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samenVatting

Hoofdstuk 1 is een korte introductie en geeft de hoofdlijnen van dit proefschrift weer. 
Het doel van dit proefschrift was het identificeren van de klinische risicofactoren voor 
non-anastomotische galwegstricturen (NAS) na orthotope levertransplantatie (OLT), 
door het analyseren van donor- en patiënt-gerelateerde variabelen en chirurgische 
variabelen in relatie tot de postoperatieve uitkomst. Daarnaast hebben we klinische 
studies uitgevoerd en experimenteel onderzoek bij muizen verricht om de rol van 
galzouttoxiciteit in de pathogenese van hepatobiliaire schade na OLT te ontrafelen. 
Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de klinische 
risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van NAS en in het tweede deel zijn 
studies beschreven waarin we de rol van galzouttoxiciteit en galsecretoirefunctie op het 
ontstaan van galwegschade na levertransplantatie hebben bestudeerd. 
 
 
deel i. non-anastomotische galwegstricturen na 
levertransplantatie
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur over de oorzaken en gevolgen van de 
NAS, ook wel ischemic type bliary lesions (ITBL) genoemd. Het doel van dit hoofdstuk 
was het beschrijven van de pathofysiologische mechanismen, klinische presentatie 
en de behandeling van de NAS. NAS is een radiologische diagnose, gekenmerkt 
door vernauwingen en dilataties van de intrahepatische galwegen en intraductale 
cast vorming, zoals kan worden vastgesteld met behulp van cholangiografie. NAS 
na levertransplantatie werd voor het eerst beschreven in relatie tot arteria hepatica 
trombose (HAT). In geval van vroege HAT, worden de galwegen ischemisch, 
hetgeen resulteert in het typerende beeld van galwegvernauwingen en dilataties. 
Maar deze afwijkingen kunnen ook worden gezien na OLT zonder HAT, waarnaar 
de term ITBL verwijst. In dit proefschrift wordt echter de term NAS gebruikt om 
de vernauwde en verwijde intrahepatische galwegen in afwezigheid van HAT aan te 
duiden. De incidentie van NAS varieert rond de 15% in verschillende onderzoeken. 
De verschillende risicofactoren die voor NAS werden geïdentificeerd, suggereren een 
sterk multifactoriële oorzaak. De risicofactoren kunnen in drie categorieën worden 
onderscheiden: ischemie-gerelateerde schade, immuun-gemedieerde schade en schade 
door galzouttoxiciteit. Echter, in veel gevallen kan er geen duidelijke risicofactor worden 
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geïdentificeerd. De klinische presentatie van patiënten met NAS is vaak aspecifiek. 
De eerste aanwijzingen voor het optreden van NAS kunnen bestaan uit koorts, 
buikklachten en gestoorde cholestatische leverproeven. De diagnose wordt uiteindelijk 
gesteld op basis van beeldvorming van de galwegen. De behandeling van NAS bestaat 
uit het opheffen van galwegstricturen en cholestase door galwegdilatatie door middel 
van endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) of percutane 
transhepatische cholangiodrainage (PTCD), eventueel gevolgd door het plaatsen van 
een stent. Uiteindelijk wordt 50% van de patiënten met een NAS geretransplanteerd of 
komt te overlijden. In bepaalde gevallen kan retransplantatie worden voorkomen door 
een eenvoudigere chirurgische interventie.
Het doel van het klinisch onderzoek, dat beschreven wordt in hoofdstuk 3 was het 
vaststellen of Roux-Y choledochojejunostomie een onafhankelijke risicofactor voor 
NAS na levertransplantatie is. In een groep van 486 volwassen patiënten die een 
levertransplantatie ondergingen tussen mei 1992 en juni 2006, met een mediane 
postoperatieve follow-up van 5,6 jaar, werd de associatie tussen NAS en het gebruik 
van een Roux-Y choledochojejunostomie bestudeerd. De patiëntenoverleving na 
respectievelijk één en vijf jaar na de transplantatie bedroeg 85,4% en 77,2%. Het 
percentage orgaanoverleving bedroeg na één en vijf jaar respectievelijk 80,2% en 69,1%. 
NAS werd vastgesteld in 80 van de 486 (16,5%) getransplanteerde levers met een 
mediane tijdsinterval van 4,1 maanden na OLT. Er werden 18 potentiële risicofactoren 
voor NAS bestudeerd door deze te vergelijken tussen patiënten met NAS en patiënten 
die geen NAS ontwikkelden. Risicofactoren werden gegroepeerd als variabelen 
gerelateerd aan respectievelijk de donor of de ontvanger, chirurgische variabelen 
en variabelen die samenhangen met de postoperatieve uitkomst. Een univariate 
vergelijking van deze demografische en klinische variabelen tussen patiënten met en 
patiënten zonder NAS, liet zien dat primaire scleroserende cholangitis (PSC), het type 
galwegreconstructie en postoperatieve cytomegalovirus (CMV) infectie risicofactoren 
zijn voor het krijgen van NAS. Bij patiënten die getransplanteerd werden voor PSC, 
was de incidentie van NAS twee keer hoger dan bij patiënten getransplanteerd 
vanwege andere indicaties. Daarnaast werd NAS significant vaker gezien bij patiënten 
met een Roux-Y choledochojejunostomie dan bij patiënten met een primaire 
galweganastomose. Echter, na multivariate regressie-analyse, met inbegrip van variabelen 
eerder gemeld in de literatuur als belangrijke risicofactoren voor NAS, kon Roux-Y 
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choledochojejunostomie niet worden geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactor 
voor NAS. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kon worden geconcludeerd 
dat de associatie tussen Roux-Y choledochojejunostomie en NAS waargenomen in 
eerdere studies, volledig kan worden verklaard door het frequenter gebruik van Roux-Y 
reconstructie bij patiënten die getransplanteerd worden voor PSC. Bacteriële migratie 
en (recidiverende) opstijgende cholangitis, zoals vaker wordt gezien bij patiënten 
met een Roux-Y anastomose, speelt blijkbaar geen rol in de pathogenese van NAS na 
levertransplantatie.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten na levertransplantatie vergeleken voor levers 
van afkomstig van hersendode donoren (DBD) en donoren die overleden zijn aan 
een hartdood (cadiac death of DCD donoren). Het betrof een retrospectief onderzoek 
uitgevoerd in Nederland tussen januari 2001 en december 2006. In totaal werden in 
die periode 526 levertransplantaties uitgevoerd, waarvan in 55 gevallen een DCD- en 
in 471 gevallen een DBD-donor lever werd gebruikt. Er werd een nationaal protocol 
voor multiorgaan donatie (MOD) van organen van gecontroleerde DCD donoren 
ingevoerd. Alle drie deelnemende Nederlandse levertransplantatiecentra kwamen 
overeen om DCD-donorlevers toe te wijzen volgens de nationale wachtlijst. Er waren 
geen significante verschillen in de één- en driejaars-overleving van patiënten na 
DCD- of DBD-levertransplantatie (respectievelijk 84,6% versus 80,4% en 86,3% 
versus 80,8%). Over het geheel genomen was de respectievelijke één- en driejaars-
orgaanoverleving eveneens niet verschillend tussen DCD- en DBD-levertransplantatie 
(achtereenvolgens 74.0% versus 67,9% en 80,5% versus 74,7%), hoewel er wel 
grote verschillen in orgaanoverleving tussen centra werden waargenomen. NAS werd 
significant vaker gezien na DCD levertransplantatie (respectievelijk 23,6% versus 7,9%, 
DCD versus DBD) en dit leidde ook tot aanzienlijk meer retransplantaties (10,9% 
in DCD-OLT versus 2,5% in DBD-OLT). Risicofactoren voor orgaanoverleving 
en NAS werden gegroepeerd als donor- en ontvanger-gerelateerde variabelen, 
chirurgische en postoperatieve uitkomstvariabelen. Multivariate regressie-analyse 
toonde aan dat het transplantatiecentrum, de eerste warme ischemietijd en de 
koude ischemietijd onafhankelijke risicofactoren zijn voor éénjaars-orgaanoverleving 
na DCD levertransplantatie. In een multivariate regressie-analyse werden DCD 
levertransplantatie, leeftijd van de donor en PSC als onafhankelijke risicofactoren voor 
NAS geïdentificeerd.
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deel ii. de rol van galzouten in de pathogenese van 
hepatobiliaire schade na levertransplantatie 
In hoofdstuk 5 werd de rol van endogene galzouten op het ontstaan van galgang schade 
na OLT onderzocht in een muismodel van gearterialiseerde levertransplantatie. In een 
eerdere studie van Geuken et al. werd gesuggereerd dat een verhoogde biliaire galzout/
fosfolipide ratio vroeg na OLT tot toxische galsamenstelling leidt en kan resulteren 
in toename van intrahepatische galwegschade (1). Echter, formeel bewijs voor zo’n 
oorzaak-gevolg relatie tussen toxische gal en galwegschade na OLT kon niet worden 
vastgesteld in deze klinische studie. In feite kon niet worden uitgesloten dat toxische 
gal en de galwegschade beide het gevolg zijn van dezelfde onderliggende factor. Door 
de uitkomsten na levertransplantatie van levers van wild-type muizen of muizen 
heterozygoot voor de mutatie van het Mdr2 gen (Mdr2+/-) te vergelijken, konden we 
bestuderen of endogene galzouten en ischemie/reperfusie schade synergistisch werken op 
het ontstaan van de galwegschade. Het onderzoek maakte duidelijk dat galzouttoxiciteit 
een belangrijke factor is die kan bijdragen aan het ontstaan van hepatobiliaire schade na 
OLT. 
In hoofdstuk 6 werd de rol van de galsecretoirefunctie in de pathogenese van 
hepatobiliaire schade na HAT onderzocht. In tegenstelling tot het leverparenchym, is 
de bloedvoorziening van de galwegen enkel arterieel. HAT is een bekende risicofactor 
voor de ontwikkeling van ischemische galwegstricturen na levertransplantatie. Het 
was echter onbekend of veranderingen in galsamenstelling ook kunnen bijdragen aan 
het ontstaan van galwegschade na HAT. Eerdere studies hebben aangetoond dat de 
arteriële bloedverziening van de lever van essentieel belang is voor het herstel van de 
galsecretoirefunctie van hepatocyten na OLT (2). Zonder galsecretie kunnen galzouten 
intracellulair accumuleren en tot beschadiging van hepatocyten en cholangiocyten 
leiden. Om vast te stellen of veranderingen in galsecretie na HAT een rol spelen in 
de pathogenese van hepatobiliaire schade, hebben we een muizen-model ontwikkeld 
waarbij de arteriële perfusie van de lever wordt verminderd of gestopt, door de arteria 
hepatica, de peribiliaire plexus of beide te ligeren. Onderbinden van hetzij de arteria 
hepatica of de peribiliaire plexus resulteerde niet in histologische, biochemische of 
moleculaire veranderingen. Dit betekent dat de arteria hepatica en de peribiliaire plexus 
de capaciteit hebben om voor elkaar te kunnen compenseren. Onderbinden van zowel 
de arteria hepatica als de peribiliaire plexus (dus een volledig verlies van de arteriële 
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bloedvoorziening naar de lever), leidde tot ernstige beschadiging van de galwegen en 
het leverparenchym, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de sterfte van twee van de vijf 
muizen in ons diermodel. Binnen 24 uur na volledige de-arterialisatie van de lever, 
waarbij de tekenen van hepatobiliaire schade nog ontbreken, waren lever-ATP en 
genexpressie van de galzouttransporters Ntcp en Bsep al sterk afgenomen en serum 
concentraties van geconjugeerde galzouten reeds toegenomen. Pro-inflammatoire 
cytokines en intrahepatische cholestase namen in de daarop volgende weken toe. Dit 
onderzoek toonde aan dat de expressie van galzouttransporters verstoord is na volledig 
verlies van arteriële bloedvoorziening naar de lever, hetgeen leidt tot intrahepatische 
cholestase en galzout geinduceerde schade. Deze resultaten suggereren dat hepatobiliaire 
schade gezien als gevolg van HAT na OLT niet alleen kan worden toegeschreven aan 
ischemie, maar ook aan galzouttoxiciteit.
Het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 7 geeft nieuwe inzichten in de rol van 
galzouttransporters in cholanchiocyten op het ontstaan van galwegschade na OLT in 
muizen. In cholangiocyten komen verschillende galzouttransporters tot expressie zoals 
Asbt en de heteromeer Ost-alfa/bèta, verantwoordelijk voor respectievelijk opname 
en uitscheiding van galzouten door de cholangiocyten. Gen- en eiwitexpressie van 
deze transporters werden gemeten in levers van het eerder ontwikkelde OLT model in 
muizen. Voor de bepaling van het effect van biliaire galzouten en de galzout/fosfolipide 
ratio op de expressie van deze transporters, werden getransplanteerde levers van 
Mdr2+/- muizen met levers van wild-type donoren vergeleken. Aangezien veranderingen 
in de expressie van galzouttransporters in cholangiocyten zijn geassocieerd met pro-
inflammatoire cytokines in de lever, werd de expressie van de galzouttransporters 
gecorreleerd met TNF-alfa en IL1-bèta. Transplantatie van Mdr2+/- levers resulteerde 
in een afname van Asbt en Ost-alfa/bèta mRNA expressie. Asbt bleek in directe 
verhouding tot de biliaire galzout/fosfolipide ratio te worden gereguleerd, terwijl Ost-
alfa/bèta negatief correleerde met de expressie voor TNF-alfa en IL1-bèta. De conclusie 
van dit onderzoek is dat onevenredige vermindering van Asbt en Ost-alfa/bèta expressie 
na OLT kan resulteren in intracellulaire accumulatie van galzouten in cholangiocyten, 
toename van cytotoxiciteit en daarmee een toename van galwegschade. 
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In hoofdstuk 8 hebben we de veranderingen in expressie van galtransporters in 
cholangiocyten en cholehepatische shunt in patiënten na OLT onderzocht. De 
mate van expressie van ASBT, OST-alfa/bèta en CFTR werd gemeten in biopsieën 
na levertransplantatie en gecorreleerd met de galzoutsecretie en de ontwikkeling 
van galwegschade een week na de transplantatie. OST-alfa expressie was significant 
afgenomen aan het einde van de koude preservatie en onmiddellijk na reperfusie, 
maar normaliseerde een week na OLT. OST-bèta mRNA expressie was meer dan 
acht maal toegenomen aan het einde van de koude preservatie en na reperfusie 
en nam verder toe in de eerste week na OLT. Over het geheel genomen was het 
immunofluorescentiepatroon van deze twee transporters vergelijkbaar met de 
veranderingen in mRNA expressie. De veranderingen in de mate van expressie van de 
galzouttransporters OST-alfa en OST-bèta correleerden met de biliaire galzoutsecretie, 
maar niet met de mate van galwegschade. Hoewel een verhoogde absorptie van 
galzouten door cholangiocyten in relatie is gebracht met een verhoogde expressie van 
CFTR, vonden wij geen grote veranderingen in CFTR mRNA expressie. Al met al 
lijkt de cholehepatische shunt geen belangrijke rol te spelen in het ontstaan van galzout 
geinduceerde galwegschade na OLT.
  

Uit het onderzoek dat in deel II van dit proefschrift is beschreven, blijkt dat 
galzouttoxiciteit en intrahepatische cholestase belangrijke factoren zijn, die bijdragen 
aan hepatobiliaire schade na OLT. Therapeutische strategieën die bedoeld zijn 
om hepatobiliaire schade na OLT te voorkomen, moeten daarom gericht zijn op 
het veranderen van galcompositie en behoud van cholerese. Medicijnen met anti-
cholestatische, anti-inflammatoire en anti-fibrotische eigenschappen zouden deze schade 
kunnen verminderen door de samenstelling van gal te veranderen en het galwegepitheel 
te beschermen.
Van ursodeoxycholzuur (UDCA) is bekend dat het cholestatische aandoeningen 
verbetert. Daarom wordt het veel gebruikt bij de behandeling van patiënten met 
cholestatische leverziekten. Het gunstige effect van UDCA na OLT kan worden 
verklaard door verschillende mechanismen. UDCA stimuleert galzoutsecretie door 
hepatocyten, remt de apoptose van hepatocyten (en cholangiocyten), beschermt 
beschadigde cholangiocyten tegen de toxische effecten van endogene galzouten en/
of stimuleert de Cl- en HCO3- secretie in de gal door CFTR (3). In tegenstelling 
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tot UDCA, ondergaat nor-UDCA (een korte keten homoloog van UDCA) een 
cholehepatic shunt, hetgeen leidt tot een bicarbonaat rijke hypercholerese. Nor-
UDCA heeft een anti-inflammatoire, anti-proliferatieve en anti-fibrotische werking en 
stimuleert galzout detoxificatie. Dit geneesmiddel kan mogelijk van voordeel zijn bij 
patiënten die een OLT ondergaan en de kans op, alsmede de ernst van galwegschade 
verminderen. 
Ten slotte, geneesmiddelen die de biliaire excretie van galzouten en fosfolipenen 
beinvloeden via de nucleaire receptoren FXR en PPAR-alpha, kunnen theoretisch 
galzout geïnduceerde galwegschade na OLT voorkomen. Er moeten nu klinische 
studies worden opgezet om de potentiële voordelen van UDCA of nor-UDCA bij 
levertransplantatie te bestuderen. Aangezien NAS vaak wordt waargenomen na DCD 
levertransplantatie, is juist deze categorie patiënten een aantrekkelijke doelgroep voor 
toekomstig onderzoek. De werkzaamheid van UDCA of nor-UDCA zou idealiter 
moeten worden getoetst in een grootschalige, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd 
multicenter onderzoek bij patiënten die een DCD levertransplantatie ondergaan. 
Initiatieven voor een dergelijk multicenter onderzoek zijn onlangs genomen.
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