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Dit proefschrift beschrijft in twee delen de korte en lange termijn effecten van bloedverlies 

en bloedtransfusie bij patiënten die leverchirurgie (deel 1) of een levertransplantatie (deel 2) 

ondergaan.

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

is een relatief jong vak. De eerste publicatie van een anatomische resectie van de rechter leverhelft 

werd beschreven in 1952, de eerste succesvolle levertransplantatie werd beschreven in 1968. 

De lever is een goed doorbloed parenchymateus orgaan en speelt een belangrijke rol in de 

productie van stollingsfactoren. Het verrichten van resecties van een groot deel van de lever, of het 

transplanteren van een lever voor eindstadium leverziekte, kan gepaard gaan met veel bloedverlies 

waarbij het geven van bloedtransfusies noodzakelijk kan zijn. Chirurgische, anesthesiologische, 

en medicamenteuze ontwikkelingen en veranderde inzichten rondom het perioperatief beleid, 

hebben de afgelopen decennia geleid tot verbetering van resultaten en een toename van het aantal 

leveroperaties en levertransplantaties. Tegenwoordig is een leverresectie de standaard behandeling 

voor de meeste tumoren in de lever, en is levertransplantatie vaak de enige behandelingsoptie voor 

een patiënt met een eindstadium leverziekte. Ondanks deze ontwikkelingen blijven bloedverlies 

en bloedtransfusie een probleem bij leveroperaties en zijn ze een voorspeller voor postoperatieve 

morbiditeit en mortaliteit. 

DEEL 1 Studies bij leverresecties

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van studies naar het effect van bloedverlies 

en bloedtransfusie op postoperatieve en oncologische uitkomsten bij leverresecties voor 

hepatocellulair carcinoom (HCC), colorectale levermetastasen en cholangiocarcinoom. In het 

algemeen worden bloedverlies en bloedtransfusie gezien als risicofactoren voor postoperatieve 

morbiditeit en mortaliteit. Het is echter de vraag of hier sprake is van een direct causaal verband of 

dat er bij deze patiënten toch sprake is van meer complexe operaties vergeleken met de operaties die 

niet gepaard gingen met bloedverlies en/of bloedtransfusie. De meeste studies waren retrospectief 

en lieten een significant effect zien van bloedtransfusie op postoperatieve complicaties, waarbij 

vooral meer infectieuze complicaties werden gezien. Bewijs voor een effect van bloedtransfusie op 

de kans op tumor recidief is minder evident waarbij verschil moet worden gemaakt tussen de drie 

soorten onderzochte tumoren. Er lijkt een verhoogde kans op tumor recidief te bestaan bij vroege 

stadia HCC (I-II) na intra-operatieve bloedtransfusies. Dit effect kon echter niet worden aangetoond 

voor de verder gevorderde stadia HCC (III-IV), colorectale levermetastasen of cholangiocarcinoom. 

In Hoofdstuk 3 wordt het gebruik van hemostatische hulpmiddelen bij leverresecties in Nederland 

beschreven. Dit werd onderzocht door middel van een landelijke enquête die naar alle chirurgen 

in Nederland werd gestuurd. Uit deze enquête bleek dat hemostatische hulpmiddelen veel worden 

gebruikt tijdens leverresecties. Fibrine sealants worden het meest toegepast. Deze middelen 

worden niet alleen gebruikt voor hemostatische doeleinden maar worden ook vaak ingezet met 
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als doel postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties, zoals gallekkage, abcesvorming of 

nabloeding te voorkomen. 

In Hoofdstuk 4 bespreken we een systematisch overzicht van studies naar hemostatische en 

biliostatische effecten van verschillende hemostatische middelen bij leverresecties. Dertien 

vergelijkende studies werden geïncludeerd. Deze studies laten zien dat het gebruik van fibrine 

sealants leidt tot snellere hemostase. Elf van deze studies hebben gekeken naar het effect van deze 

middelen op postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties. Deze studies laten geen evident 

bewijs zien voor een reductie van postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties wanneer 

fibrine sealants worden gebruikt. Deze data suggereren dat fibrine sealants effectief kunnen zijn 

als hemostatisch middel bij leverresecties, maar dat ze niet effectief zijn in het verminderen van 

postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties. 

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van een Nederlandse gerandomiseerde studie 

(FRESCO trial) naar het effect van profylactisch gebruik van fibrine sealants op de incidentie van 

resectievlak-gerelateerde complicaties. Bij 310 niet-cirrotische patiënten die een leverresectie 

ondergingen werd gerandomiseerd tussen wel (156 patiënten) of geen (154 patiënten) gebruik 

van fibrine sealant op het resectievlak van de lever. De incidentie van postoperatieve resectievlak-

gerelateerde complicaties tussen beide groepen verschilde niet. Gallekkage werd in beide groepen 

bij 14% van de patiënten gediagnostiseerd. Het aantal reïnterventies en de ernst van complicaties 

verschilde eveneens niet tussen beide groepen. Deze gerandomiseerde studie laat zien dat het 

profylactisch gebruik van fibrine sealants op het resectievlak van de lever niet leidt tot minder 

resectievlak-gerelateerde complicaties. Het routinematig gebruiken van fibrine sealants op het 

resectievlak van de lever moet dan ook worden ontraden. 

DEEL 2 Studies bij levertransplantaties

In Hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van klinische en onderzoeks ontwikkelingen die 

hebben bijgedragen aan vermindering van bloedverlies en bloedtransfusiebehoefte tijdens 

levertransplantaties. Bloedverlies tijdens levertransplantaties is een belangrijke risicofactor voor 

morbiditeit en leidde vooral in de vroege jaren van levertransplantatie nogal eens tot mortaliteit. 

Bloedtransfusies zijn geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties, 

zoals infecties, pulmonale complicaties, vertraagd herstel en een hogere incidentie van re-

operaties. Stollingsproblemen en portale hypertensie kunnen tijdens transplantatie leiden tot 

verhoogd bloedverlies. Eind jaren ‘80 van de twintigste eeuw werd het mechanisme achter 

primaire hyperfibrinolyse ontdekt, één van de oorzaken van verhoogd bloedverlies tijdens 

levertransplantaties. Het gebruik van antifibrinolytische medicijnen leidt tot een reductie van 

het bloedverlies met ongeveer 30%. Daarnaast hebben chirurgische en anesthesiologische 

vernieuwingen en betere orgaanpreservatie technieken geleid tot geleidelijke vermindering 

van bloedverlies en bloedtransfusie. Meerdere centra rapporteren levertransplantatie zonder 

bloedtransfusie bij ca. 30% van hun patiënten.
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In Hoofdstuk 7 wordt een retrospectieve studie beschreven bij 433 volwassen patiënten naar 

het effect van de verschillende bloedproducten op de uitkomsten na levertransplantatie. Het 

percentage patiënten dat een transfusie kreeg verminderde van 100% in de periode 1989-1996 naar 

74% in de periode 1997-2004. Na uni- en multivariate analyse bleken de indicatie voor transplantatie, 

transfusie van rode bloedcellen (RBCs) of transfusie van trombocyten onafhankelijke risicofactoren 

voor 1-jaars patiëntoverleving. Het effect op de 1-jaars overleving was dosis gerelateerd met 

een hazard ratio van 1.377 per eenheid trombocytentransfusie (P waarde =0.01) en 1.057 per 

eenheid RBC (P waarde =0.001). Concluderend blijkt uit deze studie dat niet alleen RBCs maar ook 

trombocytentransfusie een negatieve impact hebben op overleving na levertransplantatie. 

In Hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op de specifieke oorzaken van mortaliteit en transplantaatfalen 

in relatie tot trombocytentransfusie tijdens levertransplantatie. We beschrijven een serie van 449 

opeenvolgende volwassen patiënten die een primaire levertransplantatie ondergingen. Patiënt- 

en transplantaatoverleving waren beide significant lager bij patiënten die trombocytentransfusie 

kregen vergeleken met patiënten die geen trombocytentransfusie kregen (74% vs. 92%, en 69% 

vs. 85%, respectievelijk na 1-jaar; P waarde <0.001). Patiënten die trombocytentransfusie kregen 

hadden een significant hogere vroege mortaliteit ten gevolge van acute longschade (4.4% vs 0.4%; 

P waarde =0.004). De resultaten van deze studie suggereren dat trombocytentransfusie, door de 

associatie met transfusie-gerelateerde acute longschade, een belangrijke risicofactor is voor het 

optreden van mortaliteit na levertransplantatie. 

In Hoofdstuk 9 wordt een retrospectieve studie beschreven naar het effect van bloedtransfusie op 

de incidentie van acute afstoting na levertransplantatie. Het geven van bloedtransfusies wordt in 

het algemeen beschouwd als een schadelijke interventie. Onderzoek verricht in de jaren ‘80 en ’90 

van de twintigste eeuw naar preoperatieve bloedtransfusies bij niertransplantaties beschrijft echter 

een beschermend effect van bloedtransfusies op het ontwikkelen van afstoting na transplantatie. 

In de periode van 1995 tot en met 2004 werden 292 primaire levertransplantaties bij volwassenen 

verricht in ons centrum. Dit cohort vormde de basis voor een onderzoek naar de invloed van 

bloedtransfusie op het optreden van afstoting na levertransplantatie. Dit decennium werd 

gekozen omdat tijdens deze periode routinematig een leverbiopsie werd verricht na transplantatie, 

uiteraard alleen als de klinische toestand van de patiënt dit toeliet. Alle patiënten die tot 2 weken 

na levertransplantatie een leverbiopsie kregen werden geïncludeerd. Patiënten die overleden of 

werden geretransplanteerd binnen 1 week na transplantatie werden geëxcludeerd. In totaal werd 

bij 197 patiënten een leverbiopt gedaan binnen 2 weken na transplantatie. Bij zestig (31%) patiënten 

werden geen tekenen van afstoting in het leverbiopt geconstateerd. Negenenvijftig (30%) patiënten 

kregen geen RBC transfusie tijdens de transplantatie. Na uni- en multivariate analyse bleken de 

volgende variabelen onafhankelijke beschermende factoren tegen afstoting: intra-operatieve RBC 

transfusie en het geven van inductie-immunosuppressiva. Op basis van dit onderzoek concluderen 

we dat patiënten die geen bloedtransfusie nodig hebben gehad tijdens de levertransplantatie een 

hogere kans hebben op het krijgen acute afstoting na de transplantatie. 
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In Hoofdstuk 10 wordt een retrospectief onderzoek beschreven naar de invloed van het gebruik van 

extended criteria donor (ECD) levers op het intra-operatief bloedverlies tijdens levertransplantatie. 

Vanwege het tekort aan donororganen en de noodzaak om sterfte op de wachtlijst te verminderen 

worden wereldwijd in toenemende mate donorlevers gebruikt voor transplantatie die van 

iets mindere kwaliteit zijn, de zogenaamde ECD levers. Het gebruik van ECD levers is echter 

geassocieerd met een verhoogd risico op transplantaatfalen en een verhoogde kans op mortaliteit. 

We beschrijven een serie van 318 opeenvolgende primaire levertransplantaties bij volwassenen. 

Een ECD lever werd gedefinieerd als een orgaan met een donor risk index (DRI) ≥1.7. ECD levers 

werden gebruikt bij 36% van de ontvangers. Bij 27% van de patiënten verliep de levertransplantatie 

zonder bloedtransfusie. Na uni- en multivariate analyse bleken de volgende factoren onafhankelijk 

geassocieerd met verhoogde post-reperfusie transfusie behoefte: DRI ≥1.7, vrouwelijke ontvanger, 

leeftijd van de ontvanger en het niet geven van aprotinine tijdens de transplantatie. We concluderen 

dat er een associatie bestaat tussen het gebruik van ECD levers en verhoogde post-reperfusie 

transfusiebehoefte. 

Hoofdstuk 11 bestaat uit 3 appendices beschreven met aanvullende informatie. 

1) De enquête naar het gebruik van hemostatische hulpmiddelen die werd beschreven in hoofdstuk 

3

2) Twee ingezonden brieven en de reactie hierop betreffende de Nederlandse gerandomiseerde 

multicenter studie (FRESCO trial) naar het effect van fibrin sealants op resectievlak gerelateerde 

complicaties zoals beschreven in hoofdstuk 5

3) Een ingezonden brief en de reactie hierop betreffende de retrospectieve studie naar het effect 

van verschillende bloedproducten op de uitkomsten bij levertransplantatie zoals beschreven in 

hoofdstuk 7

In Hoofdstuk 12 wordt gediscussieerd over de relevante resultaten en conclusies van de 

verschillende studies en worden toekomstige ontwikkelingen besproken. 

Deel 1 Studies bij leverresecties

1) Bloedtransfusie is een onafhankelijke risicofactor voor postoperatieve morbiditeit en mortaliteit 

na leverresecties. Er is beperkt bewijs dat bloedtransfusie effect heeft op oncologische uitkomsten na 

leverresecties voor primaire of secundaire levertumoren. (hoofdstuk 2) 

Bloedtransfusies hebben een immunosuppressieve werking. Het onderliggende mechanisme 

is niet exact bekend. Wel wordt dit effect vooral toegeschreven aan de circulerende leukocyten 

in het donorbloed en mogelijk is er ook een relatie met preservatie-gerelateerde schade van 

RBCs. Tegenwoordig worden in de meeste landen leukocyt-arme bloedtransfusies gegeven. Of 

hiermee de immunosuppressieve bijwerking van bloedtransfusie is geëlimineerd blijft de vraag. 

Gerandomiseerde studies op het gebied van colorectaal carcinoom hebben geen verschil in 

kankerrecidief laten zien tussen patiënten die leukocytenbevattende dan wel leukocyten-arme RBC 

transfusies kregen. Dergelijk onderzoek is niet verricht bij patiënten met een levertumor. 

Andere strategieën om schadelijke effecten van bloedtransfusie te verminderen zijn het reduceren 
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van de bewaarduur van bloedtransfusies en het gebruiken van autoloog bloed, bijvoorbeeld door 

preoperatieve donatie, intra-operatief gebruik van cell-saver technieken, of het toepassen van 

normovolemische hemodilutie. 

2) Hemostatische hulpmiddelen worden in Nederland veelvuldig gebruikt tijdens leverresecties. De 

meest gebruikte hemostatische hulpmiddelen zijn fibrine sealants. Deze middelen worden niet alleen 

toegepast voor hemostatische doeleinden maar worden ook ingezet ter preventie van resectievlak-

gerelateerde complicaties. (hoofdstuk 3) Fibrine sealants zijn effectief als hemostatisch hulpmiddel 

tijdens leverresecties. Er is echter geen bewijs dat fibrine sealants andere resectievlak-gerelateerde 

complicaties voorkomen.(hoofdstuk 4) Een Nederlandse multicenter gerandomiseerde studie naar het 

effect van fibrine sealants ter preventie van postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties liet 

zien dat fibrine sealants niet effectief zijn in het verminderen van resectievlak-gerelateerde complicaties. 

(hoofdstuk 5)

Het lijkt een logische gedachte om fibrine sealants te gebruiken als een afdichtende laag op het 

resectievlak van de lever om zo het risico op resectievlak-gerelateerde complicaties (gallekkage, 

nabloeding en abcesvorming) te voorkomen. Een aantal studies hebben gekeken naar effect 

van fibrine sealants op resectievlak-gerelateerde complicaties en laten tegenstrijdige resultaten 

zien. Studies die wel een effect suggereren waren niet groot genoeg om voldoende statistische 

‘power’ te hebben om dit eindpunt goed te kunnen beoordelen. Naast de beschreven prospectief 

gerandomiseerde studie is internationaal nog een grote gerandomiseerde studie gepubliceerd die 

geen effect liet zien op resectievlak gerelateerde complicaties. 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat fibrine sealants niet effectief zijn om gallekkage te 

voorkomen komt uit een in vitro studie. Deze studie onderzocht het effect van gal op de stabiliteit 

van fibrine sealants. Deze studie liet zien dat gal fibrinolytische eigenschappen (gemedieerd door 

tissue-type plasminogen activator en plasminogeen in de gal) bezit die zorgen voor de afbraak van 

de fibrine sealant. De uitkomsten van deze in vitro studie en de klinische studies in acht nemend, 

vinden we dat er geen plaats is voor routinematig gebruik van fibrine sealants bij leverresecties.

Een beperking van onze gerandomiseerde studie is dat we maar één soort fibrine sealant hebben 

onderzocht. Dit betekent dat de resultaten niet automatisch kunnen worden vertaald naar andere 

hemostatische middelen. Inmiddels zijn er nieuwe middelen op de markt, zogenaamde carrier-

bound fibrine sealants, die een solide matrix hebben in combinatie met een actieve hemostatische 

bedekking die trombine en fibrinogeen bevat. Ook bij deze middelen wordt een fibrine stolsel 

gevormd, die theoretisch zouden kunnen worden afgebroken door de fibrinolytische activiteit van 

gal, maar deze conclusie kunnen we niet trekken zonder klinisch of in vitro bewijs. 

Postoperatieve resectievlak-gerelateerde complicaties, in het bijzonder gallekkage, zijn 

verantwoordelijk voor een vertraagd herstel na leverresecties. Afhankelijk van de gradering van de 

gallekkage wordt deze complicatie beschreven bij 1-14% van de patiënten die een leverresectie 

ondergaan. Postoperatieve gallekkage leidt tot reïnterventies, verlengde opnameduur, hogere 
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mortaliteit en hogere kosten. Uit verschillende studies zijn de volgende risicofactoren voor gallekkage 

geïdentificeerd: de oudere patiënt, een groot resectie oppervlak, centrale resecties of grote extra-

anatomische resecties, resectie in combinatie met een biliodigestieve anastomose, preoperatieve 

chemotherapie, two-stage hepatectomie, het gebruik maken van selectieve bloedinflow occlusie 

technieken, irradicale resectie en het achterwege laten van een intra-operatieve gallekkage test. 

Verminderen van postoperatieve gallekkage in de toekomst vereist een tailor-made aanpak. 

Toekomstige gerandomiseerde studies naar nieuwe carrier-bound sealants dienen idealiter 

van voldoende omvang te zijn om het eindpunt gallekkage incidentie verantwoord te kunnen 

beoordelen (‘statistische power’). Gezien het feit dat gal fibrinolytisch is zijn carrier-bound sealants 

met een synthetische sealant theoretisch veelbelovender dan carrier-bound fibrine sealants. 

Deel 2 Studies bij levertransplantaties

3) Chirurgische, farmacologische en anesthesiologische vernieuwingen hebben over de jaren geleid 

tot een geleidelijke vermindering van bloedtransfusie behoefte tijdens levertransplantaties. Meerdere 

centra rapporteren levertransplantatie zonder bloedtransfusie bij ca. 30% van hun patiënten. 

(hoofdstuk 6) RBC- en trombocytentransfusie zijn beide onafhankelijke risicofactoren voor sterfte na 

levertransplantatie. (hoofdstuk 7) Verhoogde vroege mortaliteit na levertransplantatie bij patiënten die 

trombocytentransfusie kregen tijdens transplantatie kan worden toegeschreven aan vroege mortaliteit 

ten gevolge van transfusie-gerelateerde acute longschade. (hoofdstuk 8)

Het is de vraag of de besproken reductie in bloedverlies en bloedtransfusie ook geldt voor de 

situatie anno 2015. Het routinematig gebruik van het antifibrinolytische middel aprotinine werd 

gestaakt in 2007, nadat het van de markt werd gehaald naar aanleiding van een aantal negatieve 

publicaties die een verband lieten zien tussen aprotinine en eind-orgaanschade na cardio-thoracale 

ingrepen. Eerder gepubliceerde gerandomiseerde studies naar gebruik van aprotinine versus 

placebo bij levertransplantaties lieten een 30% reductie in RBC transfusie zien bij patiënten die 

aprotinine kregen.

Ongepubliceerde data uit ons centrum laten zien aan dat het transfusievrije percentage na staken 

van aprotinine significant gedaald is van 39% (2000-2007) naar 21% (2008-2013). Het aantal RBC 

transfusies steeg significant van mediaan 2 (2000-2007) naar 4 units (2008-2013). (ongepubliceerde 

data F. Arshad) Stijging in transfusiebehoefte kan mogelijk deels verklaard worden doordat we 

niet routinematig zijn overgegaan op het geven van een alternatief effectief antifibrinolyticum, 

bijvoorbeeld tranexaminezuur. Reden om dit niet routinematig te doen is het groeiende besef 

dat er bij een cirrotische patiënt sprake is van ‘rebalanced hemostasis’, welke ook kan leiden tot 

stollingsactivatie. De gemiddelde patiënt met cirrose blijkt in een hemostatische balans te 

zijn ondanks abnormale stollingstesten. Tijdens een levertransplantatie kan de balans tussen 

hypocoagulatie en hypercoagulatie gemakkelijk doorslaan en aanleiding geven tot bloeding maar 

ook aanleiding geven tot trombo-embolische complicaties. Hoewel er geen duidelijke relatie bestaat 

tussen antifibrinolytica en trombo-embolische complicaties, lijkt het logisch alleen antifibrinolytica 
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te geven wanneer er sprake is van hyperfibrinolyse. Deze tendens wordt ook beschreven in de 

internationale literatuur. 

De beste manier om bloedverlies en hemostatische disbalans tijdens een levertransplantatie 

te voorkomen is waarschijnlijk een restrictief infusiebeleid, om stijging in portale en centraal 

veneuze druk te voorkomen. Op dit moment wordt een internationale placebo-gecontroleerde 

gerandomiseerde studie verricht waarbij het effect van protrombine complex concentraat (PCC), 

een laag-volume pro-hemostatisch product, op perioperatief bloedverlies bij levertransplantaties 

wordt onderzocht. PCC bevat niet alleen procoagulante factoren (factor II, VII, IX, en X), maar ook 

anticoagulante factoren (proteïne C en S). Theoretisch voordeel van het geven van PCC bij cirrotische 

patiënten is dat het gewicht aan beide zijden van de balans versterkt, waardoor deze patiënt minder 

snel uit zijn hemostatische balans raakt. 

Zoals eerder besproken hebben bloedtransfusies een immunosuppressieve werking. 

Bloedplaatjes spelen een complexe rol. Naast een hemostatische functie bevatten plaatjes 

veel cytokines en vasoactieve inflammatoire mediatoren, die vrijkomen na activatie, waardoor 

trombocytentransfusies moeten worden beschouwd als pro- inflammatoir. Patiënten die 

trombocytentransfusie kregen tijdens een levertransplantatie ontwikkelden relatief vaak acute 

longschade (ALI) of een acute respiratory distress (ARDS) beeld. Dit kan verklaard worden door een 

systemische respons waarbij antilichamen tegen leukocyten, maar ook inflammatoire mediatoren in 

gepreserveerde bloedplaatjes, een rol spelen. Het is niet duidelijk of leukocytenreductietechnieken 

of het verminderen van de bewaarduur van bloedproducten deze negatieve effecten van RBC- en 

trombocytentransfusie kan wegnemen. 

4) Er bestaat een verhoogd risico op acute afstoting na levertransplantatie wanneer de patiënt geen RBC 

transfusie kreeg tijdens de transplantatie. (hoofdstuk 9)

In ons onderzoek toonden we aan dat de afwezigheid van intra-operatieve RBC transfusie 

geassocieerd is met een bijna 3-voudig verhoogd risico op histologisch bewezen acute afstoting 

binnen 2 weken na transplantatie. We konden geen beschermend effect aantonen van preoperatieve 

RBC transfusies op acute afstoting, zoals eerder wel werd gezien bij niertransplantaties. Dit 

beschermende effect van RBC transfusie op afstoting moet worden afgewogen tegen de nadelen 

van RBC transfusie. Meerdere studies laten zien dat bloedtransfusies tijdens levertransplantatie 

geassocieerd zijn met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De behandeling van acute afstoting 

is tegenwoordig simpel en effectief. Acute klinische of subklinische afstoting is niet geassocieerd 

met slechte lange termijn resultaten. Wij blijven dan ook de voorkeur geven aan een restrictief 

transfusiebeleid omdat de voordelen van RBC transfusie niet opwegen tegen de nadelen. We 

adviseren wel om alert te zijn op acute afstoting bij patiënten die geen RBC transfusie kregen tijdens 

de levertransplantatie, waarbij het van belang kan zijn om bij deze patiënten een iets agressiever 

immuunsuppressie beleid te voeren.
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5) Het gebruik van ECD levers is geassocieerd met een verhoogde post-reperfusie transfusie behoefte. 

(hoofdstuk 10)

Het accepteren van ECD levers vermindert het overlijdenspercentage van patiënten die op de 

wachtlijst staan voor een levertransplantatie. Over het algemeen worden ECD levers echter gezien 

als organen met een hoger risico op primaire transplantaatdisfunctie en primaire non-functie van 

de lever na transplantatie. Er is tot nu toe geen duidelijke definitie voor een ECD lever, maar hoge 

donor leeftijd, ernstige steatose, DCD levers (donatie na circulatoire dood), partiële levers, en CVA 

als doodsoorzaak bij de donor worden algemeen beschouwd als ECD factoren. Donor risk scores, 

zoals de donor risk index (DRI), zijn ontwikkeld om het risico geassocieerd met donorvariabelen 

te kwantificeren. In deze studie werd een DRI afkapwaarde van 1.7 gebruikt om een ECD lever te 

definiëren, zoals eerder in een gepubliceerde studie was gedaan. We weten uiteraard niet of dit een 

terechte aanname is.

De resultaten van deze studie suggereren dat het transplanteren van een ECD lever, uitgedrukt 

als DRI ≥1.7, een negatieve impact heeft op RBC transfusiebehoefte na reperfusie van de lever. Dit 

negatieve effect kan waarschijnlijk worden verklaard door eerder geleverd bewijs dat ischemie-

reperfusie schade ernstiger is naarmate de kwaliteit van de lever slechter is. Ischemie-reperfusie 

schade kan aanleiding geven tot coagulopathie en hyperfibrinolyse.

Focus van toekomstig onderzoek is verbeteren van de kwaliteit van organen en verminderen van 

de ischemie-reperfusie schade. Nieuwe strategieën zijn het gebruik van extracorporele membraan 

oxygenatie (ECMO) en normotherme regionale perfusie bij DCD donoren. Ex-vivo farmacologische 

conditionering van de lever of de ontvanger is bewezen zinvol gebleken in het verminderen van de 

ischemie-reperfusie schade. De meest veelbelovende ontwikkeling is echter de hernieuwde interesse 

in ex-situ machine perfusie (MP), die inmiddels toepasbaar is in de klinische setting. Voordelen van 

MP ten opzichte van de traditionele statische koude bewaarmethode zijn: de mogelijkheid om 

voedingstoffen en zuurstof toe te dienen, afvalproducten te verwijderen, de functie van de lever te 

testen en therapeutische interventies te doen. Er zijn nog maar een paar klinische trials over MP bij 

levertransplantatie gepubliceerd, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.
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