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De eerste niertransplantatie 

De eerste succesvolle niertransplantatie vond plaats in 

Boston op 23 december 1954 en werd uitgevoerd door Dr. 

Joseph E. Murray (zie foto). Dit betrof een transplantatie 

tussen Ronald en Richard Herrick, een eeneiige tweeling. 

Omdat het een tweeling betrof dachten de artsen dat het 

lichaam de nier niet zou afstoten, hetgeen inderdaad zo 

bleek te zijn. Richard overleed in 1962 omdat de 

oorspronkelijke nierziekte terugkwam in de getransplan-

teerde nier. 

Functie van de nier 

De mens heeft twee nieren. De nieren hebben als taak de 

samenstelling van het bloed constant te houden door 

ongewenste stoffen, zoals geneesmiddelen, afvalstoffen van 

de stofwisseling en via het voedsel opgenomen vergiften, te 

verwijderen. Deze worden vervolgens met de urine 

uitgescheiden. De nieren hebben ook nog andere functies, 

zoals het maken van erytropoëtine (EPO) en actief vitamine D. 

 

Eindstadium nierfalen 

Eindstadium nierfalen is het complete of bijna complete falen 

van de nier(en). 

INTRODUCTIE 

 Wereldwijd neemt het aantal mensen met een chronische nierziekte toe waardoor 

ook het aantal mensen met 

eindstadium nierfalen 

toeneemt. De belangrijkste 

oorzaken van chronische 

nierziekten zijn suikerziekte 

(diabetes mellitus) en hoge 

bloeddruk. Mensen met een 

chronische nierziekte en 

eindstadium nierfalen 

hebben een grotere kans op 

hart- en vaatziekten en voortijdig overlijden dan gezonde mensen. Voor het behandelen 

van eindstadium nierfalen bestaan op dit moment twee therapieën: dialyse en 

niertransplantatie. De behandeling bij uitstek voor patiënten met eindstadium nierfalen is 

echter een niertransplantatie. Dit vanwege een toename in levensverwachting en een 

toename van de kwaliteit van 

leven in vergelijking met mensen 

die dialyseren. De afgelopen 30 

jaar is de korte termijn 

overleving (1 jaar) van 

getransplanteerde nieren na 

niertransplantatie toegenomen 

van ongeveer 40% in de jaren 70 

naar bijna 95% tegenwoordig. 

Dit is met name te danken aan 

de komst van betere medicijnen 

die  acute afstoting tegengaan. 

Lang werd gedacht dat deze 

indruk-wekkende verbetering in 

korte termijn 

transplantaatoverleving zich zou 

gaan vertalen naar een 

verbetering van de resultaten op 

lange termijn. Dit is echter niet 

het geval geweest. Bij ongeveer de helft van de mensen met een functionerend 

niertransplantaat treedt binnen 10-12 jaar na de transplantatie verlies van 

transplantaatfunctie op. De twee belangrijkste oorzaken van het verliezen van de 
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Ontsteking 

Een ontsteking is een reactie van het lichaam op 

beschadiging van weefsel of prikkels van buiten. Deze 

prikkels kunnen microbiologisch (bacteriën, virussen, 

schimmels), chemisch (irriterende stoffen enz.) of fysisch 

(hitte, UV-straling etc.) zijn. De ontsteking kan ook het 

gevolg zijn van een auto-immuun reactie van het lichaam 

zoals onder meer bij reuma. Een ontsteking heeft als doel 

de binnendringer te verwijderen en schade te herstellen. 

 

Infectie 

Men spreekt over een infectie als een micro-organisme, 

virus of parasiet in een levend wezen is binnengedrongen 

en daar schade aanricht. In het ergste geval kan een 

infectie leiden tot de dood van het geïnfecteerde individu. 

Het micro-organisme wordt bij een infectie ook wel het 

pathogeen of de ziekteverwekker genoemd. Een infectie 

heeft vaak een ontsteking tot gevolg. 

 

Er bestaat wel eens de neiging om ontsteking en infectie 

met elkaar gelijk te stellen, maar lang niet alle 

ontstekingen worden veroorzaakt door infectie. 

nierfunctie op de lange termijn zijn transplantaatfalen en het voortijdig overlijden van de 

patiënt. 

 Chronische transplantaat dysfunctie is de belangrijkste oorzaak van laat 

transplantaatfalen en houdt in dat de nierfunctie langzaam achteruit gaat. Het langzaam 

achteruitgaan van de nierfunctie gaat vaak gepaard met het lekken van eiwitten in de 

urine (proteïnurie) en een verhoogde bloeddruk. De belangrijkste doodsoorzaak na een 

niertransplantatie zijn hart- en vaatziekten welke meestal een gevolg zijn van ‘versnelde’ 

slagaderverkalking (atherosclerose). 

 

CHRONISCHE TRANSPLANTAAT DYSFUNCTIE, ATHEROSCLEROSE EN ONTSTEKING 

 Uit recent onderzoek is 

gebleken dat chronische 

transplantaat dysfunctie en 

atherosclerose chronische laag-

gradige ontsteking als gemeen-

schappelijke deler hebben. 

Chronische ontsteking kan 

worden vastgesteld door het 

meten van bepaalde ontstekings-

eiwitten in het bloed. Eén van de 

bekendste ontstekingseiwitten is 

het ‘high sensitivity C-reactive 

protein’ (hsCRP). Uit onderzoek is 

gebleken dat verhoogd hsCRP 

zowel een voorspeller is voor het 

ontstaan van transplantaatfalen 

als voor het ontstaan van hart- en 

vaatziekten bij niertransplantatie 

patiënten. 
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DOEL VAN HET PROEFSCHRIFT 

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de rol van chronisch laaggradige 

ontsteking in het ontstaan van transplantaatfalen en het overlijden na niertransplantaties. 

 

SYSTEMISCHE MARKERS VAN CHRONISCH LAAGGRADIGE ONTSTEKING EN DE GETRANSPLANTEERDE NIER 

1 C-reactieve proteïne 

 C-reactieve proteïne (CRP) wordt beschouwd als een belangrijke marker van 

chronisch laaggradige ontsteking. Verschillende studies hebben laten zien dat een 

verhoogd CRP een voorspeller is voor het ontstaan van transplantaatfalen. Echter, op het 

moment dat er sprake is van transplantaatfalen is er sprake van een onomkeerbare 

situatie. Daarom is het van groot belang dat er factoren gevonden worden die als 

voorspeller voor de achteruitgang van de nierfunctie, voor er sprake is van onomkeerbare 

schade, kunnen worden gebruikt. Wij hebben laten zien dat verhoogd hsCRP een 

voorspeller is voor de achteruitgang van de nierfunctie is, nog voor er sprake is van 

onomkeerbare schade (hoofdstuk 3). Dit zou betekenen dat hsCRP gebruikt kan worden 

om niertransplantatie patiënten met een verhoogd risico op het achteruitgaan van de 

nierfunctie te identificeren. Tevens zijn de resultaten van deze studie weer een extra 

aanwijzing dat ontsteking een rol speelt bij het ontstaan van transplantaatfalen. 

 

2 Procalcitonine 

 Procalcitonine (PCT) is het voorlopereiwit van calcitonine en wordt onder normale 

omstandigheden geproduceerd in de C-cellen van de schildklier. De concentratie van PCT 

in het bloed is onder normale omstandigheden zo laag dat het vrijwel niet te meten is. Als 

er echter sprake is van een bacteriële infectie of bloedvergiftiging (sepsis) wordt PCT door 

andere cellen gemaakt. Hierdoor stijgt de concentratie van PCT en kan het wel gemeten 

worden. PCT is dus een ‘marker’ voor ontstekingen veroorzaakt door bacteriële infectie of 

sepsis. Omdat de gedachte is dat ontsteking een rol speelt bij het ontstaan van 

transplantaatfalen hebben we onderzocht of de PCT concentratie in het bloed een 

voorspeller is voor het ontstaan van transplantaatfalen (hoofdstuk 6). We hebben PCT 

gemeten met een nieuwe, zeer gevoelige methode waardoor het mogelijk is om heel lage 

concentraties PCT in het bloed te meten. Op deze manier konden we variatie van de PCT 

concentratie binnen de normale grenzen ook meten. We vonden dat een relatief hoge PCT 

concentratie in het bloed een goede voorspeller is voor het ontstaan van 

transplantaatfalen. Bovendien was het voorspellend vermogen van PCT voor het ontstaan 

van transplantaatfalen net zo goed als het voorspellende vermogen van de nierfunctie en 

proteïnurie, welke tot nu toe gezien worden als de best beschikbare voorspellers voor het 
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ontstaan van transplantaatfalen. Het meten van de PCT waarde heeft dus een 

toegevoegde waarde, naast het meten van de nierfunctie en de mate van proteïnurie. We 

vonden ook dat PCT een voorspeller is voor overlijden. Toekomstige studies moeten 

uitwijzen wat precies het mechanisme is tussen PCT en een verhoogde kans op 

transplantaatfalen en overlijden.  

 

3 Hemopexine 

 Hemopexine is een eiwit dat voornamelijk geproduceerd wordt door de lever. De 

belangrijkste functie van hemopexine is het wegvangen van vrij haem in de bloedsomloop. 

Haem is de stof die indien het in rode bloedcellen zit, het zuurstof in het lichaam 

transporteert. Hemopexine is net als hsCRP een acute fase eiwit en is verhoogd bij 

ontstekingen. Onderzoek heeft laten zien dat bepaalde niercellen in staat zijn om 

hemopexine te maken na activatie door stoffen die vrijkomen bij ontstekingen. Tevens is 

hemopexine geassocieerd met proteïnurie wat een maat is van nierschade. Wij laten in 

hoofdstuk 7 zien dat verhoogd hemopexine een voorspeller is voor het ontstaan van 

transplantaatfalen, onafhankelijk van proteïnurie. Het meten van hemopexine heeft dus 

een toegevoegde waarde, naast het meten van de mate van proteïnurie. Toekomstige 

studies moeten uitwijzen wat precies het onderliggende mechanisme is van het verband 

tussen hemopexine en een verhoogde kans op transplantaatfalen en overlijden.  

 

SYSTEMISCHE ONTSTEKINGSPROCESSEN EN MARKERS VAN ONTSTEKING IN NIERTRANSPLANTATIE PATIËNTEN 

1 Determinanten van CRP in niertransplantatie patiënten 

 Zoals eerder beschreven is een verhoging van CRP concentraties een voorspeller van 

chronisch transplantaatfalen en overlijden na niertransplantatie. Echter, wil men CRP voor 

routine screening gebruiken, dan is het belangrijk om te weten welke factoren er voor 

zorgen dat de CRP concentratie stijgt. Dit is niet bekend bij niertransplantatie patiënten. 

Wij laten in hoofdstuk 2 zien dat de taille omtrek, welke een maat is voor centrale 

obesitas, en roken de belangrijkste determinanten zijn van een verhoogd CRP. Deze relatie 

heeft men ook laten zien in de gewone populatie en bij patiënten met nierinsufficiëntie. In 

theorie zal afvallen en stoppen met roken leiden tot een minder hoog CRP. Of dit ook zal 

leiden tot een verlaagde kans op transplantaatfalen of overlijden moeten toekomstige 

studies uitwijzen.  

 

2 Cytomegalovirus 

 De op één na belangrijkste doodsoorzaak na niertransplantatie is infectie. 

Cytomegalovirus (CMV) is de belangrijkste ziekteverwekker na niertransplantatie. In het 
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verleden is er veel onderzoek gedaan naar het optreden van CMV infectie vlak na 

niertransplantatie. Het is gebleken dat het hebben van een CMV infectie vlak na 

niertransplantatie een risicofactor is voor het ontstaan van transplantaatfalen en voor 

overlijden vlak na niertransplantatie. CMV onderscheidt zich van vele andere 

ziekteverwekkers omdat het ‘slapend’ (latent) aanwezig kan zijn. Er is echter nog nooit 

onderzocht of het hebben van CMV langer dan een jaar na niertransplantatie geassocieerd 

is met het ontstaan van chronische transplantaat dysfunctie en transplantaatfalen. Dit 

hebben wij gedaan in hoofdstuk 8. We hebben hiervoor de patiënten verdeeld in drie 

groepen: patiënten zonder CMV (CMV seronegatief), patiënten die voor de transplantatie 

negatief waren maar een nier mét CMV ontvingen (CMV serogeconverteerd) en patiënten 

die voor de transplantatie al CMV hadden (CMV seropositief). Uit deze studie is gebleken 

dat CMV seropositieve en serogeconverteerde patiënten een grotere kans hebben op 

transplantaatfalen en overlijden dan CMV seronegatieve patiënten. We laten ook zien dat 

patiënten die CMV positief zijn een 2,7 keer grotere kans hebben op het optreden van 

transplantaatfalen dan op overlijden. Dit laatste zou er op kunnen duiden dat “latent” 

CMV niet altijd echt latent is en dat het lokaal meer actief is in de getransplanteerde nier 

dan in de rest van het lichaam. De uitkomsten van deze studie betekenen dat het eigenlijk 

beter is om helemaal geen CMV te hebben. De enige manier om dit op dit moment te 

voorkomen zou zijn door de donor met de ontvanger te ‘matchen’ wat betreft de CMV 

status. Een ontvanger die nooit een CMV infectie heeft gehad zou in deze situatie alleen 

een nier kunnen ontvangen van een donor die ook nog nooit een CMV infectie heeft 

gehad. Op dit moment is dit geen optie omdat de wachtlijsten al lang zijn en er een groot 

tekort is aan donoren. Een andere manier om CMV te voorkomen zou wellicht kunnen zijn 

door middel van vaccinatie. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar 

mogelijke vaccinatie. 

 

3 Albumine 

 Albumine is één van de belangrijkste eiwitten in het bloed en is een negatief acute 

fase eiwit. Dit betekent dat als er sprake is van een ontsteking, de albumineconcentratie 

daalt. Een lage concentratie albumine komt vaak voor bij niertransplantatiepatiënten en 

wordt meestal verklaard door ofwel verlies van eiwit met de urine, ofwel het aanwezig zijn 

van een ontsteking of ondervoeding. Het is gebleken dat niertransplantatie patiënten met 

een verlaagd albumine een hogere kans hebben op transplantaatfalen en overlijden. Men 

denkt dat het onderliggende mechanisme weleens ontsteking zou kunnen zijn. In 

hoofdstuk 4 laten we zien dat een verlaagd albumine zowel voorspellend is voor het 

ontstaan van transplantaatfalen als overlijden, wat overeenkomt met wat tot nu toe 

bekend is uit de literatuur. Verder laten we zien dat deze relaties onafhankelijk zijn van 

hsCRP, wat, zoals gezegd een maat is voor ontsteking. Daarentegen lijkt de associatie van 
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verlaagd albumine met transplantaatfalen te worden verklaard door proteïnurie. Het lijkt 

er dus op dat het onderliggende mechanisme niet bestaat uit ontsteking. Andere 

mogelijke mechanismen zouden kunnen zijn: ondervoeding, verhoogde doorgankelijkheid 

van vaatwanden in de context van andere ziektes zoals diabetes mellitus of verminderde 

aanmaak, of verhoogde afbraak van albumine door het gebruik van geneesmiddelen die 

afstoting voorkomen. 

 

4 Endotheeldysfunctie als een marker voor ontstekingen van de vaatwand 

 Ontstekingen kunnen leiden tot het niet goed functioneren van endotheelcellen 

(endotheeldysfunctie). Endotheelcellen zijn cellen die de binnenkant van bloedvaten 

bekleden (het endotheel). Endotheeldysfunctie leidt ook tot een verhoogde 

vaatdoorlaatbaarheid van bloedvaten. In de nier kan dit leiden tot proteïnurie. Proteïnurie 

is vaak een uiting van een nierziekte en is een voorspeller van transplantaatfalen en 

overlijden, dit laatste met name ten gevolge van hart- en vaatziekten. Endotheeldysfunctie 

leidt ook tot een verhoging van een aantal stoffen in het bloed waaronder 

adhesiemoleculen zoals vascular adhesion molecule-1 (VCAM-1) en intercellular adhesion 

molecule-1 (ICAM-1). Deze stoffen kunnen gemeten worden, en gebruikt als maat voor 

endotheeldysfunctie. Wij hebben onderzocht of endotheeldysfunctie het onderliggende 

mechanisme voor de relatie tussen proteïnurie en een verhoogde kans op 

transplantaatfalen of overlijden zou kunnen zijn (hoofdstuk 5). Uit dit onderzoek is 

gebleken dat niertransplantatie patiënten mét proteïnurie én een hoge concentratie van 

ICAM-1 of VCAM-1 een verhoogd risico hebben op overlijden in vergelijking met patiënten 

zonder proteïnurie en een lage ICAM-1 of VCAM-1 concentratie. Dit betekent dat de 

relatie tussen proteïnurie en een verhoogde kans op sterfte niet alleen een uiting is van 

een nierziekte, maar dat endotheeldysfunctie mogelijk een rol speelt in de relatie tussen 

proteïnurie en een verhoogde kans op overlijden. 

 

BLIK OP DE TOEKOMST 

 De afgelopen jaren hebben wij onderzocht wat de voorspellende waarde van 

verschillende stoffen is op het ontstaan van transplantaatfalen en het overlijden na 

niertransplantatie. Uit dit onderzoek zijn verschillende bevindingen uit het verleden 

bevestigd, maar bovenal zijn er zeer interessante en nieuwe bevindingen uit 

voortgekomen. De twee belangrijkste zijn de associaties van PCT en hemopexine met 

transplantaatfalen. Daarnaast is onze bevinding dat “latent” CMV meer dan een jaar na 

transplantatie belangrijke consequenties heeft een relevant nieuw inzicht. De bevindingen 

beschreven in dit proefschrift zullen in de toekomst leiden tot meer onderzoek en 
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mogelijk aanleiding zijn tot opheldering van het ontstaan van transplantaatfalen en 

overlijden na niertransplantatie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een langere 

overlevingsduur van zowel de getransplanteerde nier als de patiënt zelf.  




