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SAMENVATTING EN ALGEMENE 
DISCUSSIE

Voor patiënten die lijden aan eindstadium longziekten zoals chronisch obstructief 
longlijden, taaislijmziekte en idiopathische longfibrose, is een longtransplantatie een 
laatste redmiddel. De wereldwijde discrepantie tussen vraag naar- en aanbod van donor 
longen is echter zeer omvangrijk. In het jaar 2019 werden 1375 long transplantaties 
verricht in Europa, zoals geregistreerd door de Eurotransplant International Foundation. 
Desondanks overleden 107 wachtlijstpatiënten in het desbetreffende jaar, en aan het 
einde van 2019 waren 671 patiënten nog in afwachting van een geschikte donor long.1 
Een belangrijke kwestie in het grote donortekort is de kwetsbaarheid van donor longen. 
Wereldwijd wordt slechts 20-30% van de potentiële donor longen geschikt bevonden 
voor transplantatie.2,3 Naast longschade door mechanische ventilatie en complicaties 
geassocieerd met opname op de intensive care, wordt de kwaliteit van donor longen 
ernstig aangetast door de pathofysiologie van het hersendood proces in de donor. 
Hemodynamische instabiliteit en activatie van het immuunsysteem spelen hierin een 
sleutelrol.4 Het optimaliseren van de kwaliteit van donor longen zou kunnen leiden 
tot een groter aantal geschikte donor longen, waardoor de discrepantie tussen vraag 
en aanbod afneemt. Dit proefschrift richt zich op immunomodulatie van longen van 
hersendode donoren, met als doel de kwaliteit van donor longen te verbeteren. In het 
eerste deel van dit proefschrift onderzochten wij de pathofysiologische mechanismen 
betrokken bij verschillende manieren van hersendood. Vervolgens bestudeerden 
wij de toepassing van het traditionele en veelzijdige medicijn methylprednisolon 
in de behandeling van hersendood-geïnduceerde longschade. In aanvulling daarop 
onderzochten wij de toepassing van ex vivo behandelstrategieën. In het laatste deel van 
dit proefschrift verkenden wij de potentie van therapeutische strategieën gericht op 
het complement systeem. De bevindingen van dit proefschrift leveren een belangrijke 
bijdrage aan de huidige literatuur betreffende immunoregulatie van potentiële donor 
longen. Tevens legt dit proefschrift een basis voor toekomstig onderzoek, gericht op 
nieuwe behandelstrategieën ter verbetering van hersendood-geïnduceerde longschade.

Het fenomeen ‘hersendood’ wordt gedefinieerd als een onomkeerbaar functieverlies 
van de hersenen en hersenstam. In hersendode donoren is de circulatie intact en 
is mechanische ventilatie noodzakelijk ter voorkoming van apneus.5 Het primaire 
mechanisme van hersendood is een toename van intracraniële druk, welke de 
gemiddelde systemische arteriële druk overschrijdt. Dit leidt tot een obstructie 
in de cerebrale bloeddoorstroom, met ischemie van hersenen en hersenstam tot 
gevolg.6 Verschillende oorzaken van hersendood leiden tot verschillende snelheden 
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in de toename van intracraniële druk. De meest voorkomende oorzaak van een snelle 
toename in intracraniële druk is traumatische hersenschade. In tegenstelling, gaan 
cerebrovasculaire accidenten (CVA) zoals hemorragisch CVA, over het algemeen 
gepaard met een langzamere toename in intracraniële druk.7,8 In Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift onderzochten wij of de snelheid van hersendood inductie de kwaliteit van 
de donor longen beïnvloedt. In het desbetreffende onderzoek toonden wij aan dat de 
pathofysiologische mechanismen gepaard met snelle hersendood inductie, meer schade 
toebrengen aan donor longen dan een langzame hersendood inductie. Laboratorium 
ratten onderworpen aan een snelle hersendood inductie waren hemodynamisch 
instabieler en vereisten meer hemodynamische ondersteuning. Daarnaast was de 
histologische longschade meer uitgesproken in donor longen onderworpen aan een snelle 
hersendood inductie. Desondanks, was de hersendood-geïnduceerde immuunrespons 
vergelijkbaar tussen snelle en langzame inductie van hersendood. Activatie van het 
immuunsysteem in hersendode donoren is geassocieerd met een hoger risico op 
afstoting van de donor long na transplantatie.9 In de behandeling van vele inflammatoire 
ziekten wordt methylprednisolon voorgeschreven, een eeuwenoud en breed toepasbaar 
corticosteroïd.10 Methylprednisolon wordt tevens aanbevolen in de meeste klinische 
richtlijnen rondom longdonatie- en transplantatie, vanwege het stabiliserende effect op 
de hemodynamiek van de longdonor en de verbetering van longfunctie na transplantatie. 
Echter, de aanbevolen dosering van methylprednisolon varieert tussen vaste doseringen 
van 1 – 5 mg, tot doseringen gebaseerd op lichaamsgewicht van 15 – 60 mg/kg. Deze 
discrepantie suggereert dat de klinische richtlijnen kunnen worden geoptimaliseerd met 
betrekking tot de dosering van methylprednisolon.11 In Hoofdstuk 3 van dit proefschrift 
onderzochten wij het effect van 3 verschillende doseringen methylprednisolon op de 
inflammatoire respons in donor longen van hersendode laboratorium ratten. Uit deze 
studie concludeerden wij dat de middelste dosering van 12.5 mg/kg methylprednisolon, 
het meest effectief is in de immunomodulatie van hersendood-geïnduceerde longschade 
in donor ratten. Deze dosering leidt tot een lagere genexpressie van pro-inflammatoire 
cytokinen, en tevens chemokinen betrokken bij de chemotaxis van neutrofielen en 
macrofagen. Daarnaast werd een anti-inflammatoire respons geïnduceerd, gezien 
de hogere genexpressie van het anti-inflammatoire cytokine IL-10 in donor longen 
behandeld met 12.5 mg/kg methylprednisolon. Echter, naast de gunstige effecten 
van methylprednisolon in de multi-orgaan donor, dienen ook het brede scala aan 
bijwerkingen overwogen te worden. De behandeling van methylprednisolon in potentiële 
nier- en leverdonoren is omstreden, en veroorzaakt zelfs mogelijke schade aan het 
donor orgaan.12,13 Derhalve zou een geïsoleerde behandeling van de donor long met 
methyplrednisolon een mogelijke uitkomst bieden.
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Ex vivo long perfusie (EVLP) is een recent ontwikkelde techniek, welke klinisch wordt 
toegepast om de kwaliteit van potentiële donor longen in een geïsoleerde setting te 
beoordelen.14 In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift beschrijven wij onze eerste klinische 
ervaringen met deze techniek in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Initieel 
ongeschikt verklaarde donor longen werden beoordeeld middels EVLP, en vervolgens 
geaccepteerd of afgewezen voor transplantatie. Donor longen welke geschikt werden 
bevonden voor transplantatie na initiële beoordeling middels EVLP, toonden uitkomsten 
overeenkomend met conventioneel geaccepteerde en getransplanteerde donor longen. 
Als resultaat van het inzetten van de EVLP techniek, nam het aantal geschikte donor 
longen toe met 6.4% over 4 jaar. Naast de toepassing van deze techniek als een 
testplatform, bestaat de potentie om EVLP toe te passen als behandelingstechniek. In 
de klinische setting wordt standaard methylprednisolon toegevoegd aan het acellulaire 
EVLP perfusaat. Echter, het effect van methylprednisolon toediening tijdens EVLP op 
hersendood geïnduceerde longschade is niet eerder onderzocht. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, ontwikkelden wij een EVLP model voor longen van laboratorium 
ratten, welke wordt beschreven in Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. Tevens worden in 
dit hoofdstuk tips en valkuilen benoemd in de toepassing van dit model. In Hoofdstuk 
6 wordt het ontwikkelde ratten model voor EVLP toegepast. In de desbetreffende studie 
onderzochten wij of de toediening van methyprednisolon tijdens EVLP de hersendood 
geïnduceerde longschade vermindert. Longen van hersendode laboratorium ratten 
behandeld met methylprednisolon tijdens EVLP toonden betere ventilatie parameters, 
verminderde lactaat productie en afgenomen inflammatoire genexpressies, vergeleken 
met onbehandelde donor longen van hersendode laboratorium ratten. De resultaten 
van deze studie suggereren dat hersendood geïnduceerde longschade inderdaad wordt 
verminderd na ex vivo behandeling met methylprednisolon.

De uitbreiding van de huidige kennis op gebied van hersendood-geïnduceerde 
inflammatoire mechanismen, inspireert tot een meer specifieke benadering in de 
verbetering van donor longen. Het complementsysteem is een eeuwenoud onderdeel 
van het aangeboren immuunsysteem, waarvan de betekenis op gebied van transplantatie 
nog niet volledig is opgehelderd. De aanwezigheid van complement activatie in het 
transplantatie proces werd initieel beschreven in de context van renale ischemie-
reperfusie schade (IRI).15 Meer recente studies toonden aan dat het complement systeem 
al actief is vanaf het begin van het transplantatieproces, in de overleden orgaan donor.16 
Zowel hersendode donoren als donoren overleden na circulatoir arrest tonen verhoogde 
waarden van C5b-9 in plasma, het eindproduct van een geactiveerde complementcascade. 
Deze C5b-9 waarden bleken geassocieerd met weefselschade en acute rejectie in 
getransplanteerde donornieren.17 De meeste kennis ten aanzien van complement 
activatie in donor organen is opgedaan op gebied van niertransplantatie. Echter, heden 
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ten dage wordt deze opgedane kennis tevens uitgebreid naar andere orgaansystemen. 
In Hoofdstuk 7 van dit proefschrift geven wij een overzicht van de huidige kennis ten 
aanzien van complement activatie in de multi-orgaan donor. Tevens beschrijven wij 
de reeds geteste complement-specifieke therapieën in de donor. Echter, zoals ook 
uitgebreid benadrukt in deze review, is het van belang op te merken dat mogelijk niet 
alle donor organen profiteren van dezelfde behandeling. Cheng et al. suggereerden 
al eerder de aanwezigheid van complement activatie in hersendood-geïnduceerde 
longschade. In het door hen uitgevoerde onderzoek, observeerden zij toegenomen 
mRNA en eiwit expressies van de C3a receptor in donor longen van hersendode 
laboratorium ratten, vergeleken met de gezonde controlegroep.18 In Hoofdstuk 8 van 
dit proefschrift toonden wij in hersendode muizen aan dat complement activatie tevens 
plaatsvindt op systemisch niveau, in vergelijking met placebo-geopereerde muizen. In 
aanvulling daarop onderzochten wij de complement activatie routes welke betrokken 
zijn in hersendood-geïnduceerde longschade. Om dit te onderzoeken werd hersendood 
geïnduceerd in wildtype (WT) muizen versus genetisch gemodificeerde muizen, welke 
deficiënt waren voor een specifiek complement eiwit. In dit onderzoek toonden wij 
aan dat deficiënte muizen voor het centrale complement eiwit C3, minder longschade 
toonden na hersendood dan WT muizen. Daarbij was de mate van longschade, infiltratie 
van neutrofielen en lokale complement productie verminderd in muizen deficiënt voor 
complement eiwit C4. Deze resultaten suggereren dat de klassieke/lectine route de 
voornaamste rol speelt in hersendood-geïnduceerde longschade. De specifieke rol van 
de verschillende complement activatie routes is niet eerder onderzocht in de context van 
hersendood geïnduceerde longschade. Echter met betrekking tot harten van hersendode 
muizen, toonden Atkinson et al. reeds de betrokkenheid aan van de klassieke complement 
activatie route.19,20 Echter, harten en longen verschillen aanzienlijk in anatomie, fysiologie 
en immunologie. Derhalve beschouwen wij het van groot belang de bijdrage van 
verschillende complement componenten te onderzoeken in het orgaan van interesse.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De resultaten van dit proefschrift leveren een belangrijke bijdrage aan de huidige 
kennis over longschade na hersendood en immunomodulatie van de potentiële donor 
long. Uiteindelijk draagt deze kennis bij aan de zoektocht naar het verbeteren van 
de kwaliteit van donor longen voor transplantatie. De resultaten beschreven in dit 
proefschrift inspireren tot nieuwe onderzoeksvragen, welke overwogen dienen te worden 
in toekomstig onderzoek.
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Een nauwkeurige selectie van donor longen en de inzet van adequate technieken van 
donor management, dragen bij aan verbeterde uitkomsten na longtransplantatie.2 De 
resultaten van Hoofdstuk 2 suggereren dat traumatische hersenschade gepaard gaat 
met meer longschade dan niet-traumatische oorzaken van hersendood. De oorzaak 
van overlijden zou daarom een belangrijke factor kunnen zijn in de klinische selectie 
en management van hersendode donoren. De huidige, Europese long donor score (LDS) 
zoals opgesteld door de Eurotransplant International Foundation, is gebaseerd op de 
originele Oto score.21,22 Het beoordelen van de kwaliteit van de donor long middels deze 
LDS score is gebaseerd op zes variabelen: leeftijd, voorgeschiedenis, huidig of voormalig 
rookgedrag, oxygenatie index en bevindingen op de thoraxfoto of bij bronchoscopie. De 
oorzaak van overlijden van de donor is geen directe variabele in de LDS score. Echter, 
de gevolgen van traumatische hersenschade zoals het ontstaan van longoedeem zijn 
mogelijk op indirecte wijze geïncludeerd in de LDS score, door zichtbare afwijkingen op 
een thoraxfoto. De relatie tussen de oorzaak van overlijden van de donor en uitkomsten na 
transplantatie is reeds onderzocht in enkele klinische studies, echter met tegenstrijdige 
resultaten. Waller et al. beschreven geen relatie tussen oorzaak van overlijden en vroeg 
transplantaat falen of overleving van de ontvanger.23 Echter, Ciccone et al. rapporteerden 
meer gevallen van acute en chronische rejectie na transplantatie, wanneer de longdonor 
was overleden na traumatische hersenschade vergeleken met niet-traumatische 
oorzaken van hersendood.24 Het ontbreken van consensus onderstreept het belang 
van verder onderzoek naar de relatie tussen oorzaak van overlijden van de donor en 
uitkomsten na transplantatie. Daarnaast staat de betrokkenheid van de factor ‘geslacht’ 
in het matchen van donor en ontvanger ter discussie. Heden ten dage wordt het geslacht 
van de donor en de ontvanger hierin niet als directe factor meegenomen. Echter, in de 
literatuur wordt gesuggereerd dat overleving na longtransplantatie is verkort wanneer 
een vrouwelijke donor long wordt getransplanteerd in een mannelijke ontvanger.25 Een 
mogelijke verklaring voor dit fenomeen is de betrokkenheid van geslachtshormonen 
bij hersendood-geïnduceerde longschade. Onder infectieuze condities zijn vrouwen 
beter immunologisch beschermd door de modulerende effecten van oestradiol op 
ontstekingsmediatoren.26,27 Echter in de pathofysiologie van hersendood treedt hypofyse 
insufficiëntie op, wat leidt tot een sterke afname van oestradiol en progesteron. Het 
gevolg is een significant verhoogde genexpressie van IL-8 en toename van leukocyten 
infiltratie in longen van vrouwelijke hersendode donoren, vergeleken met longen van 
mannelijke hersendode donoren.28 Deze bevindingen suggereren dat vrouwelijke donor 
longen gevoeliger zijn voor hersendood geïnduceerde longschade dan mannelijke 
donor longen, vanwege de verminderde aanwezigheid van beschermende hormonen. 
In dit proefschrift is slechts gebruik gemaakt van mannelijke proefdieren. Momenteel 
vergelijken wij, in samenwerking met de Universiteit van São Paulo, de longkwaliteit van 
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mannelijke hersendode donor ratten met de longkwaliteit van vrouwelijke hersendode 
donor ratten, door middel van EVLP. De voorlopige resultaten suggereren dat longen 
van vrouwelijke hersendode donoren, slechtere ventilatie- en perfusie parameters tonen 
tijdens EVLP dan longen van mannelijke hersendode donoren. Deze waarneming wordt 
ondersteund door de lagere dynamische compliantie en flow in vrouwelijke donor longen 
dan in mannelijke donor longen tijdens EVLP. Bovendien lijkt de lactaat productie tijdens 
EVLP door vrouwelijke donor longen hoger dan door mannelijke donor longen, wat zou 
kunnen duiden op een meer uitgesproken verschuiving naar een anaeroob metabolisme 
in longen van vrouwelijke donoren. Betreffende de inflammatoire status van donor 
longen was het aantal gerekruteerde neutrofielen tijdens de hersendood periode hoger in 
longen van vrouwelijke hersendode donoren, dan in longen van mannelijke hersendode 
donoren. Bovendien was er sprake van hogere IL-1β levels in het EVLP perfusaat van 
vrouwelijke donor longen, wat de meer uitgesproken inflammatoire toestand in longen 
van vrouwelijke hersendode donoren bevestigt. De voorlopige resultaten van deze studie 
zijn dan ook in lijn met eerdere waarnemingen in de literatuur, welke suggereren dat 
vrouwelijke longen gevoeliger zijn voor hersendood-geïnduceerde longschade. Al met al 
zouden toekomstige strategieën in donorselectie- en management kunnen verschuiven 
van een algemene naar een meer op maat gemaakte benadering. Hierin zouden basis 
kenmerken van de longdonor, zoals oorzaak van overlijden en geslacht, richting kunnen 
geven aan op maat gemaakte behandelstrategieën met als doel verbetering van de 
kwaliteit van de donor long.

Methylprednisolon wordt van oudsher toegepast in de behandeling van longdonoren, ter 
verbetering van longoxygenatie en daarmee het verhogen van het aantal geschikte donor 
longen.29 In Hoofdstuk 3 en 6 toonden wij aan dat methylprednisolon een positief effect 
heeft op de hersendood-geïnduceerde immuunrespons, zelfs wanneer dit ex situ wordt 
toegediend tijdens EVLP. Echter, de genexpressie van het centrale complement component 
C3 werd niet beïnvloed door behandeling met methylprednisolon. In tegenstelling tot 
andere donor organen, worden longen voortdurend blootgesteld aan de omgevingslucht. 
Om deze reden dient het longepitheel als een eerstelijns barrière tegen infecties, waarin 
het aangeboren immuunsysteem, inclusief het complement systeem, een belangrijke rol 
speelt. Wanneer de activatie van het complement systeem echter overmatig aanwezig 
of slecht gecontroleerd is, kan de fijne balans tussen gezondheid en ziekte worden 
verstoord, met weefselschade tot gevolg. In Hoofdstuk 7 en 8 van dit proefschrift hebben 
wij de betrokkenheid van complementactivatie in hersendood geïnduceerde longschade 
uiteengezet en de rol van de verschillende complement activatie routes onderzocht. 
Deze resultaten bieden een fundering in de zoektocht naar een complement-gerichte 
behandeling van donor longen, beschadigd door hersendood. Toekomstige studies 
kunnen voortbouwen op onze bevindingen in Hoofdstuk 8, door verder onderzoek te 
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verrichten naar het identificeren van complement-producerende cellen in de context 
van hersendood geïnduceerde longschade. Eerdere studies hebben reeds aangetoond dat 
pulmonale alveolaire type II epitheelcellen in staat zijn complementeiwitten C2-C5 en 
factor B uit te scheiden.30 Bovendien kunnen bronchiale epitheelcellen C3 produceren.31 
In een uitgebreide studie verricht door Cleary et al., werd de interactie tussen complement 
activatie en endotheelcellen geïdentificeerd als belangrijkste mediator in een model voor 
transfusie gerelateerde, acute longschade (TRALI). In deze studie werd aangetoond dat 
muizen welke deficiënt waren voor endotheliale MHC-I cellen, beschermd waren tegen 
de ontwikkeling van longoedeem en mortaliteit na blootstelling aan LPS. Bovendien 
werd in deze studie aangetoond dat de anti-MHC-gemedieerde longschade afhankelijk is 
van complement activatie van endotheel.32 Hoewel onderzocht in een model voor TRALI, 
zouden hersendood geïnduceerde longschade en met name IRI, pathologische principes 
kunnen delen. Naast lokale longcellen, kunnen ook circulerende immuun cellen bijdragen 
aan complementactivatie tijdens acute longschade. De pathofysiologie van hersendood 
verandert de stollingsstatus van orgaandonoren, waaronder door trombocyten activatie.33 
Eerdere studies toonden de expressie van complement eiwitten aan op het oppervlak 
van trombocyten, waarbij zowel de klassieke als alternatieve activatieroutes betrokken 
zouden zijn.34,35 Wij beschouwen de identificatie van complement-producerende cellen 
en hun bijdrage in hersendood geïnduceerde longschade, als een belangrijke factor in de 
zoektocht naar complementgerichte therapieën in de hersendode orgaandonor.

Complement-remmende behandeling van multi-orgaandonoren, gericht op het 
verbeteren van longkwaliteit, is nog niet eerder klinisch onderzocht. Echter wat 
betreft suboptimale nierdonoren, zal binnenkort een complement C1-remmer 
getest worden met als doel vermindering van het vertraagd op gang komen van de 
niertransplantaatfunctie (NCT02435732, nog niet rekruterend). Naast systemische 
toediening van complementremmers in de donor, zouden meer lokale strategieën zoals 
inhalatie overwogen kunnen worden om de kwaliteit van donor longen te optimaliseren. 
Cheng et al. beschreven al de potentie van inhalatie medicatie door hersendode donor 
ratten te behandelen met een vernevelde C3a-receptor antagonist.18 De ontvangers van 
onbehandelde donor longen toonden duidelijke IRI en een hoge mate van acute rejectie, 
wat afgenomen was in ontvangers van longen behandeld met de C3a-receptor antagonist. 
Naast behandeling van de multi-orgaan donor, kan toediening van complement remmers 
tijdens EVLP overwogen worden in toekomstige studies. Mogelijke voordelen van de 
toepassing van deze techniek zijn minder systemische bijwerkingen en lagere benodigde 
doseringen door een kleiner circulerend volume.

Het dempen van de geactiveerde immuunrespons in organen van hersendode donoren 
heeft mogelijk voordelen ten gunste van transplantatie uitkomsten in de ontvanger. 

150358-vanzanden-layout.indd   215150358-vanzanden-layout.indd   215 17/05/2021   15:4717/05/2021   15:47



216

Chapter 10

Naast activatie van het complementsysteem, wordt de rol van alveolaire macrofagen (AM) 
als onderdeel van het aangeboren immuunsysteem weer volop onderzocht op gebied 
van longdonatie- en transplantatie. Donor AM omvatten 80% van de lokale macrofagen 
in longen, welke de longen beschermen tegen mogelijke besmettelijke en vervuilende 
stoffen in omgevingslucht. Echter tot enkele jaren na longtransplantatie, lijken donor-AM 
hun immunologische voetafdruk achter te laten in de ontvanger.36 Nayak et al. toonden 
aan dat 3.5 jaar na longtransplantatie, meer dan 85% van de AM in het longtransplantaat 
nog afkomstig zijn van de donor. Deze AM hebben een behouden reactievermogen op 
verschillende infectieuze en inflammatoire stimuli. Ondanks dat de exacte mechanismen 
nog niet zijn opgehelderd, wordt gesuggereerd dat donor AM bijdragen aan donor 
specifieke antistoffen (DSA)-gemedieerde pathogenese, zoals de ontwikkeling van 
bronchiolitis obliterans syndroom (BOS).37 Niet alleen op de lange termijn, maar ook 
direct na IRI is aangetoond dat donor AM bijdragen aan lokale inflammatie door pro-
inflammatoire cytokine productie.38,39 Onderzoek naar moleculaire pathways betrokken 
bij donor AM, IRI en afstoting kan bijdragen aan een betere overleving van de 
getransplanteerde donor long. Hoewel buiten de strekking van dit proefschrift, zijn we 
gestart met pilot experimenten in samenwerking met de Washington University Saint 
Louis, om de rol van amphiregulin (AREG) in donor AM en IRI te onderzoeken. AREG is een 
eiwit behorende tot de familie van epidermale groeifactoren, waarvan de betrokkenheid 
wordt gesuggereerd in regulatie van longschade en herstel.40 In onze pilot experimenten 
werden longen van AREG deficiënte (AREG-/-) donor muizen getransplanteerd in WT-
ontvangers. Longen van WT-donoren getransplanteerd in WT-ontvangers dienden als 
controles. De voorlopige resultaten tonen aan dat het aantal gerekruteerde neutrofielen 
hoger is in getransplanteerde AREG-/- longen in WT ontvangers, wat een beschermende rol 
voor AREG in IRI suggereert. Bovendien observeerden wij dat in getransplanteerde AREG-

/- donor longen, meer donor AM aanwezig waren dan in getransplanteerde WT-donor 
longen. Op basis van deze bevindingen speculeren wij dat de aanwezigheid van AREG 
beschermend zou kunnen zijn in de pathofysiologie van IRI, mogelijk door eliminatie van 
donor AM. In toekomstige studies zal de betrokkenheid van moleculaire mechanismen bij 
deze bevindingen, verder worden onderzocht.

De centrale boodschap van dit proefschrift is dat het verbeteren van de kwaliteit van de 
donor long, en daarmee de overleving van de ontvanger, begint bij de hersendode donor. 
Wij beschouwen immunomodulatie van potentiële longdonoren als een sleutelfactor 
in het vergroten van de geschikte donor pool, wat de wereldwijde discrepantie tussen 
vraag- en aanbod van donor longen zal verkleinen.
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