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Introductie

Galwegproblemen zijn de meest voorkomende complicaties na een levertransplantatie wanneer de donorlever 
afkomstig is van een donor overleden na circulatiestilstand. Ongeveer een kwart van de patiënten krijgt ermee te 
maken. Uit experimenteel en (pre)klinisch onderzoek blijken gunstig effecten van hypotherme machine perfusie 
van de lever gedurende twee uur voor de transplantatie. De mitochondriën van de lever worden geresusciteerd, 
het ATP-niveau wordt hersteld en er treedt minder ROS (reactive oxygen species) vorming op waardoor er 
minder schade ontstaat aan de galwegen na reperfusie in de ontvangende patiënt. In een multicenter 
internationaal gerandomiseerde gecontroleerde studie werd de effectiviteit van hypotherme machine perfusie 
onderzocht op de incidentie van non-anastomotische galwegstricturen na levertransplantatie.

Methode

Patienten die een levertransplantatie ondergingen waarbij de lever afkomstig was van een donor overleden na 
circulatiestilstand werden gerandomiseerd voor de interventiegroep (hypotherme machine perfusie) of voor de 
controle groep (conventionele bewaarmethode waarbij de donorlever werd bewaard in een koelbox met ijs). De 
primaire uitkomstmaat was de incidentie van non-anastomotische galwegstricturen 6 maanden na transplantatie. 
De secundaire uitkomstmaten waren overige transplantatie-gerelateerde en algemene complicaties.

Resultaten

Van januari 2016 tot juli 2019 werden in zes Europese transplantatieziekenhuizen 245 patiënten gescreend en 
werden 160 patiënten geïncludeerd (78 in de machine perfusie groep en 78 in de controle groep). Na 
randomisatie werden 4 patiënten geëxcludeerd vanwege steatosis hepatis (n=2), niet-reconstrueerbaar vaatletsel 
van de donorlever (n=1) en peroperatief ontdekte maligniteit in de ontvanger (n=1).  In de machine perfusie 
groep, ontwikkelde 6% (5/78) van de patienten non-anastomotische galwegstricturen tegenover 18% (14/78) in 
de controle groep (hazard risico 0.32; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.11–0.89; P = 0.03). Het postreperfusie 
syndroom werd minder vaak waargenomen (12% in de machine perfusie versus 27% in de controle groep) en 
vroege transplantaatdysfunctie trad minder op (26% versus 40%). Het cumulatieve aantal behandelingen van 
non-anastomotische biliaire stricturen was bijna 4 keer zo laag na machine perfusie. De incidentie van overige 



complicaties was vergelijkbaar in de beide groepen.

Conclusie

Hypotherme machine perfusie verlaagt het risico op het ontwikkelen van non-anastomotische galwegstricturen 
van donorlevers waarbij de lever afkomstig was van een donor overleden na circulatiestilstand. (Gefinancierd 
door Fonds NutsOhra; ClinicalTrials.gov number, NCT02584283.)
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