgebouwd met incorporatie van een coriolis sensor was 

in staat de preservatie condities voor varkensnieren zeer stabiel te houden. Verder bleek 

het systeem in staat de karakteristieken van andere klinische of experimentele systemen 

voor machine perfusie preservatie van organen te reproduceren.

 De zuurstof-aangedreven Airdrive is het eerste gerealiseerde wegwerp machine 

perfusie systeem voor nier- en leverpreservatie. In Hoofdstuk 4 staat beschreven hoe 

het apparaat hyperbare zuurstof gebruikt om de vloeistof rond te pompen, oxygeneren 

en de steriliteit te bewaren bij hypotherme condities. 20-uurs preservatie van drie 

varkenslevers in de Airdrive liet een oplopende stroomsnelheid in de vena porta zien tot 

177 mL/ min met 13 mmHg druk, zonder bijgaande histologische schade. De Airdrive was 

reeds bewezen eff ectief in het 20 uur preserveren van varkensnieren.27, 28 Hieruit valt te 

concluderen dat er mogelijkheden zijn in het klinische veld voor de zuurstof-aangedreven 

Airdrive.

Uitwassen en preserveren van organen

Bij het uitnemen van organen zijn het eff ect van colloïden op de viscositeit en 

gerelateerde intravasculaire weerstand basis voor een sinds lange tijd gevoerde discussie. 

Het uitgenomen orgaan dient door een uitwas-procedure vrijgemaakt te worden 

van bloed tijdens of net na de uitname, zodat er geen nadelige eff ecten zijn voor de 

toekomstige funtie.27 Echter, de agglutinatieve eff ecten van colloïden29 samen met de 

geassocieerde grotere viscositeit van de vloeistof (Hoofdstuk 4), kunnen mogelijk het 

uitwassen belemmeren. In Hoofdstuk 5 wordt er gekeken naar het eff ect van colloïden 

op erythrocyten en hun consequenties in een vloeistof gebruikt voor het uitwassen 

van organen. Allereerst bleek de colloïd-afhankelijke agglutinatie van erythrocyten 

onafhankelijk van de samenstelling van de vloeistof, waarbij het gebruik van Ringer’s 

lactaat (RL) leidde tot ‘blebbing’ van het erythrocyt celmembraan. Vervolgens werd 
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de effi  ciëntie van het uitwassen van 99mTc-pertechentate gelabelde erythrocyten uit 

rattenlevers bepaald met RL, histidine-tryptophaan-ketoglutarate vloeistof (HTK), 

University of Wisconsin vloeistof (UW) of Polysol (PS) op 4 of 37 °C op 15 of 100 mmHg 

portale druk. Het meest effi  ciënt bleek een uitwasprocedure op 37 °C, 100 mmHg 

simultaan via de arterie en vena porta, resulterend in een reductie in radioacitiviteit van 

81.3 % ten opzichte van het niet uitwassen.

 De resterende radioactiviteit van 18.7 % leidde tot verbazing gezien het effl  uent 

geen macroscopische tekenen van erythrocyten bevatte. De verkregen histologie, die 

geen tekenen van schade liet zien, liet enkele achtergebleven erythrocyten zien, maar 

zeker niet genoeg om de bijna 20 % retentie te verklaren. Om deze reden is met een 

gamma-scan zeer specifi ek de duodenale regio bekeken omdat het biliaire systeem van 

de rat hier direct in draineert in afwezigheid van een galblaas. Hierdoor werd de aanzienlijk 

snellere radioactieve biliaire drainage in de rat ten opzichte van de mens onderkent en als 

mogelijke oorzaak voor de hoge retentie aangedragen.

 Niet alleen de retentie van erythrocyten leidt tot obstructie van de microcirculatie 

zoals tijdens (sub)normotherme experimenten op het laboratorium werd ontdekt. Een 

gecontamineerd preservatievloeistof additief leidde tot bacteriële overgroei tijdens een 

machinaal nierperfusie experiment met occlusie van de peritubulaire cappilairen to 

gevolg, ondanks antibiotica prophylaxe. De literatuur biedt echter sporadisch informatie 

over het infectierisico van preservatievloeistoff en onder hypotherme omstandigheden30 

en over de eff ectiviteit van antibiotica bij (sub)normotherme orgaanperfusie. In 

Hoofdstuk 6 wordt daarom gekeken naar de momenteel toegepaste antibiotica 

prophylaxe gedurende experimentele (sub)normotherme preservatie en de eff ectiviteit 

van twee cephalosporines onder (sub)normotherme preservatieomstandigheden. Van de 

33 recent gepubliceerde artikelen over (sub)normotherme preservatie benoemen enkel 

14 het gebruik van antibiotica. Dat bacteriële overgroei een wezenlijk probleem is werd 

bewezen door de groei van S. Epidermidis en S. Aureus bacteriën in Polysol (PS) op 28 en 37 

°C.  Echter, niet alle preservatievloeistoff en zijn een goede voedingsbodem voor bacteriën 

zoals PS, wat wordt bezien als een potentieel (sub)normotherm preservatiemedium.31

 De bactericide eff ectiviteit van 75 μg/ mL cefazoline in PS op 37 °C was gelijk 

aan de eff ectiviteit van 1000 μg/ mL ceftriaxon. Echter, de eff ectiviteit van cefazoline nam 

af op 28 °C waardoor een dosis van 1000 μg/ mL benodigd was voor een vergelijkbaar 

eff ect als op 37 °C. Verder bleek de hoge dosering van 1000 μg/ mL cefazoline op 28 

°C dusdanig effi  ciënt te werken dat het na het uitwassen van de cefazoline geen groei 

liet zien na verwarming tot 37 °C. Helaas worden cefalosporines geassocieerd met 
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cytochroom C ontkoppeling bij hoge doseringen, leidend tot cellulaire toxiciteit.32 Om 

deze reden werd de non-toxiciteit van 1000 μg/ mL cefazoline bewezen in een varkensnier 

endotheelcelcultuur en het gebruik van een hoge concentratie cefazoline aangeraden als 

antibiotica prophylaxe bij (sub)normotherme orgaanprservatie.

 Na het uitwassen en behouden van steriele orgaanpreservatie condities moet 

de orgaan preservatievloeistof in staat zijn de orgaanfunctie te onderhouden of zelfs 

te herstellen. In Hoofdstuk 7 is daarom gekeken naar een optimum in de combinatie 

van temperatuur en preservatievloeistof. Bijvoorbeeld, RL, dat optimaal bleek voor het 

uitwassen in Hoofdstuk 5, bleek desastreus voor langdurige preservatie van humane 

navelstreng endotheelcellen (HUVEC). Echter, gedurende hypothermische condities 

bleek geen enkele vloeistof in staat om voor 20 uur de HUVEC monolaag intact en vitaal 

te houden, wat het eff ect van langdurige hypothermie onderstreept. Op 15 en 20 °C werd 

een scherpe toename in viabiliteit gezien bij de nutrïenten-bevattende vloeistoff en UW, 

PS en het endotheliale celkweek medium (ECGM), maar met de beste resultaten voor UW. 

Opvallend was dat 20 °C (gelijk aan kamertemperatuur), ook eerder in de literatuur was 

aangedragen als goede preservatietemperatuur als er gebruik gemaakt wordt van gelijke, 

nutrïenten-bevattende vloeistoff en.33 Echter, bij temperaturen boven de 20 °C bleek 

geen enkele commerciële of experimentele preservatievloeistof in staat om de HUVEC 

monolaag  intact en vitaal te houden. Enkel ECGM als kweekmedium was in staat om de 

HUVEC 20 uur lang op 37 °C te onderhouden.

 Gezien er gedurende de periode van orgaanpreservatie aanzienlijke schade 

kan optreden wordt er veel tijd gestoken in de zoektocht naar een goede voorspeller 

(of biomarker) voor orgaanfunctie postpreservatie, zoals NGAL34,  KIM-135, IL-1636, of de 

bekende intravasculaire weerstand.37 Het voordeel van (sub)normotherme preservatie 

ligt dan ook niet alleen in het vermijden van hypotherme schade, het biedt ook de 

gelegenheid om de “normale orgaanfunctie” te onderhouden.31 Echter, als aangetoond in 

Hoofdstuk 7, het onderhouden van de (sub)normotherme fysiologie is moeizaam, zeker 

ook in het geval van het endotheel. Recent is ontdekt dat circulerende endotheelcellen 

(CEC) in het bloed als waardevolle biomarker kunnen dienen voor orgaanschade na 

transplantatie.38 Helaas was deze marker nog niet beschikbaar voor varkens waarvoor 

in Hoofdstuk 8 een detectie en kwantifi catiemethode wordt beschreven voor CEC-

metingen in varkens volbloed. Om dit te verwezenlijken zijn varkens navelstreng 

endotheelcellen (SUVEC) ingezet om humane anti-endotheelepitoop antilichamen op 

HUVEC te kunnen vergelijken voor hun sensitiviteit voor varkensweefsel. Hiervoor was 

het noodzakelijk minimaal twee antilichamen te identifi ceren welke gevonden werden 
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in de CD 146 P1H12 kloon (melanoom cel adhesie molecuul) en CD105 MEM-229 kloon 

(endoglin). Met immunofl uorescente beeldvorming werd een homogene binding van 

de twee antilichamen over het endotheliale celmembraan gevonden. Om de volbloed 

detectie te kunnen verwezenlijken, bleek dat de toepassing van een osmotische 

erythrolyse voor de de fl owcytometrische quantifi catie de beste resultaten opleverde. 

Het basale aantal CEC in varkens volbloed bleek 673.1 ± 551.4 events/ mL te zijn in een 

vrouwelijk varken van 50 kg wat vergelijkbaar is met humane aantallen.39

Conclusies

Er bestaat een onderrapportage van transplantatiemodel specifi eke variabelen zoals 

acclimatisatie, vasten, anesthesie protocollen, antbibiotica prophylaxe gedurende 

orgaanpreservatie en postoperatieve zorg. Deze onderrapportage kan ons, qua 

vergelijkbaarheid van resultaten van verschillende onderzoeksgroepen, hinderen in het 

streven om het volle potentieel van (sub)normotherme orgaanpreservatie te benutten. 

Het beste klinisch relevante, grote dieren autotransplantatiemodel ter vergelijking met 

de humane situatie, is een vrouwelijk varken van 50 kilogram. Echter, er moet speciale 

aandacht aan het onderszoeksontwerp worden besteed wat betreft de preoperatieve 

zorg, anesthesie, chirurgische technieken en de postoperatieve zorg.

 Met alle onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

orgaanpreservatie, zijn massastroom sensoren meer betrouwbaar voor het meten van 

stroomsnelheid onder wisselende preservatiecondities dan ultrasone sensoren. Binnen 

de nieuwe ontwikkelingen past ook de Airdrive met haar zuurstof aangedreven pomp, 

welke naast nieren, ook in staat bleek tot het preserveren van varkenslevers.

 Bij het uitnemen van organen blijkt het uitwassen van bloed uit het orgaan 

beter te gaan met Ringer’s lactaat op 37 °C met 100 mmHg via de vena porta en de 

arterie. Uit onze resultaten kan niet anders geconcludeerd worden dan dat gebruik van 

colloïdale vloeistoff en voor het uitwassen van organen niet slechter is dan het gebruik 

van non-colloïdale vloeistoff en, inzake de retentie van erythrocyten in het orgaan. Echter, 

het langdurig bewaren van endotheelcellen met RL is niet mogelijk door verregaande cel 

schade.  De integriteit van het endotheel bleek optimaal gepreserveerd op 20 °C gebruik 

makende van University of Wisconsin vloeistof. Op hogere temperaturen is alleen een 

endotheelcel kweekmedium in staat de endotheelcellen vitaal te houden. 

 Om de steriliteit van orgaanpreservatievloeistoff en te bewaren is een additie 

van 1000 μg/ mL cefazoline afdoende om bacteriële contaminatie zowel te voorkomen 



195Samenvatting, conclusies en toekomstperspectieven

9
NL

als te bestrijden zonder toxisch te zijn voor endotheelcellen. Het risico van bacteriële 

contaminatie en overgroei blijkt reëel voor preservatievloeistoff en ontworpen voor (sub)

normoterme orgaanpreservatie. 

 Circulerende endotheelcellen, als biomarker voor vasculaire schade, konden in 

het varken worden gedetecteerd met de anti-humane endotheelepitopen antilichamen 

CD 105 MEM-229 en CD 146 P1H12. Verder bleek een osmotische erythrolyse afdoende 

om betrouwbare volbloedmetingen te kunnen verrichten.

Toekomstperspectieven

Door het chronisch tekort aan donororganen zijn nieuwe technieken nodig om het 

volledige aanbod te kunnen benutten.40 In de huidige tijd is die opdracht zowel 

moeilijk als uitdagend. Het verbeteren van het uitnameprotocol van organen, door het 

voorbehandelen van donoren en/ of donororganen, is veelbelovend. Niet alleen door 

het vermijden van orgaanschade bij hartdode donaties (zoals bij hersendode donoren in 

Nederland), het toedienen van farmaceutica41, preconditionering door het toedienen van 

ischemie op afstand42, maar ook door het toepassen van extracorporele doorspoeling.43

 Het verbeteren van de manier van uitwassen van een orgaan kan tevens 

bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen bij de uitnameprotocollen van organen. Echter, 

het grootste voordeel zal liggen in de verbetering van orgaan preservatietechnieken.44 

De literatuur laat, net als de bevindingen in dit proefschrift, zien dat het tijdperk van 

hypotherme preservatie zeer waarschijnlijk tot een einde gaat komen. Desalniettemin 

zal het toepassen van normothermie, wat in veel onderzoeksinstituten momenteel 

onderzocht wordt, waarschijnlijk niet ontwikkeld kunnen worden tot een wijdverbreide, 

klinisch toepasbare techniek. De zuurstofbehoefte van een normotherm orgaan 

maakt namelijk de additie van zuurstofdragers noodzakelijk.45 Door de beperkte 

beschikbaarheid van geconcentreerde erythrocyten als zuurstofdrager worden 

kunstmatige zuurstofdragers een essentieel additief. Echter, kunstmatige zuurstofdragers 

zijn tot op heden nog ver van klinisch toepasbaar. Om bovenstaande redenen, samen 

met de bevindingen uit dit proefschrift, lijkt de relatief weinig onderzochte optie van het 

preserveren op kamertemperatuur in deze tijden een meer belovende temperatuur voor 

warme orgaanpreservatie.

 Het is te adviseren dat toekomstig onderzoek naar het warmer preserveren 

van organen zich meer richting kamertemperatuur ontwikkelt. Het preserveren op 

kamertemperatuur biedt de voordelen van warme orgaanpreservatie, waaronder de 
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mogelijkheid tot het uitvoeren van orgaanfunctietesten, zonder de nadelen van het 

hypotherm preserveren. Alhoewel, de voordelen van warme orgaanpreservatie alleen ten 

volste geëxploreerd kunnen worden als de energie consumerende preservatie systemen 

worden herontworpen.

 Concluderend moet er een paradigma verandering van hypotherme naar 

subnormotherme orgaanpreservatie plaats gaan vinden, die afhankelijk is van een 

mentaliteitsverandering. De huidige perceptie van orgaanpreservatie zal geherdefi nieerd 

moeten worden en worden opgebouwd met de huidige technische, farmaceutische en 

praktische mogelijkheden.
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