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Nederlandse samenvatting

Tijdens een levertransplantatie wordt de zieke lever vervangen door een gezonde 
lever van een orgaandonor. Veel voorkomende oorzaken van niet te genezen 
leverziekten zijn cirrose door chronische hepatitis, galwegaandoeningen of 
overmatig alcoholgebruik. Jaarlijks worden in Nederland, afhankelijk van het 
aanbod, tussen de 110 en 140 levertransplantaties uitgevoerd om mensen te genezen 
van hun eindstadium leverfalen. Helaas is de vraag naar geschikte donorlevers 
groter dan het aanbod van geschikte donoren. Hierdoor sterven in Nederland 
jaarlijks tientallen mensen vroegtijdig, die mogelijk gered hadden kunnen worden 
met een nieuwe lever. Een manier om het donoraanbod te vergroten is het accepteren 
van donorlevers die naar verwachting een mindere kwaliteit hebben. Deze 
donorlevers worden ook wel suboptimaal genoemd en worden in de internationale 
literatuur aangeduid als Extended Criteria Donor (ECD) levers. Donorlevers met 
een verwachte mindere orgaankwaliteit zijn vooral afkomstig van oudere donoren 
(> 60 jaar) of donoren met overgewicht. Mensen met overgewicht hebben een 
grotere kans op leververvetting. Daarnaast worden donorlevers die gedoneerd zijn 
nadat de donor is overleden aan een circulatiestilstand gerekend tot ECD levers. Een 
potentieel nadeel van suboptimale donorlevers is dat deze levers extra kwetsbaar 
zijn voor de periode van zuurstoftekort, die optreedt als de lever op ijs bewaard 
wordt tijdens transport. De huidige manier van het vervoeren van de donorlevers 
bestaat namelijk uit het bewaren van de lever in een zak met preservatievloeistof, 
in een doos met ijs. De donorlever krijgt zo voor een periode van gemiddeld acht tot 
tien uur niet voldoende zuurstof, waardoor allerlei schadelijke processen optreden. 
Suboptimale donorlevers zijn door hun mindere kwaliteit extra gevoelig voor dit 
zuurstoftekort. Naast de gevolgen van het zuurstoftekort krijgt de donorlever 
een extra klap te verwerken als deze wordt aangesloten in het lichaam van de 
ontvanger. Het opnieuw doorbloeden van de lever zorgt wederom voor allerlei 
schadelijke processen, ook wel ischemie/reperfusieschade genoemd (in het Engels: 
ischemia/reperfusion injury). Donororganen van relatief jonge donoren kunnen 
de klappen van het zuurstoftekort en het opnieuw doorbloeden van het orgaan 
redelijk goed verwerken, echter donorlevers van suboptimale donoren kunnen 
dit minder goed. Daarom gaan transplantaties met suboptimale donorlevers vaker 
gepaard met minder goede uitkomsten na transplantatie. Relatief gezien is er bij 
een suboptimale donorlever een grotere kans dat deze niet goed gaat werken in de 
ontvanger. Voornamelijk galwegafwijkingen zijn een belangrijke oorzaak voor het 
opnieuw falen van de lever. Alles valt en staat bij goed functionerende galwegen 
na een transplantatie. In het bijzonder het ontwikkelen van niet-anastomotische 
galwegstricturen (in het Engels: non-anastomotic biliary  strictures, afgekort als 
NAS) zorgt vaak voor het opnieuw krijgen van eindstadium leverfalen. Een nieuwe 
transplantatie is dan dikwijls de enige geschikte behandeling voor deze niet-
anastomotische galwegstricturen. 
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Dit proefschrift beschrijft strategieën die de kwaliteit van suboptimale donorlevers 
kunnen verbeteren voordat deze levers getransplanteerd worden. In deel 1 (part A) 
van dit proefschrift zijn studies beschreven die hebben onderzocht of een korte 
koude ischemietijd (de periode tussen het koelen van de lever in de donor en het 
aansluiten in de ontvanger) ook kan leiden tot gunstige postoperatieve uitkomsten, 
in met name oudere donorlevers en donorlevers met matige leververvetting. 
Andere hoofdstukken in het eerste deel hebben als doel te onderzoeken of 
spectrometrie ook als handig hulpmiddel kan dienen voor het meten van de mate 
van leververvetting. In het laatste hoofdstuk van het eerste deel is onderzocht of 
transplantatie van suboptimale donorlevers ook gerelateerd is aan toegenomen 
bloedverlies en het gebruik van meer bloedproducten tijdens transplantatie. In 
het tweede deel van dit proefschrift (part B) zijn studies beschreven die hebben 
onderzocht of machineperfusie als nieuwe preservatiemethode, in plaats van 
alleen het vervoeren op ijs, ook de mate van bewaarschade (de zogenaamde 
preservatieschade) in suboptimale donorlevers kan verminderen en uiteindelijk 
ook de functie van deze organen kan verbeteren.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het eerste deel van het proefschrift. 

Hoofdstuk  1 dient als algemene inleiding en beschrijft de opzet van dit proefschrift. 

In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we onderzocht wat de uitkomsten zijn 
na transplantatie van levers van oudere donoren (> 65 jaar) en matig vette 
donorlevers (30-60% leververvetting). In beide hoofdstukken komt naar voren dat 
goede uitkomsten behaald kunnen worden met deze suboptimale donorlevers als 
de periode van koude ischemie zo kort mogelijk wordt gehouden. Het is daarbij 
wel belangrijk te vermelden dat deze oudere en matig vette donorlevers in relatief 
minder zieke ontvangers getransplanteerd moeten worden. Ook is het belangrijk 
dat de frequentie van andere donorgerelateerde risicofactoren laag is als oudere of 
matig vette donorlevers gebruikt worden voor transplantatie. 

In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we samengewerkt met Philips Eindhoven 
(afdeling In Body Systems) en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam om te onderzoeken of een door Philips ontwikkelde spectrometer 
nauwkeurig en snel de mate van leververvetting (steatose) kan meten. Het 
exact meten van de mate van steatose tijdens de donatieprocedure is vaak lastig. 
Donatieprocedures vinden meestal ’s nachts plaats en pathologische expertise is 
zodoende niet altijd aanwezig. Ook andere technieken waarmee de hoeveelheid 
steatose gemeten kan worden, zoals CT of MRI, zijn niet altijd inzetbaar, omdat 
metingen met deze apparaten relatief teveel tijd kosten in de korte tijdsperiode 
waarin donatieprocedures gewoonlijk plaatsvinden. Tevens is gebleken dat de 
inschatting van de hoeveelheid steatose door het chirurgisch uitnameteam niet 
voldoende nauwkeurig is. Op het oog worden soms levers afgekeurd die uiteindelijk 13
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minder vet blijken te zijn. Het exact beoordelen van de mate van steatose is van 
belang, omdat mild steatotische levers (0-30% leververvetting) wel gebruikt 
kunnen worden voor levertransplantatie. Voor matig en vooral ernstig steatotische 
donorlevers (> 30% leververvetting) gaat dit niet op. Het transplanteren van 
deze levers is sterk gerelateerd aan ongunstige uitkomsten na transplantatie. Uit 
de gezamenlijke onderzoeken is gebleken dat de spectrometer van Philips snel 
en nauwkeurig de mate van steatose kan meten. Daarbij kan het apparaat ook 
onderscheid maken tussen mild en matig-ernstig steatotische levers. Uit deze 
resultaten concluderen wij dat de spectrometer een waardevolle aanwinst kan zijn 
om de beoordeling van het percentage leververvetting sneller en nauwkeuriger te 
laten verlopen tijdens de donatieprocedure.

Het doel van hoofdstuk 6 was om te onderzoeken of transplantatie van 
suboptimale donorlevers ook gepaard gaat met meer bloedverlies en een 
grotere transfusiebehoefte tijdens de transplantatieprocedure. De ernst van het 
bloedverlies en/of de hoeveelheid gegeven bloedproducten om het bloedverlies 
te compenseren zijn beide gerelateerd aan een groter risico op postoperatieve 
complicaties. De resultaten uit deze studie laten zien dat het transplanteren 
van een suboptimale donorlever gepaard gaat met het toedienen van meer 
bloedproducten in de reperfusiefase (als de lever is aangesloten in de ontvanger). 
De toegenomen vraag naar bloedproducten kan waarschijnlijk verklaard worden 
doordat suboptimale donorlevers over het algemeen, door hun slechtere kwaliteit, 
meer bloedstollingsproblemen geven tijdens transplantatie. 

In het tweede deel van het proefschrift is de toepassing van machineperfusie 
als preservatiemethode voor suboptimale donorlevers onderzocht. Tijdens 
machineperfusie wordt de donorlever aangesloten op een pompsysteem en 
doorspoeld met perfusievloeistof waarin zuurstof is opgelost. Dit zogeheten 
oxygeneren (zuurstof geven) van de lever en galwegen heeft als doel de donorlever 
makkelijker door de preservatieperiode heen te loodsen. Door oxygeneren 
ontwikkelen de donorlevers minder weefselschade dan wanneer ze alleen op 
ijs worden bewaard. Op basis van de temperatuur van de perfusievloeistof kan 
machinepreservatie onderverdeeld worden in hypotherme machineperfusie (HMP; 
temperatuur 4-12°C), subnormotherme machineperfusie (SNP; temperatuur 
20-30°C) en normotherme machineperfusie (NMP; temperatuur 37°C). Tijdens 
NMP wordt de normale fysiologische situatie zo goed mogelijk nagebootst door 
de lever naast zuurstof ook voldoende voedingstoffen te geven. De lever gaat als 
het ware opnieuw functioneren, alleen vindt dit niet in het lichaam plaats, maar 
in een perfusieopstelling. Een groot voordeel van NMP ten opzichte van SNP en 
HMP is dat de kwaliteit van de lever beter onderzocht kan worden. Een belangrijke 
parameter die de leverfunctie goed weergeeft, is de mate van galproductie. Een 
ander voordeel van NMP is dat medicijnen die de lever kunnen repareren aan 
de perfusievloeistof toegevoegd kunnen worden. Een nadeel van NMP is dat een 13
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korte onderbreking van de perfusie al snel onomkeerbare weefselschade kan 
geven. Dit risico op schade door een falende perfusie is lager bij HMP en SMP. 
HMP en SMP hebben vooral tot doel de lever en galwegen van zuurstof te voorzien. 
HMP en SMP worden vaak toegepast aan het einde van de preservatieperiode. 
De donorlevers worden in eerste instantie vervoerd op ijs, maar worden voor 
de transplantatie nog even kort doorspoeld (geperfundeerd) met zuurstof. De 
korte periode van machineperfusie aan het einde van de preservatieperiode 
(zogenaamde eind-ischemische machineperfusie) heeft als doel de mitochondriën, 
de energiefabriekjes van de cel, van zuurstof te voorzien. Met zuurstof kunnen 
de mitochondriën energiemoleculen maken voor de levercellen. Deze levercellen 
kunnen hierdoor als het ware opstarten voor de transplantatie en zijn zo beter 
voorbereid om de periode van ischemie/reperfusieschade met zo min mogelijk 
schade te doorstaan. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van het tweede deel van het proefschrift. 

Hoofdstuk 7 vormt een algemene inleiding over galwegcomplicaties die 
kunnen optreden na levertransplantatie. Verder beschrijven we de toekomstige 
mogelijkheden om  deze galwegcomplicaties met machineperfusie te verminderen 
dan wel te voorkomen. 

Het doel van hoofdstuk 8 was om de kennis over de mechanismen van het 
ontstaan van niet-anastomotische galwegstricturen (NAS) na transplantatie te 
verbreden. Zoals eerder beschreven zijn galwegafwijkingen na transplantatie een 
belangrijke oorzaak voor het falen van de donorlever. Eerder onderzoek waarbij 
biopten van galwegen ten tijde van transplantatie zijn onderzocht, heeft laten 
zien dat schade aan de peribiliaire klieren in de galwegen gerelateerd kan zijn 
aan de latere ontwikkeling van NAS (1). De peribiliaire klieren zijn als het ware 
nestjes waaruit nieuwe galwegepitheelcellen kunnen groeien. Om de bevindingen 
van deze eerdere studie te bevestigen, is het ook van belang om te onderzoeken 
of met name de peribiliaire klieren zijn aangedaan in de late fases van NAS, als 
patiënten zich met klachten van zieke galwegen presenteren. Om galwegen van 
patiënten met ernstige NAS te onderzoeken, hebben we galwegbiopten bestudeerd 
van patiënten die geretransplanteerd zijn wegens ernstige NAS. Deze patiënten 
werden dus voor de tweede keer getransplanteerd. Galwegbiopten van patiënten 
die geretransplanteerd waren voor een andere oorzaak dan galwegziekten 
vormden de controlegroep. Uit deze studie kwam naar voren dat in galwegbiopten 
van patiënten die geretransplanteerd waren voor ernstige NAS, meer schade 
te zien was in de peribiliaire klieren ten opzichte van de controlegroep. Deze 
resultaten bevestigen de eerdere hypothese dat schade aan de peribiliaire klieren 
tijdens transplantatie een belangrijke factor kan zijn in de pathogenese van NAS. 
In een andere recent verschenen studie zijn stamcellen uit de peribiliaire klieren 
gebruikt om de kwaliteit van cirrotische levers te verbeteren (2). Daarnaast is in 13
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andere artikelen de hypothese geponeerd dat NMP ook kan dienen als methode 
om stamcellen af te leveren in de donorlever (3-5). Op basis van deze inzichten 
suggereren wij dat de combinatie van NMP en stamceltherapie met cellen uit de 
peribiliaire klieren wellicht een waardevolle combinatie kan zijn om in de toekomst 
schade aan de galwegen van (suboptimale) donorlevers te kunnen reduceren.

In hoofdstuk 9 hebben we onderzocht of twee uur eind-ischemische HMP de 
hoeveelheid preservatieschade kan verminderen en de functie kan verbeteren van 
zes suboptimale humane donorlevers. De controlegroep in deze studie bestond 
uit twaalf suboptimale donorlevers zonder twee uur HMP. De gebruikte humane 
donorlevers in deze studie waren afgekeurd voor transplantatie en hadden tijdens 
het transport naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) alleen 
op ijs gelegen. In beide groepen werd de kwaliteit van het orgaan getest na het wel 
of niet toepassen van HMP middels zes uur NMP. De perfusies werden uitgevoerd 
met de Liver Assist, een machineperfusie-opstelling speciaal ontworpen voor 
donorlevers, van de firma Organ Assist uit Groningen. De studie toonde aan dat 
twee uur eind-ischemische HMP de leverfunctie van de suboptimale donorlevers 
kan verbeteren. De functie van de lever werd o.a. onderzocht door de galproductie 
te meten, de samenstelling van de gal te beoordelen en de zuurstofopname van 
de lever te bepalen. Twee uur eind-ischemische HMP was echter niet voldoende 
om ook de mate van preservatieschade te verminderen. In beide groepen was de 
concentratie schademarkers in de preservatievloeistof en de gal gelijk na zes uur 
NMP. Ook werden geen verschillen waargenomen in de histologische beoordeling 
van de donorlevers in beide groepen. Dat HMP niet de hoeveelheid weefselschade 
kon verminderen kan mogelijk verklaard worden doordat de levers al veel 
weefselschade hadden opgelopen voordat ze met HMP werden gepreserveerd. 
In eerste instantie waren de levers al afgekeurd voor transplantatie. Daarnaast 
was een groot deel van deze donorlevers gedoneerd na een lange periode van 
circulatiestilstand in de donor en was de gemiddelde koude ischemietijd zeven 
tot negen uur. Echter, het verbeteren van de leverfunctie middels twee uur 
eind-ischemische HMP is zeker een belangrijk resultaat. Het toont aan dat eind-
ischemische HMP in staat kan zijn om suboptimale donorlevers een zogenaamde 
‘jumpstart’ te geven voordat de donorlever wordt aangesloten in de ontvanger. 

In hoofdstuk 10 hebben we onderzocht wat de optimale machine-
perfusietemperatuur is om de galwegen te beschermen. De studie werd uitgevoerd 
met donorlevers van ratten. De machineperfusie van de rattenlevers werd 
uitgevoerd op een specifiek ontworpen opstelling, aanwezig in het Chirurgisch 
Onderzoekslaboratorium in het UMCG. In deze studie hebben we drie verschillende 
temperatuurstrategieën onderzocht: HMP, SMP en het langzaam opwarmen van 
de perfusievloeistof van 8 tot 20°C, ook wel controlled oxygenated rewarming 
(COR) genoemd. De functie en mate van schade aan de lever en galwegen 
hebben we onderzocht met twee uur ex situ reperfusie, uitgevoerd op hetzelfde 13
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perfusiesysteem. Het doel van ex situ reperfusie is om de echte reperfusiefase (dus 
als de lever is aangesloten in de patiënt) na te bootsen. De controlegroep in dit 
experiment bestond uit rattenlevers met alleen twee uur ex situ reperfusie, zonder 
eind-ischemische machineperfusie. Aan het einde van twee uur ex situ reperfusie 
hebben we ook de mitochondrieën geïsoleerd en de functie van deze celorganellen 
gemeten. Uit dit experiment bleek dat de temperatuur van de perfusievloeistof 
tijdens eind-ischemische machineperfusie geen verschil maakte. Wel reduceerde 
eind-ischemische machineperfusie de hoeveelheid ischemie/reperfusieschade en 
verbeterde het de functie van de lever en galwegen. Ook lieten de mitochondrieën 
een verbeterde functie zien onder machineperfusie, in vergelijking met de 
controlegroep waarbij geen machineperfusie werd uitgevoerd.

Hoofdstuk 11 had als doel te onderzoeken of metformine, toegevoegd aan de 
preservatievloeistof ten tijde van drie uur NMP, de functie van de lever en galwegen 
kan verbeteren en de hoeveelheid preservatieschade kan reduceren. Zoals eerder 
beschreven biedt NMP de mogelijkheid om met medicijnen de leverfunctie 
na donatie te herstellen, en de mate van preservatieschade te verminderen. 
Metformine is een veel gebruikt medicijn bij diabetes mellitus type II om de 
bloedglucosespiegel te verlagen. Een minder bekend effect van metformine is dat 
het ook de mate van ischemie/reperfusieschade kan verlagen. Dit experiment 
werd uitgevoerd met rattenlevers en op dezelfde perfusieopstelling als het 
experiment beschreven in hoofdstuk 10. Een ander doel van dit experiment was 
om te onderzoeken of metformine al een effect kan hebben als het aan de donor 
wordt gegeven voordat de donorprocedure plaatsvindt. De gedachte hierachter is 
dat de lever met (intracellulair) metformine aan boord al beter beschermd is tegen 
preservatieschade. Om dit te onderzoeken werd metformine oraal toegediend aan 
de ratten voorafgaand aan de donatieprocedure. Ook deze groep onderging drie uur 
NMP, om zo de functie van de lever en galwegen te onderzoeken. Het belangrijkste 
resultaat van dit onderzoek was, dat wanneer metformine werd toegediend 
voorafgaand aan de donatieprocedure, de functie van de lever en galwegen 
verbeterde (meer galproductie en betere kwaliteit van de gal). Helaas gold dit niet 
wanneer metformine alleen werd toegevoegd aan het perfusiemedium. Dit bleek 
niet voordelig te zijn ten op zichte van perfusievloeistof zonder metformine. 

Toekomstperspectieven 

Tot nu toe zijn er twee klinische studies verschenen waarbij machineperfusie 
(eind-ischemische HMP) is toegepast bij suboptimale donorlevers die ook al 
geaccepteerd waren voor transplantatie (6-8). Ook al zijn de studies uitgevoerd 
met een klein aantal patiënten, de resultaten zijn veelbelovend. Patiënten die een 
donorlever ontvingen die eerst hypotherm gepreserveerd was, hadden minder 
aanwijzingen voor ischemie/reperfusieschade in vergelijking met patiënten die 
een lever ontvingen zonder eind-ischemische HMP. Door minder weefselschade 13
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verbleven de patiënten minder lang in het ziekenhuis en ontwikkelden ze 
minder galwegcomplicaties (o.a. NAS). Echter, om goed te onderzoeken of 
machinepreservatie de incidentie van galwegcomplicaties kan verminderen, zijn 
grootschalige gerandomiseerde klinische studies noodzakelijk. Initiatieven voor 
dergelijk onderzoek zijn onlangs genomen, o.a. in het UMCG, in samenwerking met 
(inter)nationale transplantatiecentra. Daarnaast is de verwachting dat met NMP 
de kwaliteit van suboptimale donorlevers verbeterd kan worden als medicijnen 
of stamcellen aan de perfusievloeistof worden toegevoegd. Dit zal in de komende 
jaren verder worden onderzocht.
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