
 − 1 −

Hoge Gezondheidsraad 

Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel   ●  www.css-hgr.be 

 
 

 
PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD NR. 8711 

 
Ex vivo bewaring, evaluatie en reconditionering van de organen:  

Machinale perfusie versus koude-opslag  
 

7 september 2011 

 

   

1. Inleiding  
 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 6 januari 2011 een adviesaanvraag gekregen van 
mevrouw de Minister Laurette Onkelinx inzake de donatie, de ex vivo bewaring en 
reconditionering van organen. Meer bepaald wordt een vergelijkend advies gevraagd over de 
verschillende methoden voor het ex vivo bewaren van organen en het monitoren ervan, vooral 
voor niertransplantaten, met inbegrip van organen afkomstig van zogenaamde “extended criteria” 
(ECD)-donoren en de doeltreffendheid en veiligheid daarvan, zowel voor het transplantaat als 
voor zijn ontvanger. 
 
Deze kwestie wordt alsmaar belangrijker wegens het verslechterde donorprofiel en het 
toenemend gebruik van ECD’s (= hersendode donoren maar met comorbiditeit zoals hogere 
leeftijd, hypertensie, hoog creatininegehalte, enz.) en hartdode donoren (non-heart-beating donor 
(NHBD) of DCD = donation after cardiac death).  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd een ad hoc werkgroep opgericht. Deze bestond uit 
deskundigen op het gebied van de transplantatie van abdominale en thoracale organen, 
nefrologie, hartchirugie, specialisten op het gebied van vasculaire greffes, onderzoekers op het 
gebied van transplantatie en transplantatiecoördinatoren.  
 
 

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
1) In België hebben steeds meer patiënten een orgaantransplantatie nodig, terwijl de wachttijden 
alleen maar langer worden en alsmaar meer patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan.  
 
2) Er zijn steeds minder standaardorgaandonoren beschikbaar (minder verkeersongevallen, 
betere medische en heelkundige verzorging dankzij een betere behandeling van ernstig zieke 
patiënten). Dit is de reden waarom het nodig is om meer gebruik te maken van extended criteria 
donors (ECD-donoren) en donors after cardiac death (DCD-donoren), ondanks het hogere risico 
van primary non-function (PNF), post-transplantatie morbiditeit en mortaliteit en de daarmee 
verbonden kosten voor de gezondheidszorg.  
 
3) In vergelijking met de koude-opslag zoals deze in België voor alle organen wordt toegepast, 
geeft de machine perfusion (MP) de mogelijkheid om:  

- De kwaliteit van het donororgaan na de resectie en vóór de transplantatie beter te 
beoordelen,  

- De orgaanschade tijdens de koude ischemie te verminderen, de orgaankwaliteit beter te 
behouden en de orgaanfunctie na de transplantatie te verbeteren, 
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- Beschadigde of zelfs afgekeurde organen te reconditioneren zodat deze opnieuw kunnen 
worden overgeplant en zo eventueel het aantal uitgevoerde transplantaties te verhogen.  

- Eventueel de tolerantie voor het orgaan bij de ontvanger te verbeteren.  
 
4) De gegevens die in de literatuur over dieren beschikbaar zijn, zijn voldoende om te bevestigen 
dat MP doeltreffend is en beter is dan de koude-opslag voor het beoordelen en het bewaren van 
organen. Voor de mens zijn thans gegevens beschikbaar voor nieren, longen en harten. Deze 
bevestigen de voordelen van MP en de veiligheid ervan, vooral voor ECD- en DCD-donoren. 
Voor de lever en de pancreas zijn de klinische studies nog lopende.  
 
5) Gezien het toenemende aantal bewijzen voor de voordelen op klinisch en economisch vlak, 
adviseert de HGR dat MP zou worden toegepast om de kloof tussen de vraag naar organen en 
het aanbod in België te verminderen, en daarbij te beginnen met de organen van DCD- en ECD-
donoren.  
 
6) Op het ogenblik wordt MP in België echter niet toegepast omdat de kosten die verbonden zijn 
aan de nodige uitrusting, verbruiksmaterialen en personeel niet worden gedekt door de huidige 
terugbetaling voor het wegnemen van organen.  
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
ASAT   Aspartaat-aminotransferase  
CI  Cold ischemia  
CIT  Cold ischemia time  
DBD  Donation after brain death or HBD 
DCD  Donation after cardiac death or NHBD 
DGF  Delayed graft function  
DNA  Desoxyribonucleïnezuur  
EC  EuroCollins 
ECD  Extended/expanded criteria donors  
ECMO  Extracorporeal membrane oxygenation  
EVLP  Ex vivo lung perfusion  
HBD  Heart-beating donors or DBD 
HGR   Hoge Gezondheidsraad 
HMP  Hypothermic machine perfusion  
HOPE   Hypothermic oxygenated perfusion  
HTK  Histidine-tryptophane-ketoglutarate 
IRI  Ischemia-reperfusion injury  
ISHLT  International Society for Heart and Lung Transplantation 
L-FABP  Liver type fatty acid-binding protein 
Long-Tx Longtransplantatie  
MP  Machine perfusion  
NHBD  Non-heart-beating donors  
NMP  Normothermic machine perfusion  
OCS  Organ case system 
OTS  Organ transport system 
PEG  Polyethyleenglycol  
PFK   Perfluorkoolwaterstoffen 
PGD  Primary graft dysfunction  
PNF  Primary non-function  
QALY   Quality-adjusted life years 
SCD  Standard criteria donor 
SCOT® Solution de conservation d’organes et de tissus 
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SCS  Static or simple cold storage  
TLM  Two-layer method  
TX  Transplantatie 
UW  University of Wisconsin  
 
 
3.1. Methodologie 
Het advies berust op het standpunt van deskundigen en op een overzicht van de literatuur: meta-
analyse, retrospectieve en prospectieve gerandomiseerde studies en uitvoerbaarheids-
/pilootstudies.  
 
 

3.2. Uitwerking 
 
3.2.1. Inleiding 
De meeste organen voor transplantatie zijn afkomstig van donation after brain death donoren 
(DBD-donoren), ook wel heart-beating donors (HBD-donoren) genoemd. Het gaat om donoren bij 
wie het overlijden aan de hand van tests van de hersenstam werd vastgesteld en die in een 
dienst voor intensieve zorgen kunstmatige beademing krijgen. Met enkel DBD-donoren kan 
duidelijk niet worden voldaan aan de vraag naar donororganen. Een middel om de pool van 
overleden donoren (kadavers) uit te breiden, is om organen van DCD-donoren (ook NHBD-
donoren genoemd) te gebruiken. De organen van DCD-donoren zouden traditioneel hogere 
incidenties van PNF, delayed graft function (DGF) en op lange termijn een slechtere overleving 
van het transplantaat vertonen (Moers et al., 2007) (zie definitie bijlage 5.1). Naast het 
toegenomen gebruik van DCD-donoren kan de pool van overleden orgaandonoren ook worden 
vergroot door gebruik te maken van ECD-donoren. Het gaat daarbij om organen afkomstig van 
donoren die in het verleden onder normale omstandigheden niet zouden hebben voldaan aan de 
transplantatiecriteria. Men achtte immers dat met deze organen een te hoog risico gepaard ging 
van schade tijdens de bewaring en van onvoldoende activiteit na de transplantatie.  
 
Opdat operaties in de transplantatiegeneeskunde goed zouden verlopen, is het absoluut 
essentieel dat het orgaan, eens dat uit het lichaam van de donor is weggenomen, onder optimale 
omstandigheden wordt bewaard. Er bestaan twee verschillende methodes voor ex vivo bewaring: 
in de eerste plaats is er de klassieke cooling met koude bewaarvloeistoffen en plaatselijke koeling 
op ijs (Simple or Static Cold Storage: SCS) en vervolgens perfusiesystemen (Machine Perfusion : 
MP) die het orgaan continu doorstromen met een speciale bewaarvloeistof om zoveel mogelijk 
orgaanschade tijdens de cold ischemia time (CIT) te voorkomen.  
 
MP-bewaarsystemen zijn al gebruikelijk in de VS (> 20 %). Ook in Europa worden ze steeds 
vaker toegepast. Naast een reeks retrospectieve onderzoeken werden hierover type-1 studies 
verricht (meta-analysen en gerandomiseerde gecontroleerde prospectieve studies) die aantonen 
dat deze bewaarmethoden beter zijn dan de SCS.  
 
De voordelen die werden aangetoond voor MP bij het bewaren van nieren hebben ertoe 
aangespoord gelijkaardige methodes voor de overige organen (lever, hart, longen en pancreas) 
te ontwikkelen. Hier bevindt zich het onderzoek echter nog op een klinisch experimenteel stadium 
(fase I en II). Behalve voor nieren bestaat er thans nog geen gepubliceerde gerandomiseerde 
studie waarin het bewaren van deze organen door MP wordt vergeleken met SCS. De HGR is 
echter van oordeel dat het belangrijk is om de problematiek van de orgaanbewaring voor 
transplantatie in zijn geheel aan te pakken en rekening te houden met de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op dit gebied. De HGR stelt dus voor om het advies niet te beperken tot de 
methodes voor het ex vivo bewaren van nieren, maar ook om die voor het hart, de longen, lever 
en pancreas erbij te nemen en dit op basis van de bestaande apparatuur en gegevens uit de 
literatuur.  
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3.2.2. Bewaartechnieken voor nieren 
 
3.2.2.1. Inleiding 
Niertransplantatie (Tx) is de behandeling bij uitstek voor eindstadium nieraandoeningen. In 
vergelijking met dialyse verbetert deze de levenskwaliteit en levensverwachting van patiënten 
met een eindstadium nieraandoening en vermindert de daarmee verbonden kosten aanzienlijk.  
 
Tabel 1: Verslag Eurotransplant1 voor 2008, 2009 en 2010 in België.  

 2008 2009 2010 
Nier-Tx (België) 448 435 408 
Tx nieren afkomstig van DCD-donoren  
(met inbegrip van buitenlandse DCD-donoren) 

49 (53) 69 (71) 55 (58) 

Wachtlijst nieren 813 866 914 
Mortaliteit op wachtlijst 18 27 34 
Totaal HB-donoren (DBD)  223 216 218 
Totaal NHB-donoren (DCD) 42 60 45 
Totaal aantal donoren  
(één of meerdere weggenomen organen) 

265 276 263 

Aantal aanvaarde nieren 487 486 445 
Aantal aanvaarde nieren die uiteindelijk niet werden 
overgeplant. 

41 32 37 

Aantal nierdonoren  
(beide nieren gebruikt + één enkele nier gebruikt) 

235 (211+24) 237 (217+20) 215 (193+22) 

Aantal overgeplante nieren 446 454 408 

 
 

 
Figuur 1: Transplantatie HBD- en NHBD-nieren vs. wachtlijst voor nieren en mortaliteit 2008-2010  

Uit : Annual report Eurotransplant 2010. 

 

                                                
1
Vereniging die verantwoordelijk is voor de coördinatie en allocatie van organen afkomstig uit Oostenrijk, 

België, Kroatië, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Slovenië. 
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Het aantal “ideale” donoren (standard criteria donors: SCD) neemt in de loop van de jaren af, 
waardoor transplantatiechirurgen verplicht zijn om organen in aanmerking te nemen die van niet-
ideale donoren afkomstig zijn (waar een hoger risico aan verbonden is): ECD- en DCD-organen.  
De criteria voor ECD-organen omvatten: (1) nieren van donoren boven de 60 jaar of (2) nieren 
van donoren boven de 50 jaar en met ten minste 2 van de volgende kenmerken:  

(1) voorgeschiedenis van hypertensie;  
(2) overlijden na cerebrovasculair accident;  
(3) creatininegehalte boven 133 µmol/l (1,5 mg/dl) (Port et al., 2002).  

Nieren van ECD-donoren vertonen doorgaans een hogere DGF-incidentie en een lager 
overlevingspercentage op lange termijn. Een groter aantal van de transplantatiepatiënten moet 
opnieuw aan de dialyse en heeft een tweede niertransplantatie nodig. De nieren van DCD-
donoren vertonen ook een hogere DGF-incidentie.  
 
In geval van DGF werkt de nier niet goed vlak na de transplantatie. DGF-patiënten hebben dan 
ook één of verschillende dialysebehandelingen nodig tot de nier volledig is hersteld. DGF is een 
vaak voorkomende complicatie (20-30%) in de niertransplantatie en is een indicator voor een 
minder goed resultaat na de transplantatie. PNF is een zeldzame en extreme vorm van DGF, 
waarbij de getransplanteerde nier nooit herstelt en de patiënt dialyseafhankelijk blijft (> 1 %).  
 
Er zijn drie soorten van factoren die een rol spelen bij het ontstaan van DGF:  

- Donorgebonden factoren: leeftijd, donortype (DCD- en ECD-donoren vertonen een 
hogere DGF-incidentie);  

- Ontvangergebonden factoren: opnieuw getransplanteerde patiënten, geïmmuniseerde 
patiënten en patiënten die vóór de transplantatie lang aan de dialyse zijn geweest, 
vertonen een hogere incidentie van DGF.  

- Bewaarperiode: het interval tussen het wegnemen van het orgaan en de transplantatie 
(=CIT; de CIT speelt een sleutelrol bij het ontstaan van DGF: hoe langer de CIT, hoe hoger het 
risico van DGF).  
 
Deze factoren staan vast en kunnen dus niet worden gewijzigd. Het is echter mogelijk om in te 
grijpen tijdens de bewaarperiode: zowel  

- Kwantitatief door de CIT te verkorten, en  
- Kwalitatief door de bewaring door middel van MP te verbeteren.  

 
3.2.2.2. Nierbewaring 
De oudste standaardmethode om nieren te bewaren is SCS. De nier wordt gewoon in een 
koelbox gelegd.  
 
MP biedt een dynamisch en meer gecontroleerd alternatief voor het bewaren van nieren voor 
transplantatie. Bij MP wordt de nier in een speciale container geplaatst en continu doorstroomd 
met een speciaal daarvoor ontworpen bewaaroplossing op een constante temperatuur (4°C) en 
onder een bepaalde druk. MP bewaart de gedoneerde nier beter tussen het wegnemen en de 
transplantatie dan SCS. Dat leidt tot een significante daling in de incidentie van DGF, waardoor 
kan worden vermeden dat na de transplantatie nog dialyse nodig is.  
 
In België worden elk jaar ongeveer 30 nieren met MP bewaard.  
 
Verschillende studies hebben MP vergeleken met SCS (Daemen et al., 1997; Kwiatkosski et al., 
2007; Merion et al., 1990; Moustafellos et al., 2007; Plata-Munoz et al., 2008; Van der Vliet at al., 
2001; Wight et al, 2003) en aangetoond dat MP beter werkte dan SCS.  
 
Moers et al. hebben - in samenwerking met Eurotransplant- de eerste gecontroleerde, 
gerandomiseerde, multricentrische, prospectieve trial op grote schaal verricht (gedeeltelijk met 
inbegrip van Duitsland, Nederland en België) (Moers et al., 2009). In deze studie werden 672 
nieren van DCD- en DBD-donoren willekeurig over MP of SCS verdeeld. De voornaamste end-
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point was de DGF (gedefinieerd als de nood aan dialyse gedurende de eerste week na de 
transplantatie). De bijkomende end-points betroffen de duur van de DGF, de hevigheid ervan 
(gedefinieerd als het tempo waarmee het gehalte aan creatinine in het serum daalde), de PNF, 
afstoting, en andere).  
 
Algemeen blijkt dat in vergelijking met de bewaring van nieren met SCS, bij MP-bewaring (Moers 
et al., 2009):  

- Het percentage aan DGF op een statistisch significante wijze daalt (SCS: 2,5% - MP: 
20,8%);  

- De duur van de DGF op een statistisch significante wijze daalt (13 dagen tot 10 dagen);  
- Het aantal transplantaten dat overleeft op een statistisch significante wijze toeneemt (90% 

tot 94%);  
- Het percentage aan PNF daalt van 4,8% (SCS) tot 2,1% (MP) (p = 0,08).  
 

Specifieker blijkt voor ECD-donoren (Treckman et al., 2011) dat: 
- De incidentie van DGF significant daalt wanneer op de nier MP wordt toegepast in 

vergelijking met nieren op SCS (SCS: 29,7 % - MP: 22,0 %); 
- Het aantal overlevende transplantaten na afloop van één jaar statistisch duidelijk hoger 

ligt (80 % tot 92,3 %);  
- Het aantal overlevende transplantaten met DGF na afloop van één jaar statistisch 

duidelijk hoger ligt (41 % tot 85 %). 
 
Omtrent DCD-donoren (Jochmans et al., 2011) :  

- De incidentie van DGF daalt significant wanneer op de nier MP wordt toegepast in 
vergelijking met nieren op SCS (SCS: 69,5 % - MP: 53,7 %); 

- De duur van de DGF neemt op een statistisch significante manier af (9 dagen i.p.v. 13);  
- Na één jaar overleven een gelijkaardig aantal transplantaten,  
- het verblijf in het ziekenhuis is korter (17 dagen i.p.v. 19).  

 
Een Britse studie met minder ontvangers van DCD-nieren dan de Eurotransplant studie stelt geen 
verschil vast tussen de DGF-incidentie in geval van MP en die in geval van SCS. In deze studie 
werd – in tegenstelling tot wat in de Eurotransplantstudie het geval was – niet onmiddellijk MP op 
de nieren toegepast, maar werden deze eerst op SCS bewaard; er werd ook gebruik gemaakt 
van andere randomisatie- en allocatiemethodes (Watson et al., 2010).  
 
In het kort: volgens deze studies ligt het overlevingspercentage van nieren die aan de hand van 
MP werden bewaard (indien dit onmiddellijk na het wegnemen gebeurde en tot het ogenblik van 
transplantatie werd voortgezet) hoger dan voor nieren die met SCS werden bewaard. Deze 
methode lijkt bijzonder wenselijk voor nieren van ECD-donoren (lagere DGF-incidentie en betere 
overleving van de transplantaten) en voor nieren die afkomstig zijn van DCD-donoren (lagere 
DGF-incidentie).  
 
3.2.2.3. Kostenefficiëntie/ QALY’s 
Gedurende het eerste jaar na de operatie liggen de kosten voor een niertransplantatie ongeveer 
even hoog als die voor dialyse. Na het eerste jaar is niertransplantatie echter goedkoper en 
doeltreffender (m.b.t. QALY’s: quality-adjusted life years) dan dialyse (Cleemput et al., 2004). De 
financiële weerslag van MP kan op drie verschillende vlakken worden waargenomen: ten eerste 
vermindert MP de kosten van de transplantatie omdat deze het aantal DGF-gevallen en de 
daarmee verbonden kosten (dialyse, bijkomende onderzoeken, biopsiën, langere verblijven in het 
ziekenhuis) reduceert. Vervolgens overleven MP-nieren beter, terwijl een groot aandeel van de 
ontvangers van SCS-nieren terug aan de dialyse moet en een nieuwe transplantatie nodig heeft. 
Tenslotte is men van oordeel dat men dankzij MP meer nieren zal kunnen gebruiken om te 
kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar transplantatie. Het Kidney Pancreas Committee van 
de Belgian Transplantation Society schat dat elk jaar ongeveer 30 bijkomende niertransplantaties 
zouden kunnen worden uitgevoerd indien clinici in staat zouden zijn om nieren te bewaren en te 
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beoordelen die thans als te “marginaal” worden beschouwd om te worden gebruikt. In vergelijking 
met SCS is het namelijk met MP mogelijk om de kwaliteit van de nieren te beoordelen door de 
concentratie aan bepaalde biologische merkers in de perfusievloeistof te meten (Moers et al., 
2010) en door de stroom/weerstand tijdens de perfusie te meten (Jochmans et al., 2011). Hieruit 
volgt dat België aanzienlijke besparingen zou kunnen maken door de uitkomst van en de toegang 
tot niertransplantaties te verbeteren.  
Een studie die specifiek op België is gericht, heeft aangetoond dat deze methode op korte termijn 
tot lagere kosten leidt en ook op lange termijn voordelen biedt (gegevens niet gepubliceerd).  
 
3.2.2.4. Apparatuur  
Zie bijlage 5.2.1  
 
3.2.2.5. Besluit 
Uit type-1 bewijzen blijkt dat – in vergelijking tot SCS – nieren die aan de hand van MP werden 
bewaard tussen het wegnemen uit het donorlichaam en het overplanten bij de ontvanger, beter 
en langer werken na de transplantatie, wat een lagere PNF- en DGF-incidentie tot gevolg heeft, 
alsook beter werkende en langer overlevende transplantaten. Deze voordelen zijn bijzonder 
merkbaar voor nieren afkomstig van ECD-donoren (lagere DGF-incidentie; betere overleving van 
de transplantaten) en DCD-donoren (lagere DGF-incidentie).  
 
MP reduceert de kosten die zijn verbonden aan niertransplantatie.  
 
Een betere bewaring van hoog-risico organen en de mogelijkheid om deze te beoordelen tijdens 
de bewaarperiode zullen tot gevolg hebben dat het gebruik van ECD- en DCD-nieren zal stijgen. 
Zo zullen deze ertoe bijdragen de kloof tussen het aantal beschikbare nieren en het aantal 
patiënten op de wachtlijst te reduceren.  
 
Aangezien in België en wereldwijd het aantal zogenaamde "standaard"-donoren geleidelijk aan 
het dalen is (minder verkeersongevallen, betere medische en heelkundige behandeling) terwijl 
het aantal ECD- en DCD-donoren aan het stijgen is, biedt MP een duidelijk, zeker niet te 
verwaarlozen voordeel op zowel klinisch als financieel vlak.  
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3.2.3. Bewaartechnieken voor longen 
  
3.2.3.1 Inleiding  
Longtransplantatie (LTx) is een standaard behandelingsoptie geworden voor zorgvuldig gekozen 
patiënten met een goedaardige longaandoening in het eindstadium (Christie et al., 2010). Deze 
behandelingsvorm botst echter op blijvende hinderpalen, namelijk het gebrek aan 
orgaandonoren, de primary graft dysfunction (PGD) en het bronchiolitis obliterans syndroom. 
Volgens het register van de International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT, 
2009) is PGD verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de sterfgevallen 30 dagen na de LTx. Het 
succes van LTx in een vroeg stadium is direct verbonden aan het onmiddellijke herstel van de 
orgaanfunctie in de dagen na de transplantatie, aangezien de werkzaamheid van de 
cardiopulmonaire bypass serieus in het geding komt indien deze langer dan een week nodig is. 
Een betere selectie en een beter beheer van de longdonoren (Van Raemdonck et al., 2009) 
alsook het naar behoren wegnemen en bewaren van de longen (Shigemura et al., 2009) zijn 
sleutelstappen in een succesvolle overgang van de donor naar de ontvanger en kunnen de 
kwaliteit van het overgeplante orgaan significant beïnvloeden, en dus ook het resultaat bij de 
transplantatiepatiënt.  
 
3.2.3.1.1. Eurotransplant 
Volgens het Eurotransplant Annual Report van 2010 (Eurotransplant, 2010) stonden op 
31 december 2010 meer dan 1 000 patiënten op de wachtlijst voor een nieuwe long. 
Daartegenover staat dat slechts 593 patiënten in 2010 ook daadwerkelijk een longtransplantatie 
hebben gekregen. De kloof tussen longdonoren en -ontvangers is in de loop van de laatste twee 
decennia in Eurotransplant alleen maar groter geworden (figuur 2). Daardoor zijn 30% van de 
patiënten langer dan 24 maanden op de wachtlijst gebleven en zijn 137 patiënten (ongeveer 14% 
van de geregistreerde patiënten) vroegtijdig gestorven.  
 

 
Figuur 2: Evolutie van de Eurotransplant wachtlijst voor longen en longtransplantaties.  

Uit : Annual report Eurotransplant 2010. 

 
3.2.3.1.2. België 
Volgens de Eurotransplant Annual Report van 2010 (Eurotransplant, 2010) stonden op 
31 december 2010 90 patiënten in België op de wachtlijst voor een longtransplantatie en werden 
er in datzelfde jaar 114 transplantaties uitgevoerd. Ongeveer 72% van de patiënten ondergaan in 
de loop van het eerste jaar een transplantatie en slechts 4,5% van de patiënten op de lijst 
wachten al langer dan 2 jaar op een compatibele donorlong. Er stierven maar 6 patiënten (7% 
van de patiënten op de lijst) vroegtijdig terwijl ze op de wachtlijst voor een transplantatie stonden. 
In België is de situatie dankzij de wet op de veronderstelde toestemming voor orgaandonatie toch 
duidelijk beter dan in andere Eurotransplant landen met een verschillende wetgeving, zoals 
Nederland of Duitsland. Het overlevingspercentage wordt geraamd op 90% na afloop van één 
jaar, 80% na drie jaar en 70% na vijf jaar.  
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Toch zouden in België de korte-termijn resultaten van LTx nog op twee manieren kunnen worden 
verbeterd:  

- door het aantal beschikbare organen te verhogen en zo de wachttijd te verkorten, 
waardoor de sterfte op de wachtlijst daalt;  

- door de PGD-incidentie (± 15%) en de daarmee verbonden sterfte (± 1%) te verminderen. 
PGD voert immers tot langdurig verblijf in de intensieve zorgen en in het ziekenhuis, en 
dus tot een verhoogd risico van bronchiolitis obliterans en chronic graft dysfunction op 
termijn. 

 
Er is verder onderzoek nodig om (1) betere bewaaroplossingen te vinden zodat een groter aantal 
longen van ECD-donoren met een langere CIT kunnen worden aanvaard en (2) betere 
bewaarmethodes op punt te stellen om de kwaliteit van de donorlong vóór de LTx te verbeteren.  
 
3.2.3.2 Bewaren van longen 
 
3.2.3.2.1. Koude-opslag  
Hoewel geen gerandomiseerde gecontrolleerde trial op grote schaal beschikbaar is op het gebied 
van de humane LTx, wijzen de bestaande gegevens erop dat de bewaaroplossingen van het 
extracellulaire type (o.a. Perfadex®, Celsior®, ET Kyoto®) van betere kwaliteit zijn dan de 
gebruikelijke oplossingen van het intracellulaire type (aangepaste EuroCollins (EC) en University 
of Wisconsin (UW)) omdat ze gepaard gaan met een lagere incidentie van ischemia-reperfusion 
injury (IRI) (Van Raemdonck, 2010) (tabel 2). Voorts kan het gebruik van een retrograde flush na 
initiële anterograde koude pulmoplegie bijdragen tot een betere orgaankwaliteit door afvalstoffen 
en microthrombi van het pulmonaal vaatstelsel af te voeren, hoewel er weinig wetenschappelijke 
bewijzen zijn ter staving van deze praktijk. Er wordt ook algemeen aanvaard dat de longen aan 
de hand van 50% zuurstof dienen te worden opgeblazen om de duur van aanvaardbare koude 
ischemie (CI) te verlengen. Dankzij het gebruik van de hierboven vermelde technieken kunnen 
transplantatiechirurgen tot 10-12 uur oplopende CIT’s goed aan.  
 
Tabel 2: Studies waarbij low-potassium dextran glucose wordt vergeleken met aangepaste EC in de klinische 
longtransplantatie. Uit : Van Raemdonck 2010 

 
 

3.2.3.4.2. Machine perfusion 
Geschiedenis 
Ex vivo perfusie van de thoracale organen wordt traditioneel voorgesteld als een techniek 
waarmee het hart en de longen kunnen worden bewaard indien er veel tijd verloopt tussen het 
wegnemen en overplanten van het orgaan (Hardesty & Griffith, 1987). Onlangs is men zich 
opnieuw gaan interesseren voor het gebruik van ex vivo lung perfusion (EVLP) als methode om 
de longen vóór de transplantatie te keuren. De eerste klinische gevalstudie voor succesvolle LTx 
na EVLP werd gepubliceerd door Steen en medewerkers in 2001 (Steen et al., 2001). Er werd 
een linkse longkwab afkomstig van een categorie II NHBD-donor uit Maastricht na 65 minuten 
warme ischemie en drie uur plaatselijke koeling in een ex vivo circuit beoordeeld alvorens te 
worden goedgekeurd voor transplantatie. Deze unieke gevalstudie heeft voor de eerste keer 
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aangetoond dat de longen succesvol kunnen worden overgeplant na een periode van warme 
ischemie, ex vivo perfusie en evaluatie, en koude-opslag.  
 
Experimentele studies 
De dierstudies die in het Steen laboratorium in Lund, Zweden, werden opgestart (Steen et al., 
2003) hebben onderzoekteams wereldwijd ertoe aangespoord om de EVLP-methode grondiger te 
bestuderen alsook de rol ervan in de evaluatie van longen afkomstig van DCD-donoren en zo te 
trachten het aantal van voor transplantatie beschikbare longen op te drijven (Erasmus et al., 
2006 ; Rega et al., 2003; Snell et al., 2006). Daarop volgden experimentele studies i.v.m. EVLP 
voor humane longen (Egan et al., 2006 ; Neyrinck A et al., 2004; Wierup et al., 2006).  
 
Mogelijke toepassingen voor EVLP 
Men hoopt dat de EVLP-methode zal uitmonden op nieuwe toepassingen die de donorpool 
zouden kunnen uitbreiden en de klinische praktijk inzake LTx in de toekomst veranderen.  
 

- EVLP voor het beoordelen van longen  
Thans worden donorlongen afgewezen op basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals 
oxygenerend vermogen, uitslagen van bronchoscopische onderzoeken en uitzicht op de 
röntgenopnames. Deze parameters weerspiegelen niet altijd de klinische toestand. Het is daarom 
van fundamenteel belang om een bijkomende evaluatie in situ uit te voeren die ook rekening 
houdt met het macroscopisch uitzicht. Niettemin wordt de beslissing om donorlongen af te keuren 
voor transplantatie vaak op een subjectieve manier genomen, aangezien een volledige evaluatie 
niet altijd mogelijk is tijdens het wegnemen van het orgaan wegens gebrek aan tijd en omdat de 
oxygenatie niet altijd overeenstemt met de macroscopische bevindingen. EVLP is derhalve een 
handig middel om longen opnieuw te beoordelen in optimale omstandigheden na alveolaire en 
microvasculaire recruitment en zo de ventilatie en perfusie optimaal op elkaar af te stemmen. Er 
zouden meer longen veilig kunnen worden aanvaard indien EVLP routinematig zou worden 
gebruikt door de teammedewerker met de meeste ervaring om de donorlongen in het ziekenhuis 
van de ontvanger te beoordelen.  
 

- EVLP voor het bewaren van longen  
Vroegere pogingen tot langdurige bewaring van longen in de machine zijn grotendeels spaak 
gelopen omdat de integriteit en normale barrièrefuncties van het vaatstelsel en de 
epitheelmembranen niet op stand konden worden gehouden, waardoor de vasculaire flow 
gestaag verslechterde en tegelijkertijd een oedeem ontstond. Het huidige succes van EVLP 
zonder oedeemvorming is gedeeltelijk te wijten aan het gebruik van een gebufferde 
extracellulaire oplossing met een optimale colloïd-osmotische druk zoals het perfusaat dat is 
ontwikkeld door Steen en thans op de markt beschikbaar is onder de naam Steen Solution® 
(Vitrolife AB, Gothenburg, Zweden). Er is onlangs veel experimenteel onderzoek verricht aan de 
universiteit van Toronto door de groep onder leiding van Keshavjee. Onderzoek op 
varkenslongen heeft aangetoond dat twaalf uur EVLP op fysiologische temperatuur en bij gebruik 
van een acellulair perfusaat haalbaar was en dat de donorlongen hierdoor konden worden 
bewaard zonder significante bijkomende schade op te lopen (Cypel et al., 2008). Deze langdurige 
EVLP opent perspectieven voor het bewaren en behandelen van donorlongen gedurende een 
langere periode. Andere studies aan de hand van een varkensmodel voor LTx hebben duidelijk 
aangetoond dat, na 12 uur koude-opslag, EVLP gedurende 12 uur voor de LTx het mogelijk 
maakt om verdere longschade te voorkomen, in tegenstelling tot de controlegroep, die nog eens 
gedurende 12 uren in koude-opslag ging (Cypel et al., 2009).  
 

- EVLP voor de reanimatie en het herstellen van de longen 
Veel donorlongen lopen vóór en in de beginfase van de hersendood schade op door kneuzing, 
atelectasie, aspiratie, infectie of het ontstaan van een neurogeen oedeem. Er zijn studies lopende 
om na te gaan of de kwaliteit van niet-aanvaardbare longen vóór de transplantatie voldoende met 
EVLP kan worden verbeterd indien via een endotracheale of intravasculaire route een 
rechtstreekse farmacologische interventie op het transplantaat plaatsvindt.  
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Onlangs heeft de groep van Steen in Lund verslag uitgebracht over een reeks van 6 succesvolle 
dubbele transplantaties van longen die aanvankelijk waren afgewezen (Ingemansson et al., 
2009). De donorlongen ondergingen ex-vivo reconditionering in een ECMO-circuit (extracorporeal 
membrane oxygenation ) dat Steen Solution® bevatte die gemengd was met erytrocyten om een 
hyperoncotische oplossing te vormen die in staat is om oedematisch longweefsel te 
dehydrateren. De functionele evaluatie gebeurde aan de hand van een gedeoxygeneerd 
perfusaat door de geïnspireerde zuurstoffractie te laten variëren. Na de reconditionering bleven 
de longen tot de LTx ondergedompeld in het perfusaat op 8°C aan het ECMO-circuit.  
 
Er werd onlangs verslag uitgebracht over een klinische studie in Toronto. De bedoeling was om 
de mogelijkheid en veiligheid van EVLP voor ECD-longen te beoordelen in de hoop om het 
gebruik ervan op te drijven en de resultaten na de transplantatie te verbeteren (Cypel et al., 
2011). Tot nu toe werden 20 humane longen afkomstig van niet-standaard donoren (DBD- of 
NHBD-donoren) in een ex-vivo circuit geplaatst (Toronto XVivo™ system) (figuur 3) en 
normothermisch doorspoeld met de Steen Solution® gedurende 2 tot 4 uren alvorens deze 
opnieuw fysiologisch werden beoordeeld. De longen die aan de criteria voor goed oxygenerend 
vermogen, lage compliantie en luchtwegdruk voldeden, werden overgeplant. Vergelijkt men een 
controlegroep bestaande uit 136 longontvangers die tijdens dezelfde periode een transplantatie 
kregen van longen afkomstig van standaarddonoren, stelt men vast dat de PGD-incidentie na 
afloop van 72 uren na de LTx met de helft is gedaald (respectievelijk 15% vs. 30%, p = 0,11). 
Tevens werd tussen beide groepen geen enkel verschil waargenomen i.v.m. de resultaten op 
korte termijn, noch waren er bijwerkingen verbonden aan de EVLP-techniek. De Harefield-groep 
heeft verslag uitgebracht over een kleinschaliger experiment met humane longen (Zych et al., 
2010). Andere longtransplantatieteams in Europa (Wenen, Hannover, Newcastle, Milaan, Parijs) 
zijn momenteel begonnen met klinische transplantaties van ECD-longen na EVLP (persoonlijke 
mededeling).  
EVLP biedt nu een potentiële basis om de longen ex vivo te herstellen vóór de transplantatie door 
rechtstreekse interventie op het orgaan via de endotracheale of intravasculaire route. De 
mogelijke farmacologische toepassingen in het ex vivo circuit behelzen het gebruik van hoog-
osmotische perfusaten of ß-adrenergische geneesmiddelen om de resorptie van het longoedeem 
te bespoedigen, van broncho- en vasodilaterende agentia om de wanverhouding ventilatie-
perfusie te verbeteren, antistoffen om de pro-inflammatoire respons tegen te houden, antibiotica 
toegevoegd aan het perfusaat om longontstekingen te neutraliseren en fibrinolytica om bij te 
dragen tot het verwijderen van microthrombi in de longen.  
 

 
Figuur 3: Schema van het EVLP-systeem. De longen worden in de XVIVO

TM
 –kamer geplaatst (Vitrolife AB, 

Gothenburg, Sweden). Het perfusaat verlaat de longen via de canule in het linkeratrium en vloeit in het reservoir. 
Van daar wordt het perfusaat met een centrifugaalpomp in de oxygenator en warmtewisselaar gepompt, waar het aan 
de hand van een gasmengsel (86 % N2, 8 % CO2 en 6 % O2) wordt gedeoxygeneerd en opgewarmd tot normothermie. 

Het perfusaat gaat vervolgens door een leukocytenfilter alvorens opnieuw via de canule in de longarterie door de 
longen te stromen om deze met zuurstof te voorzien. Uit : Cypel M et al., 2009. 
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- EVLP voor het reconditioneren van longen  
Het bronchiolitis obliterans syndroom ten gevolge van een chronische afstoting van het 
getransplanteerde orgaan blijft de voornaamste ongunstige factor voor de overleving op lange 
termijn na LTx. Men hoopt dat EVLP een methode zal worden waarmee bij de ontvanger 
tolerantie kan worden geïnduceerd tegenover de overgeplante long aan de hand van ex vivo 
immunotherapie of gentherapie. Er werd tot op heden geen enkel experimenteel gegeven 
gepubliceerd over het gebruik van EVLP in het voorkomen van acute of chronische afstoting van 
getransplanteerde longen.  
 
3.2.3.3. Apparatuur  
Zie bijlage 5.2.2. 
 
3.2.3.4. Besluit 
Nieuwe extracellulaire bewaaroplossingen voor de koude-opslag van donorlongen hebben 
bijgedragen tot de recente daling in de PGD-incidentie in de loop van het laatste decennium, 
waardoor meer ruimte ontstond om de donorcriteria en de CIT uit te breiden.  

EVLP is nu in het verschiet als een methode waarmee marginale longen op een objectievere 
manier kunnen worden beoordeeld en aanvaard, waarmee de bewaarperiode op een veilige 
manier kan worden verlengd en waarmee longen van minder goede kwaliteit kunnen worden 
hersteld. Er zijn meer wetenschappelijke en financiële gegevens nodig om de rol van de 
beschikbare apparatuur voor het bewaren van longen te kunnen evalueren alsook de invloed 
ervan op het aantal donorlongen voor transplantatie en hun kwaliteit.  
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3.2.4. Bewaartechnieken voor het hart 
 
3.2.4.1. Inleiding 
Het aantal harttransplantaties dat ieder jaar wordt uitgevoerd, is sinds twee decennia wegens 
orgaanschaarste aan het dalen. Om deze reden zijn zowel de wachttijd op de transplantatielijst 
(mediane wachttijd = 76 dagen in 2007 vs. 118 dagen in 2009) als de mortaliteit op deze lijst 
gestegen (Eurotransplant 2009 en 2010). Bij wijze van voorbeeld werden in 2010 105 nieuwe 
patiënten in België aangemeld op de wachtlijst voor een harttransplantatie: 68 patiënten kregen 
een transplantatie en 18 zijn overleden vóór de transplantatie (Eurotransplant Annual report 
2010).  
 

 
Figuur 4: Evolutie van de Eurotransplant wachtlijst voor harttransplantaten en uitgevoerden harttransplantaties  

Uit : Annual report Eurotransplant 2010. 

 
Om deze reden hebben de transplantatiecentra verschillende strategieën ontwikkeld om 
terminale hartfaal-patiënten te behandelen. Ten eerste wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 
mechanische circulatieondersteuning om de tijd tot de transplantatie te overbruggen, wat met 
hogere kosten voor de maatschappij gepaard gaat (1 percutaan ingebracht steunhart = +/- 
75.000 euro). Vervolgens worden steeds meer organen van oudere of marginale donoren 
weggenomen om de transplantatieactiviteit op stand te houden (Stehlik et al., 2010; 
Eurotransplant 2010). Nadat bleek dat ECD-nieren beter met MP dan met SCS kunnen worden 
bewaard (Moers et al., 2009; Moers et al., 2011), begon men in de loop van de laatste jaren ook 
op het gebied van de harttransplantatie steeds meer aandacht te besteden aan deze methode.  
 
3.2.4.2. Hartbewaring 
Dierproeven 
MP schijnt het behoud van het myocardiaal metabolisme te verbeteren; onderzoekers melden 
een daling in het intracellulair lactaat (Rosenbaum et al., 2008; Rosenbaum et al. 2007; Van 
Caenegem et al., 2011), een hogere verhouding fosfocreatine/creatine (Van Caenegem et al., 
2011), een toegenomen glucoseproductie (Ferrera et al., 1994) en een grotere vetzuur turnover 
in het hart (Hudin et al., 1991). Deze metabole verschijnselen schijnen uit te monden in een 
hoger gehalte aan intracellulair hoge-energie-fosfaat ( Ferrera et al., 1994; Peltz et al., 2005; Van 
Caenegem et al., 2011) en minder oxidatieve stress in het myocardium (Fiton et al., 2004).  
Er werd een vermindering van de myocardschade vastgesteld door de ultrastructurele 
veranderingen in de myocyt (Ferrera et al., 1994; Ferrera et al., 1998) te kwantificeren, door DNA 
schade te onderzoeken (Fiton et al., 2004; Fiton et al., 2005), door tellingen van apoptotische 
cellen in het doorstroomde hartweefsel uit te voeren (Ozeki et al., 2007; Peltz et al., 2005; 

Rosenbaum et al., 2007) of door het gehalte aan hartenzymen na de perfusie te meten 
(Rosenbaum et al., 2008). Deze voordelen werden ook na langdurige bewaarperiodes 
beschreven (Ferrera et al., 1994; Hassanein et al., 1998; Poston et al., 2004; Wicomg et al., 1989). 

Er bestaat een rapport over succesvolle harttransplantaties bij honden na 48 uren MP (Wicomb et 



 − 14 −

Hoge Gezondheidsraad 

Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel   ●  www.css-hgr.be 

al., 1986). 
Studies waarin de ventriculaire prestaties kort na de reperfusie werden gemeten, hebben 
aangetoond dat MP in vergelijking met SCS tot betere resultaten leidt, zelfs voor conventionele 
bewaarperiodes (Rosenbaum et al., 2008; Rosenbaum et al., 2007).  

 

Studies bij mensen 
In de literatuur zijn zeer weinig gegevens beschikbaar voor mensen. De PROTECT 1 studie 
(Tenderich et al., 2007) bestond uit een veiligheids- en effectiviteitstrial die tussen januari 2006 
en februari 2007 in Europa werd gevoerd met 20 patiënten bij wie een hart overgeplant werd dat 
met het Organ Care System (OCM TM

) werd bewaard. De gemiddelde bewaarduur was 298 
minuten, maar de werkelijke CIT bedroeg 22 minuten. De na 30 dagen (Tenderich et al., 2007) en 
één jaar (Tenderich et al., 2008) gerapporteerde overleving lag bijzonder hoog (100%). De 
PROTECT II trial werd tussen februari 2007 en december 2008 gevoerd en betrof 43 patiënten. 
De PROCEED studie (McCurry et al., 2008) was een veiligheids- en effectiviteitstrial die in de 
Verenigde Staten tussen april 2007 en februari 2008 met 14 patiënten werd gevoerd. De 
overleving na 30 dagen was 11 patiënten op de 14. Eén patiënt overleed aan PGD. De firma 
rapporteert dat de algemene overleving na 30 dagen voor de patiënten in de drie studies zo hoog 
als 97% lag. Deze trials hebben het voor de auteurs mogelijk gemaakt om te besluiten dat het 
lactaatgehalte in het serum en de perfusieparameters (hoge resistentie) een disfunctioneren van 
het orgaan na MP kunnen voorspellen (Hamed et al., 2009).  
De PROCEED II trial wordt thans in de VS gevoerd. Deze studie vergelijkt MP met SCS voor het 
bewaren van traditionele donorharten.  
 
Technische aspecten 
Alle beschikbare apparaten gebruiken een oxygenator om de perfusievloeistof met zuurstof te 
voorzien.  
Het OCSTM-systeem gebruikt normothermische bloedperfusie. Het bloed wordt bij de donor 
afgenomen wanneer het hart wordt weggenomen. Dat zou geen ideale oplossing kunnen zijn, 
aangezien het donorbloed (hersendood of hartstilstand) inflammatoire mediatoren vervoert 
(cytokinen, neutrofielen, geactiveerd complement....). Het voordeel is dat het hart in het apparaat 
blijft werken tijdens het aerobe metabolisme. De linkerventrikelfunctie kan worden onderzocht. 
Dat is spijtig genoeg niet het geval met de rechterventrikelfunctie, aangezien het rechterventrikel 
niet is gevuld. De perfusieparameters (hoge resistentie) en het finale lactaatgehalte in het serum 
zijn merkers die een disfunctioneren van het orgaan na MP kunnen voorspellen. 
 
De LifeCradle® en HeartPort® systemen gebruiken hypothermische perfusie met 
bewaarvloeistoffen. Ze zijn gemakkelijk en goedkoop te implementeren. Sommige studies 
vermelden het ontstaan van een myocardoedeem (Ferrera et al., 1994; Fiton et al., 2004). Indien 
het vochtgehalte matig toeneemt, lijkt er geen verband te bestaan tussen het oedeem en een 
door de bewaring veroorzaakt disfunctioneren van het orgaan (Ozeki et al., 2007; Poston et al., 
2004). 
 
3.2.4.3. Potentieel voordeel 
Er zijn een groot aantal potentiële voordelen verbonden aan een betere bewaartechniek.  
Door het hart continu te doorspoelen kunnen de metabolieten die zich tijdens het ischemieproces 
hebben opgehoopt, worden afgevoerd.  
Transplantaatinsufficiëntie is verantwoordelijk voor 40% van de peri-operatieve sterfgevallen na 
harttransplantaties. Een ischemietijd van meer dan vier uur is een onafhankelijke risicofactor voor 
transplantaatinsufficiëntie en kan de overleving op één jaar na de transplantatie nadelig 
beïnvloeden (Stehlik et al., 2010). MP zou ook de “veilige” ischemietijd kunnen verlengen.  
MP zou ook de donorpool kunnen vergroten door de ischemietijd te verlengen en het mogelijk te 
maken om harten uit een groter donorpanel te gebruiken dan thans het geval is dankzij het 
gebruik van organen afkomstig van marginale donoren en uiteindelijk ook NHBD-donoren.  
De hypothetische economische waarde van MP berust op twee verschillende klinische bijdragen: 
betere resultaten na de transplantatie en een groter aantal overplantbare harten ter beschikking. 



 − 15 −

Hoge Gezondheidsraad 

Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel   ●  www.css-hgr.be 

Door hun ischemietijd te vergelijken met de gegevens uit de literatuur heeft Transmedics® 
geraamd dat de betere resultaten zouden uitmonden op een netto economische waarde van 
51.408 euro per ingreep en dat een grotere beschikbaarheid van overplantbare harten zou leiden 
tot een netto economische waarde van 273 171 euro per ingreep (gegevens afkomstig van 
Transmedics®). Dit moet echter worden bevestigd aan de hand van klinische trials.  
 
3.2.4.4. Apparatuur  
Zie bijlage 5.2.3. 
 
3.2.5.4. Besluit 
1. In dierproeven lijkt MP de metabole bewaring van harten in vergelijking met SCS te verbeteren. 
Myocardschade ten gevolge van de ischemie blijkt met MP minder significant te zijn.  
 Deze lijkt ook het functionele herstel na de bewaring te verbeteren.  
 
2. Er zijn weinig gegevens beschikbaar voor de mens. De techniek is uitvoerbaar en veilig. Tot op 
heden werden nog geen reproduceerbare gegevens gepubliceerd die aantonen dat MP in het 
kader van harttransplantaties klinisch beter is dan SCS. De thans lopende PROCEED II trial zal 
MP vergelijken met SCS voor het bewaren van harten afkomstig van traditionele donoren voor 
transplantatie. Er is geen enkel gegeven beschikbaar voor de reanimatie van harttransplantaten 
afkomstig van marginale donoren.  
 
3. Er zijn geen gegevens beschikbaar die de bewaring door hypothermische MP vergelijken met 
normothermische perfusie bij kloppende harten.  
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3.2.5. Bewaartechnieken voor de lever  
 
3.2.5.1. Inleiding 
De huidige standaardmethode voor het bewaren van levers is SCS. De levertransplantaten 
worden eerst grondig gespoeld en afgekoeld aan de hand van een UW-, Histidine-Tryptophan-
Ketoglutarate (HTK)-, Celsior- of Marshal-oplossing. Vervolgens worden ze op smeltend ijs (4° C) 
(de zogenaamde "ice box") bewaard in een bewaaroplossing voor organen. Tijdens deze periode 
– zoals dat ook het geval is voor de andere vaste organen – wordt er dus geen zuurstof naar de 
levertransplantaten toegevoerd. De weefseloxygenatie wordt hersteld op het ogenblik dat het 
orgaan in het lichaam van de ontvanger opnieuw wordt doorstroomd, een fenomeen dat bekend 
staat als IRI. SCS blijft tot nu toe de gouden standaard voor het bewaren van levertransplantaten. 
Deze worden tijdens het transplantatieproces blootgesteld aan drie verschillende soorten van 
ischemie: CI in situ (alvorens ze uit het donorlichaam worden weggenomen), CI ex situ (tijdens de 
bewaring) en ischemie in situ (tijdens de transplantatie, juist vóór het orgaan opnieuw wordt 
doorstroomd). Hypothermie vertraagt het metabolisme en beschermt zo de levers – tot op zekere 
hoogte – tegen hypotoxische schade waaraan de organen onvermijdelijk worden blootgesteld 
tussen het wegnemen uit het donorlichaam en het overplanten bij de ontvanger. Dat is vooral het 
geval voor levers afkomstig van “ideale” donoren die in alle veiligheid gedurende 12 uur in koude-
opslag kunnen worden bewaard. SCS-bewaring heeft echter zijn beperkingen, vooral voor hoog-
risico organen. Op 4°C vertraagt het metabolisme weliswaar, maar is het nog aanwezig. De lever 
lijdt derhalve aan progressieve energiedepletie, acidose, een achteruitgaande elektrolyt 
homeostase (toevloed aan Ca en Na, uitstroming van K) en celzwelling. Al deze veranderingen 
verergeren zodra het orgaan opnieuw wordt doorstroomd omdat vormen van radicale zuurstof 
worden geproduceerd, met tot gevolg de activatie van de fosfolipasen en protease en een reeks 
van enzymatische cascadeprocessen, wat inflammatie in de hand werkt. Kupffer cellen en 
leukocyten spelen hier een sleutelrol. ECD- en DCD-levers zijn gevoeliger voor CI en de 
daaropvolgende IRI. Dat betekent dat deze levers maar voor korte periodes aan de hand van 
SCS zouden mogen/kunnen worden bewaard.  
 
Het toenemende gebruik van ECD- en DCD-levers heeft tot gevolg gehad dat wordt gezocht naar 

- Betere bewaartechnieken voor de lever en  
- De mogelijkheid om de kwaliteit en levensvatbaarheid van de levers vóór transplantatie 

te beoordelen.  
Dankzij de bewaring van de lever via MP zouden deze twee doelstellingen kunnen worden 
bereikt.  
 
Een van de voornaamste verhoopte voordelen van MP is een betere bewaring van alle soorten 
van donororganen (standaard criteria, ECD, DCD). In vergelijking met SCS wordt van MP 
verwacht dat het een groot aantal voordelen zal bieden, waaronder (1) continue circulatie en 
beter behoud van de microcirculatie, (2) continue toevoer van voedingsstoffen en zuurstof om 
aan de metabole vereisten van de organen te kunnen voldoen, (3) afvoer van metabole 
afvalstoffen en toxines, (4) mogelijkheid om de levensbatbaarheid van het orgaan te beoordelen, 
(5) betere klinische resultaten dankzij gestegen functioneringscijfers voor de organen onmiddellijk 
na de transplantatie, (6) langere bewaartijd zonder toename van de daardoor veroorzaakte 
schade, (7) toediening van cytoprotectieve en immunomodulerende stoffen en (8) financieel 
voordeel te wijten aan een lagere incidentie van transplantaatdisfunctie, kortere verblijven in het 
ziekenhuis en betere overlevingscijfers voor de overgeplante organen.  
 
3.2.5.2. Thans gebruikte principes voor het bewaren van levers via MP  
Het rechtstreeks toepassen van hypothermic machine perfusion (HMP) op levers, zoals dat het 
geval is voor nieren, blijkt niet zo goed te werken. Dit is wat de Leuvense groep heeft vastgesteld 
in een varkensmodel voor transplantatie met niet-geoxigeneerd UW gedurende 4 uur via de 
poortader en de leverslagader (Monbaliu, 2006).  
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de lever en de nieren op macroscopisch, microcirculatoir 
en cellulair vlak. Daarmee zou moeten rekening worden gehouden bij het opstellen van optimale 
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parameters voor lever-MP. Er bestaan drie soorten van protocol voor lever-MP in functie van de 
bewaartemperatuur: normothermisch (lichaamstemperatuur), hypothermisch (4-6°C) of 
subnormothermisch (20°C). 
 
Tabel 3: Drie soorten van lever-MP.  
 Hypothermisch Normothermisch Subnormothermisch 
Temperatuur  4-6°C 32-39°C 20°C 
Oplossing acellulair bloed Acellulair/bloed 
zuurstofvoorziening Diffusie zuurstofdrager Zuurstof-  

drager 
Diffusie zuurstofdrager 

Perfusiedruk < fysiologisch  fysiologisch Nog niet gedefinieerd 
Perfusieweg Enkele/dubbele ader dubbele ader Enkele/dubbele ader 
Soort van perfusie  Continu/pulsatiel continu/pulsatiel continu/pulsatiel 
 
Onderzoek is thans lopende om de ideale omstandigheden voor lever-HMP te definiëren en 
precies uit te werken. In experimentele modellen werden verschillende parameters getest, 
namelijk stroom en druk (al dan niet pulsatiel), eenvoudige (leverslagader of poortader) of 
dubbele perfusie, al dan geen zuurstofvoorziening, verschillende bewaaroplossingen voor MP en 
verschillende temperaturen. Verscheidene reviews over dit onderwerp zijn bijzonder 
noemenswaardig (Dutkowski et al., 2008; Fuller & Lee, 2007; Schreinemachers et al., 2007; van 
der Plaats et al., 2004; Monbaliu & Brassil, 2010).  
 
Sommige muriene modellen werden opgezet om lever-HMP te onderzoeken. Hier zullen enkel de 
protocollen worden besproken die in grote preklinische diermodellen tot succesvolle resultaten 
hebben geleid. Naast de dierproeven heeft maar één enkele pilootstudie onlangs aangetoond dat 
HMP-bewaring van standaardlevers haalbaar is en dat deze succesvol konden worden 
overgeplant (Guarrera et al., 2009).  
 
Dierproeven  
Een groot aantal dierproeven aan de hand van muriene modellen duiden op het feit dat lever-
HMP beter werkt dan SCS (Monbaliu, 2010). De gegevens voor grotere dieren zijn schaars. In 
1990 rapporteerde Pienaar dat 7 op 8 honden de transplantatie van een lever overleefden die 
gedurende lange perioden (oplopend tot 72 uur) met HMP werd bewaard (Pienaar et al., 1990). 
Deze experimenten zijn echter moeilijk te reproduceren. Overigens ziet het ernaar uit dat 
hondmodellen de klinische situatie niet correct weerspiegelen. Varkensmodellen zijn een beter 
alternatief en Dutkowski heeft een dergelijk model gebruikt om aan te tonen dat een korte periode 
van geoxigeneerde HMP de toestand van het orgaan en de resultaten na de transplantatie 
verbetert (Dutkowski et al., 2009). De meest belovende resultaten voor lever-MP werden 
gekregen door levers op een hogere temperatuur (dicht bij de normale temperatuur) in de 
aanwezigheid van zuurstof te doorstromen. Normothermic machine perfusion (NMP) 
reproduceert in feite een normaal metabolisme ex vivo. Lever-NMP werd vooral in Oxford en 
Berlijn ontwikkeld. Dankzij uiterst nauwkeurige varkensmodellen voor transplantatie konden deze 
twee groepen stellig aantonen dat aan warme ischemie blootgestelde organen volledig konden 
worden gereanimeerd aan de hand van NMP (Vogel T et al., 2010).  
 
Humane proeven  
Gegevens in verband met lever MP-bewaring zijn uiterst schaars, ondanks de voordelen die in 
experimentele studies werden vastgesteld.  
Ex vivo lever-HMP (aan de hand van verdund, gehepariniseerd en geoxigeneerd bloed door de 
poortader en de leverslagader) werd snel toegepast door Thomas Starzl voor de eerste 11 
levertransplantaties bij mensen (Starzl et al., 1968; Brettschneider et al., 1969) maar werd 
vervolgens opgegeven toen SCS beschikbaar werd.  
Thans heeft maar één enkele pilootstudie aangetoond dat HMP-bewaring van standaardlevers 
haalbaar is en dat deze succesvol konden worden overgeplant (Guarrera et al., 2009). In deze 
fase I klinische trial levert een draagbaar bypass-systeem een perfusie met een gecontroleerde 
flow (0,7 ml/g lever/min) verdeeld over de leverslagader en de poortader en een druk tot 
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respectievelijk 3-5 en 12-18 mmHg. In deze trial werd Vasosol (Holdings East, Glenmoore, USA) 
gebruikt, een gemodificeerde UW-MP bewaaroplossing waaraan antioxidanten, metabole 
substraten en vasodilatatoren werden toegevoegd. De transplantatie van 20 normale levers na 4-
7 uur geoxigeneerde HMP leverde goede resultaten op. De totale CIT bleef onder de 12 uur. Er 
werden lage en stabiele perfusiedrukken bereikt, namelijk een gemiddelde van 5,5 mmHg voor 
de arteriële flow en 3 mmHg voor de poortaderflow. Hoewel de levers tijdens HMP niet actief 
werden geoxigeneerd, bleven de pO2 -waarden relatief hoog (gemiddeld 137,2 mmHg) ten 
gevolge van omgevingslucht-uitwisseling in de orgaankamer. Het is interessant om erop te wijzen 
dat de transaminasepiek in de MP-bewaarvloeistof (die wordt beschouwd als een potentiële 
merker ter beoordeling van de levensvatbaarheid van het orgaan) na 2 uur HMP goed 
overeenstemde met de transaminasepieken in het serum na transplantatie.  
Naast deze hypothermische benadering programmeert het Oxfordteam thans een klinische trial 
die gebruik maakt van NMP-bewaring.  
 
3.2.5.3. Potentieel voordeel van de levensvatbaarheidsbeoordeling 
Tot op heden zijn geen objectieve middelen beschikbaar om clinici te helpen bij het keuren van 
humane levers voor transplantatie. De beslissing om een bepaalde lever te aanvaarden of af te 
wijzen berust nog altijd op het oordeel van de chirurg, die rekening houdt met de medische 
voorgeschiedenis van de donor, de biochemie van de lever, het macroscopisch en - indien nodig 
- microscopisch uitzicht van de lever.  
In vergelijking met SCS biedt HMP een venster tussen het wegnemen van het orgaan en de 
transplantatie ervan waarin de kwaliteit ervan onmiddellijk ex vivo kan worden beoordeeld. Liu uit 
de Leuvense groep heeft i.v.m. varkenslevers vastgesteld dat tijdens HMP het cumulatieve 
vrijkomen van L-FABP (Liver type fatty acid-binding protein) en aspartaat-aminotransferase (AST) 
kan worden gemeten en gebruikt om matig beschadigde levers te onderscheiden van ernstig 
beschadigde levers (Liu et al., 2009a). Voorts kan aan de hand van het cumulatieve vrijkomen 
van AST in de MP-bewaarvloeistof tijdens de HMP van humane levers die voor transplantatie 
werden afgekeurd, worden bepaald welke levers eventueel toch nog kunnen worden overgeplant 
en welke zeker niet (Liu et al., 2009b).  
Een andere mogelijkheid om de levensvatbaarheid van het orgaan te beoordelen is de 
functionele evaluatie. Idealiter vergt een dergelijke evaluatie normo- of nagenoeg 
normothermische omstandigheden, inclusief het vermogen tot detoxificatie, het vermogen tot 
synthetisch metabolisme alsook assimilatie, transport en uitscheiding van stoffen via de galblaas. 
Voorts kunnen de cytosolische enzymen worden gecontroleerd om bestaande of optredende 
orgaanschade te beoordelen. Het implementeren van NMP zal tot gevolg hebben dat meer rode 
bloedcellen nodig zullen zijn, wat een bijkomend probleem kan stellen indien verschillende teams 
die betrokken zijn bij het wegnemen/het bewaren van de organen, donorbloed moeten 
afnemen/delen. Om deze reden is onderzoek naar het gebruik van kunstmatige zuurstofdragers 
hoog nodig.  
Tenslotte zal het ultieme potentiële voordeel de reconditionering van levers tijdens NMP zijn.  
 
3.2.5.4. Apparatuur  
Zie bijlage 5.2.4. 
 
3.2.5.5. Besluit 
Dierproeven hebben duidelijk aangetoond dat zowel ex vivo geoxigeneerde HMP als NMP 
efficiënter zijn dan SCS, vooral voor het bewaren van ECD- en DCD-levers. NMP lijkt bijzonder 
doeltreffend te zijn om levers te reconditioneren die anders zouden worden afgekeurd. 
Haalbaarheidsproeven zullen hopelijk de veelbelovende preklinische resultaten van NMP 
bevestigen.  
 
Net zoals dat het geval is voor ex vivo NMP, kan in vivo normothermische recirculatie (die plaats 
heeft bij de donor vóór het orgaan wordt weggenomen) de aanzienlijke ischaemische schade bij 
niet-gecontroleerde DCD-levers ongedaan maken. In vivo normothermische recirculatie kan het 
aantal levertransplantaties vanaf niet-gecontroleerde DCD-donoren significant doen stijgen. Ze 
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wordt thans maar in enkele gespecialiseerde centra in Spanje (Barcelona en Madrid) en Frankrijk 
(Parijs) toegepast. Een van de voornaamste uitdagingen voor deze benaderingen zal zijn om de 
incidentie van vernauwingen in de galwegen van het ischaemische type te verlagen. Deze zijn 
verantwoordelijk voor het aanzienlijke aantal verloren transplantaten.  
 
Humane gegevens zijn weliswaar schaars, maar onlangs werd aangetoond dat HMP kan worden 
gebruikt voor SCD-levers. Deze begint zich uit te breiden tot het bewaren van ECD- en DCD-
levers. Er moeten trials worden gevoerd om de klinische waarde van HMP te bepalen.  
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3.4.6. Bewaartechnieken voor de pancreas 
 
De resultaten na de transplantatie van een gehele pancreas zijn in de loop van de laatste 20 jaar 
steeds verbeterd; ook transplantatie van eilandjes voert gestaag naar betere resultaten 
(Robertson et al., 2010). De redenen hiervoor zijn multifactorieel, namelijk een betere 
immuunsuppressie (Malaise et al., 2008), profylaxie tegen infecties en thrombose (Muthusamy et 
al., 2010) en veranderingen op het vlak van de heelkundige technieken (Squifflet et al., 2008) 
alsook die voor het voorbereiden van de eilandjes (Baertschiger et al., 2008). Tevens heeft de 
vooruitgang op het vlak van de orgaanbewaring ongetwijfeld een aanzienlijke invloed gehad op 
de resultaten van de transplantatie (Kandaswamy, 2004). Dit is mogelijk door de pancreas tussen 
4 en 8°C af te koelen en een medium van vertraagd metabolisme op lage temperatuur te 
behouden. Maar de pancreas heeft een aantal unieke anatomische eigenschappen. Eerst en 
vooral wordt de pancreas samen met een segment van het duodenum weggenomen indien deze 
is bestemd voor een gehele transplantatie. Het duodenum is echter gevoeliger voor CI-schade 
dan de overige abdominale organen. Tevens is de pancreas, in vergelijking met de nieren, een 
orgaan met een lage flow, waardoor hij gevoeliger is voor door de koude perfusie geïnduceerde 
barotrauma eens dat de aorta is afgeklemd. Het bewaarmateriaal en de bewaarmethoden voor 
de transplantatie van een gehele pancreas gelden niet voor het bereiden van eilandjes voor 
transplantatie. Zo is het mogelijk dat koude-opslag geschikt blijkt voor het bewaren van een 
pancreas voor transplantatie, maar onvoldoende is wanneer deze pancreassen worden 
behandeld voor eilandjes (in dergelijk geval zijn meerdere donoren nodig voor één enkel 
transplantaat) of indien gebruik wordt gemaakt van ECD-donoren. Door tijdens de koude-opslag 
oplossingen met cytoprotectieve agentia toe te voegen en gebruik te maken van MP kunnen in de 
toekomst de resultaten van panceas- en eilandjestransplantaties worden verbeterd (Iwanaga et 
al., 2008). 
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5. BIJLAGE(N) 
 
5.1. Definities 
CIT Cold ischemic time = koude ischemietijd 
Tijdspanne tussen het ogenblik waarop de koude perfusie na het wegnemen van het orgaan 
begint en het herstellen van de bloedsomloop van het orgaan bij de ontvanger.  
 
DBD Donor after Brain Death = Heart Beating Donor = HBD 
Donor bij wie een diagnose van hersendood is vastgesteld (gedefinieerd als het volledige verlies 
van de hersencirculatie terwijl het hart blijft pompen), en bij wie de cardiorespiratoire functies 
worden behouden tot de organen worden weggenomen.  
 
DCD  Donor after Cardiac Death = Non Heart Beating Donor= NHBD 
NHBD-donatie kan in verschillende gevallen worden overwogen bij patiënten die ofwel hartdood 
zijn of bij wie in zeer korte tijd hartstilstand zal optreden.  
In 1995 werden tijdens een consensusconferentie in Maastricht 4 categorieën van NHBD-
donoren gedefinieerd:  

Categorie 

I  

Overlijden voor aankomst in het ziekenhuis 

Geen reanimatie. Duur van de cardiorespiratoire stilstand ongekend 

Categorie 

II  

Reanimatie onsuccesvol 

Reanimatie begonnen buiten of binnen het ziekenhuis, maar onsuccesvol. Duur van de hartstilstand 

gekend 

Categorie 

III  

Geprogrammeerde hartstilstand (gecontroleerde NHBD) 

Patiënten zonder vitale prognose maar bij wie de criteria voor hersendood niet ontstaan en bij wie 

therapeutische hartstilstand wordt geprogrammeerd 

Categorie 

IV 

Hartstilstand na hersendood 

Hoofdzakelijk patiënten die hersendood werden verklaard, bij wie het wegnemen van organen is 

geprogrammeerd maar wiens toestand vlug onstabiel wordt en bij wie een noodingreep wordt 

uitgevoerd om de abdominale organen weg te kunnen nemen ondanks de hartstilstand.  

Momenteel betreft het protocol voor het wegnemen van organen bij NHBD-donoren bijna 
uitsluitend de categorieën III en IV.  
 
ECD Extended/expanded Criteria Donor  
Hoe deze criteria worden gedefinieerd hangt af van het weggenomen orgaan, maar het gaat 
vooraal om donoren boven de leeftijd van 50-55 jaar, met een voorgeschiedenis van 
cardiovasculaire aandoeningen, verslaving, reanimatie of een langdurig verblijf in de intensieve 
zorgen. 
 
DGF Delayed Graft Function 
= “vertraagd” op gang komende en vooral onvoldoende functie van het getransplanteerde 
orgaan. 
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5.2. Apparatuur voor orgaanperfusie  
 
5.2.1. Nieren 
 

 
Contact: www.organ-recovery.com 

http://www.organ-assist.nl/home.html 

 
5.2.2. Longen 
Thans worden draagbare machines voor EVLP ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met die welke 
onlangs op punt werden gesteld voor steunsystemen voor het hart, zodat deze potentiële 
toepassing een klinische realiteit zou worden. Drie verschillende bedrijven verkopen thans deze 
apparatuur (OCS® van Transmedics, Andover, MA, VS; Vivoline LS1® van Vivoline Medical, 
Lund, Zweden; Lung Assist® van Organ Assist, Groningen, Nederland). Een andere firma is thans 
ook aan apparatuur aan het werken die nog niet voor klinisch gebruik beschikbaar is (LifeCradle® 
LU van Organ Transport Systems, Frisco, Tx, VS). De experimentele en klinische studies die de 
uitvoerbaarheid en veiligheid van deze transporttoestellen beoordelen, worden nog verwacht.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivoline

® 
longapparaat - Vivoline Medical, Lund, Zweden 

www.vivoline.se 
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OCS® longapparaat - Transmedics, Andover, MA, VS 
www.transmedics.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lung Assist® longapparaat - Organ Assist, Groningen, Nederland 
www.organ-assist.nl  

 
5.2.3. Hart 
 
Drie verschillende apparaten bevinden zich in een klinisch of preklinisch ontwikkelingsstadium.  

1. De OCSTM van Transmedics®. Dit is het enige toestel dat beschikbaar is voor klinische 
toepassing.  
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2. Het LifeCradle® systeem van Organ Transport System Inc. OTS® is een start-up afgeleid 
van de Texas University Health Science Center. Deze voert onderzoek uit op het gebied 
van de orgaanbewaring. OTS® heeft een MP ontwikkeld met speciale toestellen voor het 
bewaren van harten (LifeCradle® HR) maar ook levers (LifeCradle® LI), nieren 
(LifeCradle® KI) en longen (LifeCradle® LU). Deze toestellen bevinden zich thans in een 
preklinisch stadium, maar wel enkel in de VS.  

 

 
3. Het HeartPort® systeem van Organ Recovery System®. Het HeartPort® systeem is een 

gewijzigde versie van het LifePort® systeem (gebruikt voor nieren) dat bestaat uit een 
oxygenator en een perfusie met een pulsatiele flow. Deze wordt thans in dierproeven 
ontwikkeld.  

   
 
5.2.4. Lever  
Er zijn thans drie bedrijven die commerciële toestellen ontwikkelen en/of testen voor het bewaren van 
levers via MP:  

- Organ Assist, Groningen, Nederland 
- Organ Recovery Systems, Chicago, VS  
- Doorzandt Medical Device, Amsterdam, Nederland. 

 
Een vierde bedrijf, Transmedics® , heeft OCSTM ontwikkeld. Dat is een systeem voor het 
normothermisch bewaren van longen en harten, en dat in de nabije toekomst beschikbaar zou kunnen 
worden in bepaalde apparatuur voor het bewaren van levers.  
 

 
http://www.organ-assist.nl/products.html 
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Life port liver Transporter 

 

http://www.organ-recovery.com/pipeline.php 
 
Airdrive 

 
http://www.indes.eu/Product.aspx?Product=6&Taal=2 
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5.3. Bijkomende inlichtingen over de transplantatie van pancreassen en pancreaseilandjes 
 
5.3.1. Het bewaren van pancreassen voor pancreastransplantatie 
De twee voornaamste methodes die worden gebruikt voor de experimentele en klinische 
bewaring van pancreassen (organen) zijn SCS en MP (Iwanaga et al., 2008). De techniek van 
hypothermische pulsatiele MP die aanvankelijk werd ontwikkeld door Carrel en vervolgens door 
Belzer werd gepopulariseerd (Belzer et al., 1967), wordt veelal gebruikt voor klinische 
niertransplantaties maar niet voor de klinische bewaring van pancreassen.  
 
De eerste proeven waarbij segmenten bij honden werden getransplanteerd, werden door Florack 
et al. (Florak et al., 1983) gerapporteerd. Deze toonden aan dat de faalcijfers voor MP 30% na 24 
uur en 40% na 48 uur waren. Met SCS werd geen enkel falen na 24 en 48 uur vastgesteld. Deze 
resultaten, alsook de met pancreas-MP verbonden complexiteiten, zijn de reden waarom SCS de 
verkozen en meest gebruikte methode is voor het bewaren van pancreassen (Iwanaga et al., 
2008).  
 
De eerste oplossingen die voor de SCS van pancreastransplantaten werden gebruikt, waren 
Collins (Collins et al., 1969; Hardie et al., 1977), Sacks (Sacks et al., 1973), en de EC-oplossing 
(Dreikorn et al., 1980). UW (Walhlberg et al., 1987; Walhlberg et al., 1986) is echter de standaard 
bewaaroplossing geworden voor de transplantatie van pancreassen en is dat gedurende bijna 20 
jaar gebleven (Iwanaga et al., 2008). Een groot aantal verslagen hebben er onlangs op gewezen 
dat andere bewaaroplossingen goede alternatieven voor UW zouden kunnen zijn (tabel 4).  
 
Tabel 4: Bewaaroplossingen:  
Bestanddelen (mmol/l) EC UW HTK Celsior SCOT 15 

Na+ 10 28 15 100 143 

K+ 113,4 125 18 15 5 

Ca++   0,015 0,26 1,7 

PO4 57,6 25 9   

HCO3 10    25 

Glucose 194    11 

Raffinose  30    

Lactobionaat  100  80  

Glutathion  3  3  

Allopurinol  1    

HES  50 g/l    

PEG 20     15 g/l 

Viscositeit 1,18 3,156  1,15 1,05 
EC : EuroCollins; UW: University of Wisconsin; HTK: Histidine-Tryptofaan-Ketoglutaraat 
SCOT: Solution de conservation d’organes et de tissus 
 
Er werden vergelijkende studies met een HTK-oplossing (ten opzichte van UW) gevoerd. Deze 
toonden aan dat er tussen beide oplossingen gelijkenissen waren in het kader van een zwak tot 
matig perfusievolume en een korte CIT (≤ 10 uur) voor HTK (Becker et al., 2007 ; Englesbe et al., 
2006; Fridelle et al., 2010 ; Schneeberger et al., 2009). Daarentegen hebben andere studies 
vastgesteld dat de incidentie van postoperatieve complicaties hoger was voor pancreassen die 
met HTK werden doorstroomd, waaronder pancreatitis in het getransplanteerde orgaan, 
octreotidegebruik en een lager cijfer van insuline-onafhankelijkheid bij het verlaten van het 
ziekenhuis (Alonso et al., 2008; Stewart et al., 2009a; Stewart et al., 2009b).  
 
Celsior is een extracellulaire bewaaroplossing met lage viscositeit, die aanvankelijk werd 
ontwikkeld voor harttransplantaties, maar ook wordt gebruikt voor de experimentele bewaring van 
pancreassen. De resultaten daarvan zijn omstreden: volgens Baldan et al. (2001) is dit een goed 
alternatief voor UW, terwijl ze volgens Uhlmann et al (2002) gepaard gaat met meer 
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ischaemische reperfusieschade. Voor andere organen, zoals de longen (Thabut et al., 2001) en 
de lever (Cavallari et al., 2003 ; Lama et al., 2007 ; Maggi et al., 2000) geeft de Celsior-oplossing 
vergelijkbare klinische resultaten. De eerste gerandomiseerde prospectieve trial waarin UW met 
Celsior voor klinische pancreastransplantaties werd vergeleken, werd gerapporteerd door Boggi 
et al. (2004). Daarin worden vergelijkbare veiligheidsprofielen voor het bewaren van pancreassen 
aangetoond. Manrique et al (2006) vermelden hetzelfde: de overlevingscijfers na twee jaar, de 
incidentie van pancreasfistels en die van klinische pancreatitis in het getransplanteerde orgaan 
waren voor beide oplossingen vergelijkbaar. Hetzelfde geldt voor het bewaren van nieren 
(Faenza et al., 2001).  
 
Een nieuwe bewaaroplossing, namelijk SCOT® 15, dat een extracellulair ionisch mengsel bevat 
bestaande uit polyethyleenglycol (PEG) als colloïde, werd onlangs door Hauet & Eugene (2008) 
gebruikt voor het experimenteel bewaren van organen. Er is echter nog een gebrek aan klinische 
gegevens over het bewaren van pancreassen.  
 
5.3.2. Het bewaren van pancreassen voor eilandjestransplantatie 
UW wordt ook sinds de jaren ’80 gebruikt als oplossing voor het bewaren van pancreassen voor 
klinische eilandjestransplantaties (Zuker et al., 1989). Wanneer andere bewaaroplossingen 
beschikbaar waren, rapporteerden Salehi et al. (Salehi et al., 2006) dat het rendement aan 
eilandjes uit humane pancreassen bewaard in HTK of UW gelijkwaardig waren. Een andere 
studie door Hubert et al. (2007) heeft aangetoond dat de rendementen aan eilandjes geïsoleerd 
uit pancreassen die werden bewaard in Celsior-oplossing 2,1 keer lager waren dan die welke met 
UW werden bekomen. Deze studie wijst erop dat bewaaroplossingen zonder colloïde 
suboptimaal zouden kunnen blijken voor de perfusie van pancreassen en de koude-opslag 
alvorens de eilandjes worden geïsoleerd en getransplanteerd.  
 
Daarentegen hebben Giraud et al. (2009) bewezen dat SCOT® klinisch zou kunnen worden 
toegepast, dat het het rendement aan eilandjes zou kunnen verhogen en de immunogeniteit van 
het getransplanteerde orgaan zou kunnen verminderen in het kader van de transplantatie van 
pancreaseilandjes. Door de SCOT® oplossing te gebruiken zijn deze auteurs er uiteindelijk in 
geslaagd om het isolatieproces van pancreaseilandjes in een murien model met NHBD te 
verbeteren (Giraud et al. 2009).  
 
In het licht van deze vroege ervaring zijn de voornaamste centra voor de transplantatie van 
pancreaseilandjes het eens over het feit dat het rendement en de kwaliteit van de eilandjes 
kunnen worden verbeterd dankzij betere technieken voor het wegnemen van de pancreassen en 
door technieken voor koude-opslag toe te passen die niet noodzakelijk ook moeten worden 
gebruikt voor het bewaren van gehele pancreassen (Iwagana et al., 2008). De two-layer methode 
(TLM) voor het bewaren van pancreassen is een voorbeeld voor een techniek die het rendement 
aan eilandjes en de kwaliteit ervan verbetert door de zuurstofvoorziening aan de pancreas tijdens 
de bewaring te verhogen. Op basis van verschillende studies (Hering et al.,2002; Fraker et al., 
2002; Lakey et al., 2002) wordt TLM veelal gebruikt door centra voor de transplantatie van 
pancreaseilandjes wereldwijd, maar er bestaat nog geen volledige duidelijkheid in verband met 
de mechanismen waardoor het rendement aan humane eilandjes en de kwaliteit ervan kan 
worden verhoogd. Matsuda et al. (2003) hebben gesteld dat de koude-opslag met TLM de 
geïsoleerde eilandjes beschermt tegen apoptose via de mitochondriale route. Tevens rapporteren 
Noguchi et al. (2010) op basis van een varkensmodel dat het rendement aan eilandjes vanaf 
pancreassen die door TLM en een aangepaste zogenaamde klassieke oplossing werden 
bewaard, significant hoger was in vergelijking met TLM met de UW-oplossing. Ze stelden dat er 
minder gevaar is dat hun eigen oplossing de collagene activiteit zal remmen dan UW (Contractor 
et al., 1995). Om deze reden zou TLM een veelbelovende techniek kunnen zijn voor zowel de 
transplantatie van pancreassen als die van pancreaseilandjes (Fujino, 2010), zelfs al worden 
andere bewaarmethodes gebruikt.  
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Het basisprincipe van TLM is het gebruik van een koude oplossing, hoofdzakelijk UW, in 
combinatie met een zuurstofdragende oplossing, de perfluorkoolwaterstoffen (PFK) waarvan het 
specifieke gewicht hoger is. Om deze reden bezinkt de PFK-oplossing naar de bodem terwijl de 
UW aan de oppervlakte blijft. De pancreas bevindt zich in suspensie op het scheidingsvlak van 
beide oplossingen (figuur 1).  
 

 
 
Figuur 5: TLM : De UW-oplossing bevindt zich vanboven en de PFK’s op de bodem.  
 
40 minuten zuurstofvoorziening aan de hand van PFK voor het plaatsen van de pancreas volstaat 
om de gepaste O2- concentraties tot 24 uur te behouden. Deze zuurstofvoorziening moet worden 
uitgevoerd aan een druk van 10 tot 12 mm Hg en een debiet van 50 tot 100 cc/min. Daarna 
kunnen de pancreassen worden getransporteerd zonder het zuurstofvoorzieningapparaat. 
Tevens werd aangetoond dat de eilandjes beter werken indien de temperatuur wordt behouden 
bij een gemiddelde van 8°C i.p.v. 4°C (Kandaswamy, 2004). De heilzame rol van de 
zuurstofvoorziening bij het verbeteren van de kwaliteit van de pancreassen en het isoleren van de 
eilandjes werd experimenteel aangetoond door Hackl et al. (2010), die gewoon de verschillende 
bewaaroplossingen (UW, HTK, Celsior…) op voorhand met zuurstof voorzagen, en door Scott et 
al. (2010), die perfusie van gasvormige zuurstof gebruikten.  
Om deze reden bleken de methodes met één – en twee – lagen die gebruik maken van PFK’s 
(inerte oplossingen met een hoog vermogen om zuurstuf op te lossen of zuurstofvoorziening met 
andere middelen) werkzaam voor het SCS-bewaren van pancreassen. Aangezien PFK’s als 
emulsie kunnen worden geformuleerd, is er opnieuw een groot interesse voor het gebruik van de 
emulsie voor continue MP of als gewone perfusie-oplossing (Hosgood & Nicholson, 2010). Taylor 
et al. (2010) hebben immers gerapporteerd dat het isoleren van eilandjes uit de pancreas van 
biggetjes succesvol kan zijn na een bewaartijd van 24 uur met HMP. Deze wordt goed verdragen, 
met matige oedeemvorming maar geen enkel functieverlies voor de weggenomen eilandjes. 
Tevens lijkt het oedeem bij te dragen tot de enzymatische spijsvertering door een hoger 
rendement en zuiverheid van de eilandjes te produceren in vergelijking met pancreassen die 
gedurende 24 uur aan SCS werden onderworpen. Daarnaast hebben Karcz et al. (2010) voor de 
pancreas van varkens een eenvoudig en betrouwbaar MP-model ontwikkeld dat de 
histopathologische integriteit van het orgaan beschermt. Het model kan in latere studies worden 
gebruikt om de kwaliteit van de pancreasbewaring te verhogen, de toestand van borderline 
pancreassen te beoordelen en de levensvatbaarheid ervan te verbeteren.  
 
5.3.3. Besluit 
Gezien het stijgende aantal pancreastransplantaties en de opkomst van klinische 
eilandjestransplantaties, zal er binnenkort een aanzienlijke schaarste aan pancreassen heersen. 
Om deze reden zijn betere bewaarmethodes nodig en zal de koude-opslag van 
donorpancreassen niet meer volstaan. Aangezien gecontroleerde NHBD-donoren een potentiële 
bron aan pancreassen kunnen vormen, kunnen andere bewaarmethodes worden overwogen. Het 
gebruik van NHBD-donoren kan immers aanleiding geven tot significante ischaemische schade 
en postoperatieve complicaties, vooral in geval van langdurige bewaring door koude-opslag 
(Humar et al., 2000). Zo bleek de TLM veelbelovend voor het verlengen van de klinische 
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bewaartijd van pancreassen en het verbeteren van schade door warme  
ischemie (Kandaswamy, 2004).  
Het is dus dringend nodig om toegang te hebben tot de TLM-technologie, niet alleen voor het 
bewaren van pancreassen voor eilandjestransplantaties, maar ook voor pancreastransplantaties. 
De MP-techniek is ook een bewaarmethode voor pancreassen die in de toekomst opnieuw zal 
moeten worden beoordeeld in het licht van nieuwe technologieën die gebruik maken van andere 
perfusievloeistoffen, andere temperaturen en zuurstofvoorziening voor de conditionering van 
pancreassen voor transplantatie.  
 
 

6. AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK 
 
Zoals al het geval was voor de bovenvermelde prospectieve gerandomiseerde trials voor nieren, 
zullen studies moeten worden gevoerd waarin het bewaren van levers, longen, harten en 
pancreassen door MP wordt vergeleken met SCS.  
 
 

7. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen van 
de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
ANTOINE Martine hartchirurgie ULB 
GIANELLO Pierre* Abdominale en experimentele chirurgie UCL 

JASHARI Ramadan Hartchirurgie, bewaring van 
cardiovasculair weefsel 

EHB 

MEYNS Bart hartchirurgie UZleuven 
MIKHALSKI Dimitri transplantatiechirurgie  UZBrussel 
MONBALIU Diethard Abdominale transplantatiechirurgie  UZLeuven 
PEETERS Patrick Nefrologie UZGent 
PIRENNE Jacques Abdominale transplantatiechirurgie  UZleuven 
SQUIFFLET Jean-Paul Abdominale transplantatiechirurgie  Ulg 
VAN RAEMDONCK Dirk cardiopulmonale chirurgie  UZleuven 
VAN CAENEGEM Olivier Cardiologie, intensieve zorgen UCL 
YSEBAERT Dirk Abdominale transplantatiechirurgie  UZA 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Martine ANTOINE en het wetenschappelijk secretariaat 
door Muriel BALTES.  
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.  

 


