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100 Samenvatting en conclusies

Samenvatting 

Het doel van dit proefschrift is de gevolgen van verschillende immuunsuppressieve 
behandelingen te evalueren op (lange termijn) bijwerkingen en op de histologie van 
het transplantatie orgaan na levertransplantatie (LTx) op de kinderleeftijd. 
Een van de gevolgen van immuunsuppressieve medicatie is een verhoogd risico op 
maligniteiten na transplantatie. Een posttransplantatie lymfoprolifatieve aandoe-
ning (PTLD) is de meest voorkomende maligniteit na LTx bij kinderen. Een PTLD is 
in de meeste gevallen geassocieerd met het Epstein Barr virus (EBV). Hoofdstuk 2 
beschrijft de resultaten van een prospectieve studie, waarbij regelmatig EBV DNA be-
paald werd in bloedmonsters van kinderen na LTx. Deze EBV DNA waarden werden 
gerelateerd aan het optreden van een primaire EBV infectie en de ontwikkeling van 
een PTLD. Elke 4 weken na LTx werd een kwantitatieve polymerase ketting reactie 
(PCR) test op EBV nucleair antigeen-1 uitgevoerd bij 13 patiënten die getransplan-
teerd werden in 2000 of 2001. Patiënten werden vervolgd op het ontwikkelen van 
een PTLD. Voor LTx waren 4 patiënten EBV seropositief en 9 patiënten seronegatief. 
�n één van de patiënten, die seropositief waren voor LTx, bleek na de transplanta-
tie EBV DNA aantoonbaar, wat wijst op een reactivering van EBV. Geen van deze 
4 patiënten ontwikkelde een PTLD na transplantatie. Acht van de 9 patiënten, die 
EBV seronegatief waren voor LTx, ontwikkelden positieve EBV DNA waarden in het 
eerste half jaar na transplantatie. EBV DNA werd voor het eerst aangetoond na een 
mediaan van 64 dagen (bereik 38–89) na de transplantatie. De mediaan van de EBV 
DNA piekwaarden was 20.600 kopieën/ml (3.600-446.000). Twee van deze patiënten 
ontwikkelden een PTLD, maar konden niet geïdentificeerd worden op basis van 
voorafgaande of gelijktijdige EBV DNA waarden. De meerderheid van de kinderen 
onderging een primaire EBV infectie na LTx. We vonden hoge EBV DNA waarden bij 
deze kinderen. De EBV DNA waarden kunnen gebruikt worden als een parameter 
voor het vervolgen van een EBV infectie, en zou als afgeleide parameter de balans 
van het afweersysteem kunnen weergeven, die nodig is om een EBV infectie onder 
controle te krijgen. 
Calcineurine remmers, zoals cyclosporine A (CsA) en tacrolimus (TAC), zijn geassoci-
eerd met meer bijwerkingen, dan het ontwikkelen van maligniteiten na transplan-
tatie alleen. Nierschade is één van de meest ernstige bijwerkingen van calcineurine 
remmers. Kinderen worden naar verwachting zeer langdurig behandeld met im-
muunsuppressieve medicatie, waarschijnlijk zelfs levenslang. Verminderen of sta-
ken van de immuunsuppressieve medicatie zou bijwerkingen kunnen voorkomen 
of het risico op bijwerkingen zeer klein maken. �n hoofdstuk 3 beschrijven we een 
uniek cohort pediatrische patiënten, waarbij we volgens een strikt protocol, CsA 
hebben geprobeerd te staken na LTx. CsA werd gestaakt na een periode van mini-
maal twee jaar na LTx bij patiënten, die recent geen afstoting hadden doorgemaakt 
van de getransplanteerde lever. Tussen 1986 en 2001, kregen 91 kinderen CsA voor 
een periode van minimaal 2 jaar na LTx. �n 53 van deze 91 patiënten werd CsA ook 
daadwerkelijk gestaakt. Bij 35 patiënten (66%) leidde het staken van CsA niet tot het 
ontwikkelen van afstoting. Bij deze patiënten verbeterde de nierfunctie in vergelij-
king met de uitgangswaarden voor staken van de CsA (glomerulaire filtratiesnelheid 
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na 1 jaar, +16 ml/min/1,73 m3, p <0.001; na 2 jaar: +11 ml/min/1,73 m3, p < 0,05). Na 
staken van CsA ontwikkelden 18 patiënten (35%) een afstoting die effectief behan-
deld kon worden met methylprednisolon en herstart van CsA. Herstart van CsA was 
niet geassocieerd met een verhoogde kans op verlies van de getransplanteerde lever. 
Een lichaamsgewicht van minder dan 10 kg tijdens transplantatie was sterk gecor-
releerd met succesvol staken van CsA (<10kg, 85%; vs. >10 kg, 60%; p<0.05). Deze 
gegevens wijzen erop dat CsA kan worden gestaakt in een geselecteerde groep pedi-
atrische patiënten vanaf 2 jaar na LTx met een succespercentage van ongeveer 70 %. 
We vonden bij deze patiënten een duidelijke verbetering van de nierfunctie. 
Een van de doelen van een succesvolle LTx is het bereiken van een optimale eind-
lengte. Veel kinderen hebben voor LTx een groeiachterstand. Diverse studies hebben 
aangetoond dat na LTx de groeivertraging bleef bestaan, terwijl anderen juist inhaal 
groei hebben beschreven. Verminderde lengtegroei na LTx wordt vaak toegeschre-
ven aan het gebruik van corticosteroïden. �n hoofdstuk 4 onderzochten wij de relatie 
bij kinderen tussen eindstadium leverziekte en LTx aan de ene kant en lengtegroei 
en eindlengte aan de andere kant. �n een retrospectieve studie werd de lengtegroei 
geëvalueerd gedurende de eerste twee jaar (n=101) en eerste vijf jaar (n=63) na LTx. 
Lengte werd uitgedrukt als een standaarddeviatie score van de target height (Z

TH
 sco-

re) van elke individuele patiënt. De eerste twee jaar na transplantatie verbeterde de 
Z

TH
 score aanzienlijk, van -1,7 SD op het moment van LTx naar -1,3 SD (p<0,05). Groei 

gedurende 2 jaar en 5 jaar, uitgedrukt als de Δ Z
TH

 score, was positief gecorreleerd 
aan groeivertraging voor LTx (p<0,05). Met andere woorden, de kinderen met de ern-
stigste groeivertraging voor transplantatie, toonden na LTx de meeste inhaalgroei. 
De ernst van de groeivertraging was geassocieerd met de primaire leverziekte voor 
LTx. Patiënten met een primaire cholestatische leveraandoening hadden de meest 
ernstige groeivertraging in vergelijking met een primaire niet-cholestatische lever-
aandoening (Z

TH
 score -2,0 vs. -1,2 SD, p< 0,05) en vertoonden een betere groei na LTx 

gedurende de eerste twee jaar (Δ Z
TH

 score +0,6 vs. -0,1 SD, p<0,05). Van de geïnclu-
deerde patiënten kreeg 80% een immuunsuppressieve behandeling die bestond uit 
CsA, azathioprine en prednisolon, en 15% kreeg een immuunsuppressieve behande-
ling die bestond uit TAC en prednisolon. De onderhoudsdosering van prednisolon 
was hoger bij de patiënten die CsA kregen in vergelijking met de patiënten die TAC 
kregen. Toch was de verandering van de Z

TH
 score de eerste twee jaar na LTx gelijk 

in beide groepen (Δ Z
TH

 score CsA: 0,3 ±1,1 SD, TAC: 0,3 ±1,1 SD). Twaalf van de 23 
patiënten die de eindlengte bereikten tijdens de onderzoeksperiode, bereikten een 
eindlengte van minder dan – 1,3 SD ten opzichte van hun target height. Onze gege-
vens tonen aan dat groeivertraging een veelvoorkomend probleem is bij kinderen 
voor LTx, vooral bij kinderen met een primaire cholestatische leverziekte. �nhaal-
groei na LTx is gerelateerd aan de groeiachterstand voor LTx en wordt voornamelijk 
in de eerste twee jaar na LTx gezien. Op basis van onze gegevens kunnen we conclu-
deren dat het gebruik van prednisolon na de transplantatie waarschijnlijk niet de 
enige factor is die verantwoordelijk is voor aanhoudende lengtegroeivertraging na 
LTx in pediatrische patiënten. Onze longitudinale gegevens tonen aan dat na LTx op 
de kinderleeftijd, 50% van de patiënten een eindlengte bereiken die minder is dan – 
1,3 SD van hun genetische potentieel. 
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LTx op de kinderleeftijd is een relatief nieuwe behandelmogelijkheid en momenteel 
is er relatief weinig informatie beschikbaar over de lange termijn histologische be-
vindingen en functie van het getransplanteerde orgaan. �n hoofdstuk 5 beschrijven 
we het resultaat van een studie naar de histologische bevindingen van de getrans-
planteerde lever tot tien jaar na LTx. Vervolg controles na LTx werden uitgevoerd 
volgens een protocol, waarbij na 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar een leverbiopt werd af-
genomen. De meest gebruikte immuunsuppressieve behandeling, bestond onder 
meer uit CsA. Peeters1 had eerder beschreven dat na 1 jaar in 31% (n=84) van deze 
protocol leverbiopten fibrose werd gevonden in de portale velden. Van de patiënten 
die geïncludeerd waren in dit onderzoek, werd de analyse van de histologie van 
de getransplanteerde lever uitgebreid door evaluatie van de protocol leverbiopten 
afgenomen 5 en 10 jaar na LTx. Van 1 jaar tot 5 jaar steeg de prevalentie van fibrose 
naar 65%, maar bleef daarna vrijwel stabiel (op 10 jaar 69%). Hoewel het percentage 
van patiënten met fibrose ongeveer stabiel bleef de volgende 5 jaar, nam de ernst 
van de fibrose tussen 5 en 10 jaar na transplantatie toe. Tien jaar na LTx was het 
percentage patiënten met ernstige fibrose toegenomen van 10% (5 jaar na LTx) tot 
29%. Een jaar na transplantatie werd geen fibrose gevonden bij 69% van de kinderen. 
Twee derde van deze patiënten (64%) ontwikkelde fibrose na het eerste jaar (‘late’ 
fibrose). Factoren geassocieerd met de transplantatie zelf bleken te zijn gerelateerd 
aan de ontwikkeling van fibrose na LTx, zowel bij ‘vroege’(< 1 jaar ontstaan) als ‘late’ 
fibrose. Geïdentificeerde factoren zijn een langdurige koude ischemie tijd, jonge 
leeftijd op het moment van transplantatie, hoge ratio van donor/ontvanger leeftijd 
en het gebruik van een gedeeltelijke lever. Fibrose bleek niet te zijn geassocieerd met 
het optreden van afstoting, chronische hepatitis of het staken van CsA na twee jaar. 
De ontwikkeling van fibrose had geen invloed op de functie of de overleving van de 
getransplanteerde lever. Het is uiteraard nog onduidelijk wat het natuurlijk beloop 
van de fibrose na 10 jaar na LTx zal zijn. De huidige bevindingen onderstrepen de 
waarde van vervolg protocol leverbiopten om zo de lange termijn histologie en func-
tie van het getransplanteerde orgaan beter te begrijpen en te kunnen voorspellen. 
�n theorie zou de ontwikkeling van fibrose kunnen ontstaan door een chronische 
milde vorm van afstoting die optreedt zonder dat dit samengaat met biochemische 
of klinische afwijkingen. TAC heeft een sterkere immuunsuppressieve werking dan 
CsA.2 Als inderdaad een (deel) van de fibrose veroorzaakt is door (te) laag gedoseer-
de immuunsuppressieve medicatie, is te verwachten dat de introductie van een op 
tacrolimus (TAC) gebaseerde immuunsuppressieve behandeling zou leiden tot een 
afname van het voorkomen van fibrose. �n hoofdstuk 6 beschrijven we de histologie 
van de getransplanteerde lever bij kinderen die een op TAC gebaseerde immuunsup-
pressieve behandeling kregen. Patiënten die getransplanteerd waren tussen 1999 en 
2006, werden in de studie geïncludeerd als zij een overleving hadden van minimaal 
1 jaar na LTx, en een op TAC gebaseerde immuunsuppressieve behandeling kregen. 
Protocol biopten 1 jaar na LTx waren beschikbaar bij 74 van de 77 geïncludeerde pa-
tiënten. We konden vier grote histo-pathologische categorieën onderscheiden in de 
biopten; 1: normale bevindingen (31%), 2: reactieve veranderingen (9%), 3: fibrose van 
de portale velden (35%), en 4: hepatitis (22%). �n vergelijking met onze eerdere studie 
met een op CsA gebaseerd immuunsuppressieve behandeling was de prevalentie van 
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fibrose vergelijkbaar (TAC 35%; CsA 31%, NS). We vonden meer histologische hepati-
tis bij patiënten die TAC (22%) gebruikten in vergelijking met de CsA groep (CSA 1%, 
p<0,001). De histologische hepatitis werd overwegend als mild beoordeeld volgens 
het METAV�R scoringssysteem (75% mild, 25% matig) en was niet geassocieerd met 
verhoogde leverenzymen. Twaalf van deze 16 patiënten vertoonden tekenen van een 
actieve virale infectie, hetzij EBV of CMV. �mmuno-kleuring van het leverweefsel met 
EBV gecodeerd RNA (EBER) in situ hybridisatie bleek echter negatief bij alle biopten 
die hepatitis vertoonden. Niettemin, gebaseerd op de serologische of PCR bevindin-
gen passend bij een actieve virus infectie, lijkt deze histologische hepatitis meer 
geassocieerd te zijn met een (te) hoog gedoseerde immuunsuppressieve medicatie 
dan met een (te) laag gedoseerde immuunsuppressieve medicatie.

Conclusies 

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat levertransplantatie op de kinder-
leeftijd is uitgegroeid tot een geaccepteerde behandelmethode voor kinderen met 
eindstadium leverziekte. Uit onze bevindingen blijkt dat de individuele uitkomst 
nog varieert, wat gedeeltelijk bepaald wordt door patiënt gerelateerde factoren. De 
grootste uitdaging in de toekomst lijkt te liggen in het ontwikkelen van post-trans-
plantie controle methoden en behandelschema’s waarbij rekening gehouden wordt 
met de individuele variabiliteit. 
Het lijkt dat (het risico op) bijwerkingen van immuunsuppressieve medicatie, zoals 
het ontwikkelen van een PTLD verminderd kunnen worden met preventieve behan-
deling: verlagen van de dosering van calcineurine remmers in patiënten met een 
verhoogd risico. Patiënten met een verhoogd risico kunnen mogelijk geïdentificeerd 
worden met behulp van een verhoogde EBV DNA waarde. Mc Diarmid3 heeft aan-
getoond dat bij gebruik van deze preventieve behandeling de incidentie van PTLD 
bij pediatrische patiënten daalde van 10% naar 5%. Verlagen van de dosering van 
de immuunsuppressieve medicatie gaat echter samen met een verhoogde kans op 
afstoting van het getransplanteerde orgaan. �ndividueel aangepaste en nauwgezette 
controle lijkt veelbelovend. Verlagen van immuunsuppressieve medicatie bij patiën-
ten met een verhoogde EBV DNA waarde wordt beschreven zonder dat dit leidt tot 
afstoting4 of tot afstoting in een slechts een klein percentage van de patiënten.5 Ge-
baseerd op deze observaties, zou een hoge EBV DNA waarde een toestand van een 
te hoge immuunsuppressie kunnen weergeven, waarbij een vermindering van im-
muunsuppressieve medicatie zou kunnen leiden tot herstel van de T cel functie. Dit 
zou een PTLD zou kunnen voorkomen. Tot welk niveau en voor welke duur de dosis 
van de immuunsuppressieve medicatie moet worden aangepast moet nog worden 
bepaald. Onze gegevens laten zien dat de meeste kinderen in het eerste half jaar na 
LTx een EBV infectie doormaken. Een verhoogde EBV DNA waarde werd gevonden 
in patiënten die een PTLD ontwikkelden, maar ook bij een ongecompliceerde EBV 
infectie. Preventieve behandeling zou niet alleen leiden tot verlagen van immuun-
suppressie bij patiënten die een PTLD ontwikkelen, maar ook bij patiënten die spon-
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taan herstellen. Er is behoefte aan meer nauwkeurige instrumenten, die voorspellen 
welke patiënten een verhoogd risico op een PTLD hebben en het effect van preven-
tieve behandeling op de immuunsuppressieve balans van elke individuele patiënt te 
kunnen evalueren.
We hebben aangetoond dat in een meerderheid van een geselecteerde groep pe-
diatrische patiënten calcineurine remmers (cyclosporine A) 2 jaar na LTx kunnen 
worden gestaakt. We vonden in deze patiënten een significante verbetering van de 
nierfunctie. Aangetoond is dat bij langdurig gebruik van calcineurine remmers6 de 
nierfunctie verder kan verminderen. Staken van CsA leidt niet allen tot verbetering 
van de nierfunctie, maar voorkomt mogelijk ook verdere achteruitgang van de nier-
functie. Staken van cyclosporine A (CsA) was in de jongere patiënten meer succesvol. 
De lever is het meest immuno-tolerante orgaan bij orgaantransplantaties, wat wil 
zeggen dat patiënten na LTx minder immuunsuppressieve medicatie nodig hebben, 
dan na andere orgaantransplantaties. Ook blijkt dat bij 20–25% van de patiënten bij 
wie de immuunsuppressieve medicatie was gestaakt (zoals in PTLD of onbedoeld, bij 
therapie ontrouw) de leverfunctie gespaard bleef zonder dat de immuunsuppres-
sieve medicatie herstart werd.7 Onze huidige resultaten suggereren dat vooral kin-
deren, die op een jongere leeftijd (jonger dan 2 jaar) worden getransplanteerd, een 
grotere kans hebben op het ontwikkelen van immuno-tolerantie voor de getrans-
planteerde lever. Het immuunsysteem van kinderen zou meer vatbaar kunnen zijn 
voor tolerantie dan dat van volwassenen, wat veroorzaakt zou kunnen worden door 
meer circulerende naïeve T cellen en een nog steeds volledig functionele thymus.8 
CsA kon gestaakt worden door gelijktijdig de prednisolon dosis te verhogen. Het ver-
schil in prednisolon dosis echter, was maar klein tussen de groep waar CsA gestaakt 
kon worden en de groep waar CsA gecontinueerd werd. De hogere dosis van de pred-
nisolon leidde niet tot een verschil in lengtegroei. 
Groei vertraging na LTx wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van corticoste-
roïden. Onze gegevens suggereren dat het gebruik van prednisolon niet de enige 
oorzaak is van de aanhoudende groeivertraging na LTx bij pediatrische patiënten. 
We hebben aangetoond dat de groeivertraging na LTx bij kinderen voornamelijk 
zijn oorsprong vindt in de periode vóór LTx. Na LTx is er inhaalgroei bij de jongste 
en meest groeivertraagde patiënten, wat gecorreleerd is aan een primaire cholesta-
tische leveraandoening. Na LTx op de kinderleeftijd bereikt 50% van de kinderen 
een lengte van minder dan -1,3 SD van hun genetische potentiaal. Verbetering van 
de eindlengte van kinderen, die kandidaat zijn voor LTx, moet al in de periode vóór 
LTx beginnen. Groeiachterstand voor LTx kan gerelateerd zijn aan malabsorptie ver-
oorzaakt door verminderde leverfunctie en/of onvoldoende inname van energie en 
eiwitten.9 Deze mogelijkheid wordt ondersteund door de observatie dat groeiach-
terstand vooral op de voorgrond staat in patiënten met een primaire cholestatische 
leveraandoening. Aanvullend kunnen hormonale factoren een rol spelen bij de 
slechte groei, die gezien wordt bij kinderen met een chronische leverziekte. De lever 
produceert insuline-like growth factor-1 (�GF-1) en �GF bindende eiwitten. Daarnaast 
wordt groeihormoon afgebroken in de lever. �n patiënten met een chronische lever-
ziekte worden verhoogde waarden van groei hormoon en verlaagde waarden van 
�GF-1 en �GF-B3 beschreven.10-13 Een verlaging van de �GF-1 waarde en ongevoeligheid 
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voor groei hormoon zou secundair kunnen zijn aan een combinatie van een vermin-
derde leverfunctie en een verminderde eiwit opname. 
Lange termijn overleving na LTx wordt niet alleen bepaald door bijwerkingen van 
medicatie maar vooral door lange termijn functie van de getransplanteerde lever. 
Wij vonden mild tot ernstige fibrose in bijna 70% van de getransplanteerde organen 
in een cohort van pediatrische patiënten 10 jaar na LTx. Hoewel de leverfunctie nog 
steeds normaal was bij deze patiënten, lijkt de prognose van de getransplanteerde 
levers met ernstige fibrose of cirrose op langere termijn zorgelijk. Fibrose was ge-
associeerd met een jonge leeftijd op het moment van transplantatie, hoge donor/
ontvanger leeftijd ratio, het gebruik van een gedeeltelijke lever en een lange koude 
ischemie tijd (C�T) van het getransplanteerde orgaan. De oorsprong en de pathosfy-
siologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de fibrose zijn nog onduide-
lijk. Onze gegevens laten zien dat een lange C�T bijdraagt aan de ontwikkeling van 
fibrose in het lever transplantaat bij kinderen. De galwegen lijken vooral kwetsbaar 
voor een verlengde C�T, wat aansluitend aanleiding kan geven tot ischemische scha-
de en fibrose in de portale velden. De ontwikkeling van fibrose zou in theorie een 
gevolg kunnen zijn van subklinische galweg vernauwingen die pas later aanleiding 
geven tot dilatatie. Dit wordt echter niet ondersteund door onze bevindingen. 
Anderzijds kan het effect van een lange C�T ook worden verklaard door andere ge-
relateerde factoren. Zo zou bijvoorbeeld een lange C�T de extra benodigde tijd voor 
resectie van de te transplanteren lever kunnen weergeven, die nodig is voor het cre-
eren van een gedeeltelijke lever. Een jonge leeftijd is geassocieerd met het gebruik 
van gedeeltelijke levers en een hoge donor/ontvanger leeftijd ratio. Een gedeeltelijke 
lever moet zich na LTx aanpassen aan een veranderde bloed doorstroming en ruim-
te, en een gedeeltelijke lever moet zich aanpassen in grootte tijdens groei, in het bij-
zonder bij kleine kinderen. Groei van de getransplanteerde lever onder chronische 
immuunsuppressieve medicatie zou kunnen leiden tot fibrose.14 Fibrose was niet 
geassocieerd met het staken van CsA, dit suggereert dat de ontwikkeling van fibrose 
niet gerelateerd is aan de mate van immuunsuppressie. Onze resultaten verschillen 
van andere transplantatie centra, die beschreven hebben, dat fibrose van het trans-
plantatie orgaan in lange termijn biopten na LTx is geassocieerd met chronische 
afstoting of te laag gedoseerde immuunsuppressieve medicatie.15;16

Momenteel is bij kinderen na LTx de standaard immuunsuppressieve behandeling 
voornamelijk gebaseerd op tacrolimus (TAC), dat een sterkere immuunsuppressieve 
werking heeft dan CsA.2 We hebben aangetoond dat de prevalentie van fibrose 1 jaar 
na LTx hetzelfde is in een cohort van kinderen die een op TAC gebaseerd immuun-
suppressieve medicatie gebruikten als in ons vorige cohort die een op CsA gebaseerd 
immuunsuppressieve medicatie kregen.1 We vonden ook een hoge prevalentie van 
histologische hepatitis bij de patiënten die TAC gebruikten. Deze hepatitis was in 
een meerderheid van patiënten geassocieerd met een actieve virale infectie. Onze 
huidige bevindingen ondersteunen het idee dat noch te lage noch te hoge immuun-
suppressie een belangrijke bijdrage levert aan de hoge prevalentie van fibrose van 
het getransplanteerde orgaan 1 jaar na LTx. 
Er is duidelijk behoefte aan meer studies naar lange termijn transplantaat histolo-
gie om de oorzaak van fibrose bij pediatrische patiënten na LTx te vinden. Vervolg 
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studies na LTx moeten uitgebreid worden om de lange termijn gevolgen van LTx op 
de kinderleeftijd te evalueren, om uiteindelijk de gezondheid van getransplanteerde 
patiënten op langere termijn verder te verbeteren en meer gedetailleerde prognosti-
sche en voorspellende informatie te kunnen geven aan patiënten en hun ouders. 
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