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Levertransplantatie met een levende donor: de eerste 3 casussen in
Rotterdam
G.Kazemier, H.J.Metselaar, R.A.de Man, T.C.K.Tran, T.H.N.Groenland en H.W.Tilanus

Levertransplantatie met een deel van de lever van een levende, gezonde donor kan voor geselecteerde
patiënten met een eindstadium van leverfalen levensreddend zijn. De ervaringen met de eerste 3 Nederlandse, volwassen patiënten waren als volgt. De eerste patiënt was een 56-jarige man met primair
scleroserende cholangitis, die een leverhelft ontving van zijn 53-jarige zuster. Na de operatie kreeg
de donor een urineweginfectie, die antibiotisch werd behandeld. De ontvanger kreeg 6 dagen na transplantatie koorts en een paralytische ileus. Bij relaparotomie werd minimale gallekkage aangetroffen uit
het sneevlak van de lever, die met een hechting gecorrigeerd werd. Donor en ontvanger maakten het
3 jaar na de donatie goed. De tweede patiënt was een man van 63 jaar met een hepatitis B-levercirrose,
recidiverende varicesbloedingen en een hepatocellulair carcinoom. Het carcinoom werd percutaan met
radiofrequente ablatie behandeld. Hij kreeg een levertransplantaat van zijn 28-jarige zoon. De donor
kreeg later kortdurend ileus en geringe leverfunctiestoornissen. De ontvanger kreeg een bacteriële
infectie van de ascites die antibiotisch werd behandeld en later een Candida-oesofagitis en een herpessimplexinfectie, die eveneens succesvol werden behandeld. Ruim 2 jaar na donatie en transplantatie
waren beiden in goede conditie. De derde patiënt was een man van 42 jaar met een chronische hepatitis
B-virusinfectie en 2 hepatocellulaire carcinomen. Zijn 34-jarige schoonzuster fungeerde als donor. De
ontvanger kreeg langdurige icterus door een stenose ter plaatse van een galweganastomose, waarvoor
een stent werd geplaatst. Hij werd in goede conditie ontslagen, maar overleed na 11 maanden aan hersenmetastasen. Een jaar na de procedure maakte de donor het goed. Het Rotterdamse levertransplantatieprogramma met een levende donor laat zien dat goede resultaten haalbaar zijn voor de ontvangers,
met minimale morbiditeit voor de donoren.
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In Nederland staat een toenemend aantal patiënten op
de wachtlijst om een levertransplantatie te ondergaan. Het
aantal postmortale donaties van ongeveer 110 levers per jaar
is echter al jaren stabiel.1 Dientengevolge neemt de gemiddelde wachttijd voor een levertransplantatie toe. Deze
bedraagt in het Erasmus MC te Rotterdam nu gemiddeld 16
maanden. Toename van de wachttijd leidt bij een aanzienlijk
aantal patiënten tot achteruitgang van de algemene conditie. Dit resulteert in een verhoogde morbiditeit en mortaliteit na transplantatie en soms zelfs in overlijden tijdens die
wachttijd (Mortality on waiting list. Eurotransplant, 2005:
www.eurotransplant.nl/files/annual_report/AR2006_def.
pdf ). Deze problematiek is een belangrijke stimulans voor
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het aantal te
transplanteren organen te vergroten. Donatie bij leven of
levende-donorlevertransplantatie (LDLT) is er daar één van.
Erasmus MC-Centrum, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Afd. Heelkunde: hr.dr.G.Kazemier, mw.T.C.K.Tran en hr.prof.dr.H.W.
Tilanus, chirurgen.
Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.prof.dr.H.J.Metselaar en hr.dr.R.A.
de Man, maag-darm-leverartsen.
Afd. Anesthesiologie: hr.T.H.N.Groenland, anesthesioloog.
Correspondentieadres: hr.dr.G.Kazemier (g.kazemier@erasmusmc.nl).

Hier beschrijven wij de eerste ervaringen met LDLT bij
volwassenen in Nederland vanuit het Erasmus MC.
ziektegeschiedenissen
Patiënt A was een 56-jarige, Nederlandse man die sinds 15
jaar bekend was wegens primair scleroserende cholangitis
en colitis ulcerosa. Hij werd frequent opgenomen in verband met cholangitiden en onderging talloze endoscopische galweginterventies, waarbij een steeds verder gedestrueerde galboom werd gezien. Dit eindstadium van primair scleroserende cholangitis, waarbij de synthesefunctie
van de lever soms opvallend lang intact blijft, vormt een
erkende indicatie voor levertransplantatie.2 Na uitvoerige
analyse werd patiënt op de wachtlijst geplaatst om een
levertransplantatie te ondergaan. Patiënt en zijn 53-jarige
zuster hadden een aantal jaren geleden al een broer verloren
aan een terminale leverinsufficiëntie. Die ziektegeschiedenis
was voor de zuster een belangrijke motivatie om haar broer
een deel van haar lever voor transplantatie aan te bieden.
Haar lengte en gewicht vielen binnen de protocollaire norm.
Als eerste en voorlopig enige invasieve onderzoek werd haar
bloedgroep bepaald. Die kwam overeen met die van patiënt,
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waarmee theoretisch de weg vrij werd gemaakt voor verdere
analyse.
Onderzoek van de potentiële donor. De donor werd hiertoe
allereerst gezien door een onafhankelijke internist en een
onafhankelijke medisch psycholoog. Beiden waren weliswaar verbonden aan het Erasmus MC, maar zij waren niet
direct betrokken bij het levertransplantatieprogramma. Zij
rapporteerden schriftelijk dat de potentiële donor algemeen
medisch geschikt was, dat zij zich had vergewist van de risico’s van de ingreep en dat zij de beslissing tot donatie bij
leven geheel onafhankelijk had kunnen nemen. Vervolgens
werd trifasische contrast-CT van de lever verricht met volumemeting van de rechter en linker leverkwab. De vasculaire
anatomische kenmerken van de donor waren niet afwijkend
en het volume van de rechter leverkwab, dat wil zeggen segmenten V-VIII volgens Couinaud (figuur 1) bleek 820 ml te
bedragen, wat overeenkwam met 61% van haar totale levervolume en met 1,1% van het lichaamsgewicht van haar broer.
Bij de donor werd magnetische-resonantiecholangiopancreaticografie (MRCP) verricht teneinde anatomische kenmerken van de galwegen af te beelden. Deze MRCP toonde 2
galtakken uit de rechter leverkwab. Daarmee was de rechter
leverkwab van de donor in principe geschikt voor transplantatie. De gegevens van donor en ontvanger werden besproken in de multidisciplinaire levertransplantatiewerkgroep.
Besloten werd tot LDLT.
De ingreep. Beide patiënten werden de dag vóór de operatie opgenomen op verschillende afdelingen teneinde
de kans op verwisselingen, bijvoorbeeld tijdens bloedafnamen, zo klein mogelijk te maken. De volgende dag werd
met de operatie van de donor aangevangen. Tijdens deze
operatie werd via een subcostale incisie rechts de leverhilus
vrijgelegd, waarna de ductus hepaticus communis en de
ductus choledochus werden gecanuleerd via de ductus cysticus en een cholangiogram werd vervaardigd. Dit bevestigde
de eerder beschreven galganganatomie (figuur 2). Nadat de
rechter tak van de V. portae, de rechter tak van de A. hepatica en de rechter tak van de V. hepatica waren opgezocht,
werd een hemihepatectomie rechts verricht. Tijdens de fase
waarin het leverparenchym werd doorgenomen, werden
ook de twee galtakken uit de rechter leverhelft doorgenomen. Beide leverhelften bleven tijdens het doornemen van
het parenchym steeds doorbloed, totdat de vaten naar de
rechter leverhelft werden afgeklemd en doorgenomen en de
rechter leverhelft werd verwijderd. Het bloedverlies bedroeg
400 ml; de donor ontving geen bloedtransfusies, maar kreeg
haar bloed terug met behulp van de ‘cell saver’-techniek.
De donoroperatie duurde 5 h. Het transplantaat werd vervolgens geperfundeerd via de rechter tak van de V. portae en
de A. hepatica met een tot 0°C gekoelde perfusievloeistof
(Viaspan). Gedurende deze fase werd de rechter leverkwab
verder klaargemaakt voor transplantatie, waarbij onder
andere de middelste levervene gereconstrueerd werd met
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figuur 1. Segmentverdeling van de lever volgens Couinaud.

een gedenatureerde A. mammaria van een stier (Sima
Prosthesis; Shelhigh Incorporated, Union, VS).
Op het moment dat bij de donoroperatie de lever gesplitst kon worden, startte het tweede team met de ontvangeroperatie. Begonnen werd met het verwijderen van de
zieke lever. Deze hepatectomiefase duurde 2 h. Vervolgens
werd het transplantaat op de orthotope positie aangesloten.
De 2 galwegen van het transplantaat werden aangesloten
op een daarvoor geïsoleerde jejunumlis, omdat de eigen galweg van de ontvanger door de primair scleroserende cholangitis niet bruikbaar was. De ontvangeroperatie duurde
in totaal 6 h. De ontvanger ontving evenmin bloedtransfusies.
Postoperatief beloop. Het postoperatieve beloop van de
donor werd gestoord door een urineweginfectie waarvoor
patiënte antibiotisch werd behandeld. Gedurende de eerste
3 dagen na de operatie had zij een licht verminderde leverfunctie, die zich onder andere uitte in een verminderde productie van stollingsfactoren. Bij de ontvanger ontwikkelden
zich 6 dagen na transplantatie koorts en een paralytische
ileus. Omdat het beeld niet verbeterde, werd 2 dagen later
opnieuw laparotomie verricht, waarbij minimale gallekkage
werd aangetroffen uit het sneevlak van de lever. Deze kon
met een hechting gecorrigeerd worden. Na deze tweede
operatie was het beloop verder ongestoord. De immunosuppressieve medicatie van de ontvanger was niet anders
dan bij een transplantatie van een postmortale lever. Donor
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en ontvanger verkeerden bij follow-up 3 jaar na donatie en
transplantatie in uitstekende conditie en hadden beiden
hun werk en hun sociale leven volledig hervat.
Patiënt B was een Turkse man van 63 jaar met een hepatitis
B-levercirrose, recidiverende varicesbloedingen en een recent ontdekt hepatocellulair carcinoom van 1 cm diameter.
Hij verkeerde in een matige algehele conditie. Een leverresectie bleek niet geïndiceerd, gezien de aanzienlijke kans
op onvoldoende functie van de resterende cirrotische lever.
Het hepatocellulair carcinoom werd percutaan met radiofrequente ablatie behandeld en patiënt werd op de wachtlijst geplaatst om een levertransplantatie te ondergaan. De
28-jarige zoon toonde zich zeer gemotiveerd als donor te
fungeren en zijn bloedgroep kwam overeen met die van
zijn vader. Bij de eerder beschreven analyse bleek hij zowel
medisch als psychisch geschikt als donor.
Tijdens de donoroperatie en de transplantatie werd dezelfde strategie gevolgd als bij de eerste procedure. Anders
dan bij patiënt A werd bij patiënt B de galweg gereconstrueerd met behulp van een directe anastomose tussen de
galweg van het transplantaat en de ductus hepaticus van
de ontvanger. Het postoperatieve beloop van de donor werd
verstoord door een kortdurende ileus en geringe leverfunctiestoornissen gedurende enkele dagen. Twee weken na
transplantatie werd de donor uit het ziekenhuis ontslagen.
Het herstel bij de ontvanger verliep traag. Er trad een bacteriële infectie op van de ascites die succesvol antibiotisch
werd behandeld. In het verdere postoperatieve beloop werden een Candida-oesofagitis en een herpes-simplexinfectie
succesvol behandeld.
Donor en ontvanger waren ruim 2 jaar na donatie en

transplantatie in goede conditie. De donor had zijn werk
hervat en beiden waren sociaal weer volledig actief. De
donor kreeg hypertensie, waarvoor geen duidelijke oorzaak
kon worden gevonden.
Patiënt C was een van oorsprong Chinese man van 42 jaar
die reeds lang bij ons bekend was wegens een levercirrose
als gevolg van een chronische hepatitis B-virusinfectie. Bij
een screeningsprogramma werden bij hem 2 hepatocellulaire carcinomen van 2 cm diameter vastgesteld. Meerdere
familieleden werden gescreend om als donor op te treden,
maar zij werden allen om verschillende redenen afgewezen.
Uiteindelijk bleek de Nederlandse schoonzuster van patiënt
wel te voldoen aan alle criteria. Zij was 34 jaar.
Tijdens de donoroperatie en de transplantatie werd
de hiervoor beschreven strategie gevolgd. Ook bij deze patiënt
werd de galweg gereconstrueerd met behulp van een directe
anastomose tussen de 2 galwegen van het transplantaat en
de linker en rechter ductus hepaticus van de ontvanger. Het
postoperatieve beloop van de donor werd verstoord door
buikpijn waarvoor geen verklaring werd gevonden. Er waren ook bij deze donor geringe leverfunctiestoornissen die
snel herstelden. De ontvanger had een aantal problemen,
waarbij langdurige icterus op de voorgrond stond. Deze
werd veroorzaakt door een stenose ter plaatse van de posterieure galweganastomose. Daarvoor werd tijdens endoscopische retrograde cholangiografie een stent geplaatst.
Na een postoperatief verblijf in het Erasmus MC van bijna
2 maanden werd patiënt in goede conditie ontslagen. In
de verwijderde lever werden 2 hepatocellulaire carcinomen
aangetroffen van respectievelijk 23 mm en 14 mm diameter
met tekenen van vaso-invasieve groei.

2 galgangen uit de rechter leverkwab

figuur 2. Peroperatief cholangiogram bij de levende donor van patiënt A laat 2 galgangen uit de rechter leverkwab zien.
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Een jaar na de procedure maakte de donor het goed. De
ontvanger overleed na 11 maanden aan hersenmetastasen.
beschouwing
LDLT is controversieel, omdat bij een gezond individu een
operatie wordt verricht met potentieel aanzienlijke morbiditeit en zelfs sterfte. Inmiddels is een groot aantal van deze
operaties verricht en is vooral LDLT met kinderen als ontvanger een internationaal geaccepteerde behandeling geworden. Dit komt doordat de risico’s daarbij voor de donor
kleiner zijn dan bij LDLT met volwassen ontvangers, omdat
slechts een klein deel van de lever hoeft te worden weggenomen. Bij een klein kind als ontvanger kan men soms volstaan met het transplanteren van de segmenten I en II van
een volwassen donor. Bij volwassen ontvangers zijn meestal
de segmenten V-VIII noodzakelijk. Resultaten van LDLT bij
kinderen als ontvanger zijn even goed of zelfs beter dan met
organen die postmortaal zijn verkregen (www.eltr.org).
De operatie werd voor het eerst beschreven door Raia
et al. in 1989.3 De verdere ontwikkeling werd gestimuleerd
door de resultaten van de kinder-levertransplantatiegroep
in Chicago. In eerste instantie kregen alleen kinderen een
levertransplantatie. Daarbij werden de segmenten II en III
uitgenomen bij de donor en getransplanteerd (zie figuur 1).
Ondanks morbiditeit bij de donoren en zelfs het overlijden
van donoren won de procedure vooral snel terrein in Aziatische landen waar postmortale orgaandonatie om levensbeschouwelijke redenen vrijwel niet wordt uitgevoerd. Ook
in de VS is inmiddels bij meer dan 1000 kinderen een LDLT
verricht.
Bij levertransplantatie dient, afhankelijk van de ernst van
de leverziekte en de mate van portale hypertensie, tenminste
0,8-1% van het totale lichaamsgewicht te worden getransplanteerd.4 Bij transplantatie van een te kleine levermassa
ontstaat een probleem dat in de literatuur bekend staat als
het ‘small for size’-syndroom. Dit syndroom kan leiden tot
een verminderde synthese- en detoxificatiefunctie van het
transplantaat en uiteindelijk tot verlies van het transplantaat. Het wordt waarschijnlijk niet alleen veroorzaakt door
een te klein getransplanteerd levervolume, maar ook door
portale hyperperfusie van het transplantaat.4
Voor volwassen patiënten is transplantatie van het linker
deel van de lever soms voldoende, maar vaker is het nodig
de grotere rechter leverhelft te gebruiken. Internationaal
wordt aangehouden dat tenminste 30% van het totale leverparenchym voor de donor behouden moet blijven, aangenomen dat het parenchym van goede kwaliteit is. Om die reden
worden in het Rotterdamse programma geen donoren met
een doorgemaakte hepatitis B of C geschikt geacht voor
LDLT. Een hemihepatectomie rechts is voor de donor weliswaar een zeer ingrijpende procedure, maar de operatie
wordt ook frequent voor andere indicaties uitgevoerd, bij-
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voorbeeld als chirurgische behandeling van levermetastasen of hepatocellulair carcinoom. Maar een ingreep met een
morbiditeit van 16-23% mag men niet bagatelliseren.5
Daarnaast is de psychologische belasting van het screeningsproces aanzienlijk, temeer daar er in ons programma
voor elke geschikte donor gemiddeld 7 potentiële donoren
gescreend moesten worden die tijdens die procedure niet
geschikt bleken. Bij sommigen van deze donoren werd daarbij een ziekte gediagnosticeerd die behandeling behoefde.
Dit fenomeen is ook uit de literatuur bekend: bij 15% van de
donoren werd een onverwachte pathologische bevinding
gedaan die donatie onwenselijk maakt.5
Protocol. In het Erasmus MC werd de basis voor een
protocol voor leverdonatie bij leven 5 jaar geleden gelegd.
Daarbij werden 2 belangrijke uitgangspunten vastgesteld.
Ten eerste dient de ontvanger te voldoen aan de criteria voor
levertransplantatie zoals die internationaal zijn vastgesteld
en zoals die in Nederland zijn geaccordeerd door de 3 levertransplantatiecentra (Rotterdam, Groningen en Leiden).
Ten tweede dient de ontvanger op de nationale wachtlijst te
staan voor een levertransplantatie. Deze laatste eis geldt
omdat een postmortale levertransplantatie, eventueel gedurende de screeningsperiode, de voorkeur verdient boven donatie bij leven wegens de risico’s voor de donor. Bovendien
kan men dan bij falen van het transplantaat dat door levende donatie is verkregen een mogelijkheid hebben om de
ontvanger met de hoogste urgentie een orgaan uit het
gebied dat door Eurotransplant wordt bestreken te kunnen
bieden.
Na een aantal wijzigingen werd het protocol door
de levertransplantatiegroep geaccordeerd. Daarna werd het
protocol beoordeeld door de medisch-ethische commissie,
de Commissie voor Medisch Ethische Vraagstukken, en de
Raad van Bestuur van de instelling. Tevens bracht de Gezondheidsraad een behoudend, maar positief advies uit.6
Gedurende dit proces werd een aantal extra waarborgen ter
bescherming van de donor ingebouwd, waarbij diens vrije
beslissing zo goed mogelijk werd vastgelegd. Zo werd, naast
de beoordeling van de donor door het psychosociale team,
het oordeel van een onafhankelijke medicus en een onafhankelijke medisch psycholoog in de beslisboom opgenomen. Tevens werd vastgelegd dat de potentiële donor ten
overstaan van de chirurg moet ondertekenen dat de beslissing geheel vrijwillig is genomen en dat die beslissing kan
worden herroepen tot op de dag van de operatie en zelfs
vóór de deuren van de operatiekamer. Bij het opstellen van
het protocol werd zorgvuldig rekening gehouden met de
volgorde van onderzoeken van de donor. Na een eerste oriënterend gesprek wordt de bloedgroep van de donor bepaald en vervolgens worden diverse vervolgonderzoeken
verricht van non-invasieve procedures als CT en MRI tot bij
enkele patiënten een leverbiopsie.
Het programma LDLT in het Erasmus MC is uit nood
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geboren en er hebben inmiddels sinds de start van het
programma in 20047 tot en met 2007 6 volwassen patiënten
op deze wijze een levertransplantaat ontvangen. De morbiditeit voor de donoren is gering geweest, zonder ernstige complicaties of de noodzaak tot re-interventie. Grote
studies hebben laten zien dat complicaties en transplantaaten patiëntoverleving vergelijkbaar zijn met transplantaties
met postmortaal verkregen organen.8 Leverdonatie bij leven
zal in Nederland de mortaliteit op de wachtlijst misschien
nauwelijks beïnvloeden, maar voor een aantal individuele
patiënten kan de procedure levensreddend zijn.
P.E.Zondervan, patholoog, beoordeelde de biopten, dr.I.P.J.Alwayn, prof.
dr.J.N.M.IJzermans en prof.dr.D.C.Bröring, chirurgen, gaven hulp bij de
operaties en L.Visser, C.Unkhoff en F.Grune, anesthesiologen, bij de anesthesie. L.Elshoven, A.Wilschut en F.Baran verleenden zorg aan ontvangers
en donoren.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Abstract
Liver transplantation with a living donor: the first 3 cases in Rotterdam.
– Liver transplantation with a part of the liver from a healthy living donor
can be life saving for selected patients with end-stage liver failure. The
experiences with the first 3 adult patients in the Netherlands were as
follows. The first patient was a 56-year-old man with primary sclerosing
cholangitis, who received half of the liver from his 53-year-old sister.
Postoperatively, the donor developed a urinary tract infection, which was
treated with antibiotics. The recipient developed fever and paralytic ileus
6 days after transplantation. Relaparotomy revealed minimal bile leakage
from the cut surface of the liver, which was corrected with a suture. Three
years after donation, both donor and recipient were doing well. The second patient was a 63-year-old man with hepatic cirrhosis due to hepatitis
B, recurrent bleeding from varices, and hepatocellular carcinoma. The
carcinoma was treated percutaneously with radiofrequency ablation. He
was given a liver transplant from his 28-year-old son. The donor later developed transient ileus and mild liver function disorders. The recipient
developed a bacterial infection of the ascites, which was treated with
antibiotics, and later Candida-oesophagitis and a herpes simplex infection,
which were also treated successfully. More than 2 years after donation
and transplantation, both donor and recipient were in good condition.
The third patient was a 42-year-old man with a chronic hepatitis B virus
infection and 2 hepatocellular carcinomas. The donor was his 34-yearold sister-in-law. The recipient developed prolonged jaundice due to
stenosis at the site of the bile duct anastomosis, for which a stent was
placed. He was discharged in good condition but died 11 months later of
cerebral metastases. One year after the procedure, the donor was doing
well. The Rotterdam liver transplantation programme with living donors
demonstrates that excellent results can be accomplished with minimal
risk for the donor.
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