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ABBREVIATIONS
ACEI   Angiotensin-converting enzyme inhibitor
ALS  Amyotrophic lateral sclerosis
ARNI   Angiotensin-receptor neprilysin inhibitor
ATP  Adenosine triphosphate
BLTx   Bilateral lung transplantation(s) 
BPM  Beating per minute
BNP   B-type natriuretic peptide
BOS  Bronchiolitis obliterans syndrome 
BP   Blood pressure
C  Artery compliance
CA  Circulatory arrest 
CaO2  Arterial oxygen content
CBF  Coronary blood flow
cDCD  Controlled donation after circulatory death
CF  Cystic fibrosis
CI  Cardiac index/confidence interval
CIT   Cold ischemic time
CIT1   Cold ischemic time between pulmoplegia and reperfusion of last implanted  
  lung
CIT2  Time between cooling on EVLP and reperfusion of last implanted lung
CK  Creatine kinase
CKMB  Creatine kinase myocardial band
CLAD   Chronic lung allograft dysfunction
CMV   Cytomegalovirus
CO  Cardiac output
CO2  Carbon dioxide
COPD  Chronic obstructive pulmonary disease
CP   Cardiac power
CPB  Cardiopulmonary bypass
CS   Cold storage
CVA   Cerebrovascular accident
CvO2  Venous oxygen content
D+/R-   Donor seropositive for CMV, recipient negative for CMV
DBD   Donation after brain death
DBD  Donation after brain death
DCD  Donation after circulatory death
DCD  Donation after circulatory death
DCD3/DCD-III  Donation after circulatory death category 3   
  (after withdrawal of life-sustaining therapy)
DCD-V  Donation after circulatory death after euthanasia
DP  Diastolic pressure
dP/dtmax  Maximum rate of intraventricular pressure rise
dP/dtmin  Maximum rate of intraventricular pressure fall
dQ  Flow change
dt  Time change
DWIT  Donation warm ischemic time
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ECC   Extracorporeal circulation
ECLS  Extracorporeal life support 
EDD  End diastolic diameter
EDP  End diastolic pressure
EDPVR  End diastolic pressure volume relationship
Ees   End systolic elastance
EF  Ejection fraction
ESHP   Ex situ heart perfusion
ESP  End systolic pressure
ESPVR  End systolic pressure volume relationship
ET1  Endothelin-1
EVLP  Ex vivo lung perfusion
FAR  Fractional area reduction
FEV1   Forced expiratory volume in one second
FEV1%  Forced expiratory volume in one second as a percentage of predicted
FiO2  Faction of inspired oxygen
FVC  Forced vital capacity
FVC%  Forced vital capacity as a percentage of predicted
FWIT  Functional warm ischemic time
Hb  Hemoglobin 
HCO3  Sodium bicarbonate
HF   Heart failure 
HIV   Human immunodeficiency virus
HMP   Hypothermic machine perfusion 
HT/HTx  Heart transplantation
HTK  Histidine-tryptophan-ketoglutarate
H2O  Water
ICU  Intensive care unit
ILD  Interstitial lung disease
IQR  Interquartile range
IRI   Ischemia reperfusion injury 
IV  Intravenous
K   Kelvin / Solubility coefficient  
L  Inertia
LA  Left atrium
LAP  Left atrial pressure
LAS  Lung allocation score
LDH  Lactate dehydrogenase
LTx  Lung transplantation
LV  Left ventricle/left ventricular
LVAD(s)  Left ventricular assist device(s)
LVEDP  Left ventricular end diastolic pressure
LVEF  Left ventricular ejection fraction
MDA  Malondialdehyde
MP   Machine perfusion 
mPTP  Mitochondrial permeability transition pore
MRA   Mineralocorticoid receptor antagonist
MVO2  Myocardial oxygen consumption
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n(a)  Number (available for analysis)
N2  Nitrogen 
N-EVLP  Non-EVLP group
NMP   Normothermic machine perfusion 
NRP  Normothermic regional perfusion
NT-proBNP  N-terminal pro-b-type natriuretic peptide
NTS  Dutch Transplant Foundation
NWM   Non-working mode 
NYHA   New York Heart Association.
O2   Oxygen
OCS   Organ Care System 
P  Pressure
PA  Pulmonary artery
PaO2  Arterial oxygen pressure
PAP  Pulmonary artery pressure
Pc  Virtual pressure in aorta
Pc0  Pressure in aorta at start of closure of aortic valve
pCO2  Partial carbon dioxide pressure
Pdev   Developed pressure
PEEP  Positive end expiratory pressure
PGD  Primary graft dysfunction
PGD  Primary graft dysfunction
PGD1-3  Primary graft dysfunction grade 1 to 3
pO2   Oxygen pressure/partial oxygen pressure
PRSW  Preload recruitable stroke work
PSM  Propensity score matching
PVR  Pulmonary vascular resistance
Q  Flow
QRd  Flow through flow resistance of distal track
RA  Right atrium
RBC(s)  Red blood cell(s)
Rd  Flow resistance of distal track
RNA  Ribonucleic acid
ROS   Reactive oxygen species 
Rp  Flow resistance of aortic valve
RPP  Rate pressure product
SAB  Subarachnoid bleeding
SAH   Subarachnoid hemorrhage
SCS   Static cold storage 
SD  Standard deviation
SDH  Subdural hematoma
SI  Stroke index
SLTx  Single/unilateral lung transplantation(s)
SMP  Subnormothermic machine perfusion
SO2   Oxygen saturation
SP  Systolic pressure
SR  Sarcoplasmic reticulum
SV  Stroke volume
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SVR  Systemic vascular resistance
SWI  Stroke work index
TLC  Total lung capacity
TnT  Troponin T
TPT  Total preservation time
UK  United Kingdom
UMCG  University Medical Center Groningen
WIT   Warm ischemic time 
WM   Working mode
ΔVA-lactate Veno-arterial lactate difference
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ENGLISH SUMMARY

Heart and lung transplantation have become established treatment options 
for selected patients suffering from refractory end-stage heart and lung failure. 
However, the number of transplantations is limited due to the limited availability 
of suitable donor organs. 

In the cardiothoracic donor pool two subtypes of donation procedures are 
distinguished. One being donation after circulatory death (DCD) and the other 
being donation after brain death (DBD). With regards to organ preservation, the 
principal difference between a DCD and a DBD donor is that in the DBD donor 
both ventilation and blood circulation through organs are maintained up to the 
initiation of preservation of the organs. DBD organs are therefore not subjected to 
warm ischemic injury. In the DCD donor, the ventilation and blood circulation are 
already stopped prior to the initiation of preservation as a result of a withdrawal 
of life-sustaining therapy. With that, the organs are subjected to warm ischemia.

The lungs are relatively tolerant to ischemia, whereas the heart is highly vulnerable 
to it. As a result of these characteristics, lungs and hearts encounter a different 
impact of a DBD or a DCD donation procedure. In turn, the technique used for 
preservation and the necessity to evaluate the organ ex situ after the donation 
procedure are dependent on both the donor organ and the donor type. Both ex 
vivo lung perfusion (EVLP) and ex situ heart perfusion (ESHP) play a key role in 
facilitating the enlargement and improvement of the donor pool, as a preservation 
technique, but also as a platform for functional assessment. 

The overall aim of this thesis was to explore and describe strategies to improve and 
enlarge the cardiothoracic donor pool. More specifically, the studies were designed 
to 1) describe and evaluate the implementation of both DCD lung transplantation 
and EVLP, 2) explore the potential of DCD heart donation for increasing the donor 
pool and 3) develop an ESHP strategy that facilitates preservation and assessment 
of donor hearts. 

Part I: Lung transplantation
The aim of Chapter 2 was to compare the outcome after DCD and DBD lung 
transplantation. A nationwide, retrospective multicenter Dutch cohort study was 
established and showed that DCD and DBD lung transplant recipients performed 
equally well on short-term and long-term outcome. We concluded that the long-
term outcome after lung transplantation with DCD lungs is similar to that of 
DBD lungs and that DCD donation can substantially enlarge the donor pool. In 
a sub-analysis of bilateral lung transplantation recipients, the lung function was 
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comparable between DCD and DBD. However, when zooming in on single lung 
transplant recipients the lung function in DCD seemed inferior to DBD without the 
identification of a cause. Further studies are warranted on the potential impact of 
a worse postoperative lung function in single lung transplantations. 

Chapter 3 compared the outcome after conventional lung transplantation to the 
outcome after our first experiences with lung transplantation of initially discarded 
donor lungs that were optimized through EVLP. DCD and DBD donor lungs 
were balanced between both groups. Patients that received EVLP lungs showed 
comparable outcome to those that received conventional donor lungs. Stringent 
inclusion criteria for EVLP were applied in the present study, but with the increased 
experience and gained knowledge, these criteria will be further liberalized in the 
future. By accepting discarded lungs for EVLP, the addition of this single center 
EVLP procedure successfully increased the number of lung transplantations.

Part II: Heart transplantation
The goal of Chapter 4 was to describe the Dutch waiting list mortality and to study 
the potential of DCD heart donation to increase the heart transplantation activity. 
In two retrospective cohorts, it was shown that a high waiting list mortality of 15% 
is faced in the Netherlands and that DCD heart transplantation has substantial 
potential to increase the heart transplant activity by 26-40%. Allowance for heart 
donation following euthanasia was highlighted as a potential advantage within the 
Dutch system over the systems abroad. Although an increase in transplant activity 
is expected, the real potential will be highly dependent on cardiac screening of 
these DCD donors.

The aim of Chapter 5 was to provide an overview of the existing literature on 
different perfusion temperature strategies for ESHP and to highlight gaps of 
knowledge in ESHP. A review was presented in which aspects of ESHP were 
described for three major temperature ranges: normothermia, subnormothermia 
and hypothermia. Great heterogeneity between studies was encountered, which 
prevented drawing general conclusions. Although no superiority of either of the 
temperatures over another was shown, ESHP appeared to be superior to static 
cold storage regardless of the used perfusion temperature. When developing an 
ESHP strategy, the choice of perfusion temperatures should be guided by the goal 
of ESHP. Future studies and meta-analyses will be of great value in order to define 
the optimal perfusion temperature. 

The aim of Chapter 6 was to compare a novel ESHP strategy to the standard 
static cold storage preservation. It was hypothesized that ESHP within the 
subnormothermic range (21°C) would offer adequate and safe preservation 
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of donor hearts. Porcine donor hearts were preserved for six hours either with 
an acellular 21°C oxygenated perfusate during ESHP or static cold storage. 
After preservation and subsequent rewarming to normothermia for functional 
assessment in both groups, the left ventricular function was transiently superior in 
the ESHP group and became comparable at the end of normothermic evaluation. 
The initial superior functional outcome suggests that the ESHP strategy at 21°C 
may be a viable option for oxygenated ESHP, offering theoretical physiological 
advantages compared to normothermia or deep hypothermia.

Building on the comparability of outcome of Chapter 6, the subnormothermic 
ESHP preservation strategy was implemented in the existing infrastructure of 
organ donation in the Netherlands. A nationwide collaboration facilitated the 
inclusion of human discarded donor hearts in the pre-clinical study of Chapter 
7. The design and rationale of the ongoing study was described, including the 
elaborate description of a novel technique to assess the left ventricuqxlar function 
by enabling ex situ pressure-volume loop analysis. This study envisions to improve 
prolonged heart preservation of to-date discarded human donor hearts, therewith 
enlarging the availability of donor hearts.

The goal of Chapter 8 was to underline the potential of heart donation following 
euthanasia for both clinical heart transplantation and research on human donor 
hearts. The study employed the protocol described in Chapter 7.  The data of two 
consecutive heart donations following euthanasia was collected prospectively. 
It was concluded that hearts donated following euthanasia are highly valuable 
for research purposes and can have sufficient quality to be transplanted. The 
complex combination of euthanasia and heart donation may be ethically sound 
and is surgically feasible, and can contribute to shortening the heart transplant 
waiting list.

In conclusion, the field of cardiothoracic donation and transplantation has 
been subjected to many changes over the years: donation criteria have been 
liberalized, untouched donor pools have found their way into clinical practice 
and novel innovations have been implemented. All studies of this thesis explored 
and evaluated strategies that facilitate the improvement and enlargement of the 
cardiothoracic donor pool.  
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

HET FACILITEREN VAN VERBETERING EN TOENAME VAN BESCHIKBARE 
DONORORGANEN VOOR CARDIOTHORACALE TRANSPLANTATIE
Hart- en longtransplantaties zijn inmiddels beproefde behandelmogelijkheden 
voor geselecteerde patiënten die lijden aan hart- of longfalen waarbij andere 
therapieën niet (meer) toereikend zijn. Het aantal transplantaties is echter beperkt 
door het te kleine aantal geschikte donororganen. 

Bij alle beschikbare donorharten en donorlongen wordt er onderscheid 
gemaakt tussen twee subtypes van donatieprocedures, namelijk donatie na 
circulatiestilstand (Donation after Circulatory Death, DCD) en donatie na hersendood 
(Donation after Brain Death, DBD). Met betrekking tot orgaanpreservatie is het 
voornaamste verschil tussen de DCD- en de DBD-donor dat de ventilatie en 
bloeddoorstroming van organen in de DBD-donor niet onderbroken worden tot 
het moment van preservatie van de organen. DBD-organen worden daardoor 
niet blootgesteld aan warme ischemie. In de DCD-donor stopt de ventilatie en 
bloeddoorstroming, als gevolg van het staken van de behandeling van de donor, 
al voordat de preservatie van de organen wordt gestart. Daarmee worden de 
organen blootgesteld aan warme ischemie.

Longen zijn relatief goed bestand tegen ischemie, maar het hart is erg kwetsbaar in 
een ischemische omgeving. Gezien deze kenmerken ondervinden longen en harten 
in verschillende mate de gevolgen van een DBD- of DCD-procedure. Daardoor zijn 
enerzijds de gebruikte techniek voor preservatie en anderzijds de noodzaak om 
een orgaan ex situ te evalueren sterk afhankelijk van zowel het donororgaan als het 
donortype. Zowel ex vivo longperfusie (EVLP) als ex situ hartperfusie (ESHP) spelen 
een belangrijke rol in het faciliteren van het doen toenemen en verbeteren van de 
beschikbare donororganen, enerzijds als een preservatietechniek en anderzijds 
als een platform om de functie van organen te kunnen evalueren.

Het doel van dit proefschrift was om strategieën die de beschikbare cardiothoracale 
donororganen verbeteren en doen toenemen te verkennen en te beschrijven. De 
studies werden ontwikkeld om 1) de toepassing van DCD-longtransplantatie en EVLP 
te evalueren en beschrijven, 2) het potentieel te verkennen van DCD-hartdonatie 
om het aantal beschikbare donorharten te vergroten en 3) een ESHP-strategie te 
ontwikkelen die preservatie en evaluatie van donorharten mogelijk maakt.

Deel I: Longtransplantatie
Het doel van Hoofdstuk 2 was het vergelijken van de uitkomsten tussen DCD- en 
DBD-longtransplantaties. Deze nationale, retrospectieve multicenter cohortstudie 
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toonde aan dat DCD- en DBD-longtransplantatie-ontvangers gelijkwaardig 
presteerden op de korte en lange termijn. Er werd dan ook geconcludeerd dat 
ook de lange termijn uitkomsten na DCD-longtransplantatie gelijk zijn aan de 
uitkomsten na DBD-longtransplantatie en dat DCD-longdonatie het aantal 
beschikbare donorlongen substantieel kan laten toenemen. In een subanalyse 
van de bilaterale longtransplantatie-ontvangers was de longfunctie vergelijkbaar 
tussen DCD en DBD. Wanneer er gefocust werd op de unilaterale longtransplantatie-
ontvangers leek de longfunctie in DCD slechter te zijn dan in DBD, zonder dat daar 
een oorzaak voor werd gevonden. In de toekomst zullen studies nodig zijn die 
de eventuele impact van de slechtere postoperatieve longfunctie na unilaterale 
longtransplantatie bestuderen. 

In Hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten na conventionele longtransplantatie vergeleken 
met de uitkomsten na onze eerste ervaringen met longtransplantaties van initieel 
afgekeurde donorlongen die werden geoptimaliseerd middels EVLP. DCD- en 
DBD-donorlongen waren gelijk verdeeld binnen beide groepen. De uitkomsten 
in patiënten die EVLP-longen ontvingen waren vergelijkbaar met de uitkomsten 
bij ontvangers van conventionele donorlongen. Strikte inclusiecriteria voor EVLP 
werden toepast in deze studie, maar met de opgedane ervaring en kennis zullen 
deze criteria verder versoepeld worden in de toekomst. Door het accepteren 
van initieel afgewezen donorlongen voor EVLP werd het aantal uitgevoerde 
longtransplantaties binnen het centrum succesvol vergroot. 

Deel II: Harttransplantatie
Het doel van Hoofdstuk 4 was het beschrijven van de Nederlandse 
wachtlijstmortaliteit en het bestuderen van het potentieel van DCD-hartdonatie 
om het aantal harttransplantaties te laten toenemen. Binnen twee retrospectieve 
cohorten werd aangetoond dat Nederland te maken heeft met een hoge 
wachtlijstmortaliteit van 15% en dat DCD-hartdonatie de theoretische mogelijkheid 
heeft om het aantal harttransplantaties toe te laten nemen in de orde van grootte 
van 26-40%. De mogelijkheid om hartdonatie na euthanasie uit te voeren werd 
benoemd als een potentieel voordeel van het Nederlandse wettelijke systeem 
boven de systemen in het buitenland. Hoewel een aanzienlijke toename van 
transplantatie-aantallen wordt verwacht, zullen de daadwerkelijke aantallen nog 
sterk afhankelijk zijn van de cardiale screening van deze DCD-donoren in de praktijk.

Hoofdstuk 5 had als doel om te voorzien in een overzicht van de bestaande literatuur 
over ESHP met een focus op de verschillende perfusietemperatuurstrategie 
en om aanwezige hiaten binnen ESHP te identificeren. Een overzicht werd 
gepresenteerd waarin aspecten van ESHP werden beschreven voor de drie 
voornaamste temperatuurclassificaties: normothermie, subnormothermie 
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en hypothermie. Er werd een aanzienlijke heterogeniteit tussen de studies 
opgemerkt, waardoor het niet mogelijk was om algemene conclusies te trekken. 
Hoewel de ene temperatuurclassificatie niet superieur was ten opzichte van de 
andere, leek ESHP wel superieur te zijn aan statische koude preservatie ongeachte 
de perfusietemperatuur. Bij het ontwikkelen van een ESHP-strategie zal de keuze 
voor een specifieke perfusietemperatuur bepaald worden door het doel van de 
ESHP. Toekomstige studies en meta-analyses zouden van grote toegevoegde 
waarde zijn om hierin een optimale perfusietemperatuur te definiëren.

Hoofdstuk 6 focuste zich op de vergelijking tussen een nieuwe ESHP-strategie 
met statische koude preservatie. De hypothese was dat ESHP met een 
subnormotherme (21°C) perfusietemperatuur een adequate en veilige preservatie 
van donorharten zou bewerkstelligen. Varkensharten werden gepreserveerd 
middels ESHP met een acellulaire en geoxygeneerde perfusievloeistof op 21°C en 
vergeleken met statische koude preservatie gedurende zes uur. Na preservatie en 
de daaropvolgende opwarming van de harten ten behoeve van evaluatie in beide 
groepen, was de linkerventrikelfunctie initieel superieur in de ESHP-groep en werd 
de functie vergelijkbaar met de statische koude preservatie aan het einde van 
de evaluatieperiode. De initieel superieure functionele uitkomsten suggereerde 
dat de ESHP-strategie op 21°C een goed alternatief kan zijn voor geoxygeneerde 
ESHP, met theoretische fysiologische voordelen ten opzichte van normothermie 
of diepe hypothermie. 

Als vervolg op de vergelijkbare uitkomsten tussen de twee groepen in Hoofdstuk 6, 
de subnormotherme ESHP-preservatiestrategie werd ingebouwd in de bestaande 
infrastructuur van orgaandonatie in Nederland. Een nationale samenwerking 
maakte het mogelijk om afgewezen humane donorharten te includeren in de 
preklinische studie van Hoofdstuk 7. Het studieontwerp en de gedachtegang 
achter deze nog lopende studie werden beschreven, inclusief een uitgebreide 
beschrijving van een nieuwe techniek waarmee de linkerventrikel ex situ 
geëvalueerd kan worden middels analyses van gegenereerde druk/volume-curves. 
Deze studie beoogt langere preservatie van tot op heden afgewezen donorharten 
mogelijk te maken en daarmee het aantal beschikbare donorharten te vergroten. 

Hoofdstuk 8 had als doel om het potentieel van hartdonatie na euthanasie 
voor zowel klinische harttransplantatie als voor wetenschappelijk onderzoek 
te onderstrepen. De studie werd uitgevoerd in het kader van de studie 
die werd beschreven in Hoofdstuk 7. De gegevens van twee opvolgende 
hartdonatieprocedure na euthanasie werden prospectief verzameld. Er werd 
geconcludeerd dat hartdonatie na euthanasie van grote toegevoegde waarde 
is voor onderzoeksdoeleinden en dat deze harten van voldoende kwaliteit 
kunnen zijn voor klinische harttransplantatie. De complexe combinatie van 
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euthanasie en hartdonatie kan op een ethisch verantwoordelijke manier en is 
chirurgisch technisch haalbaar en kan daarmee bijdragen aan het inkorten van de 
harttransplantatiewachtlijst. 

Cardiothoracale donatie en transplantatie is over de jaren aan verschillende 
veranderingen onderhevig geweest: donorcriteria zijn liberaler geworden, eerder 
ongebruikte donororganen hebben de weg naar de kliniek gevonden en innovaties 
zijn ingevoerd. Alle studies in dit proefschrift hebben strategieën verkend en 
geëvalueerd die de verbetering en toename van de beschikbare cardiothoracale 
donororganen mogelijk maken. 
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