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Acuut leverfalen 

 Lage incidentie (1-10/ 106 inw/jr) 

 Icterus 

 Gestoorde stolling (INR > 1.5) 

 Hepatische encephalopathie 

 Tevoren normale leverfunctie 

 Duur ziekte < 26 weken 

 Virus of medicament gerelateerd 

 Grote kans op sterfte 

 



Acuut leverfalen 

Oorzaak bij 127 patienten met ALF 



Pathofysiologie van ALF 

 Massale necrose van levercellen 

 Uitval van leverfunctie: 

• Stolling 

• Ontgifting 

• Glucosehuishouding 

• Immuniteit 

  bacteriele en schimmelinfecties 

 Hemodynamische instabiliteit 

 Multiorgaan falen 

 



Kliniek van acuut leverfalen 

 Aspecifieke symptomen: 

 

 Misselijkheid, malaise, geelzucht, veranderd bewustzijn, coma 

 

 Symptomen kunnen in uren tot enkele dagen sterk veranderen 

 

 Verandering bewustzijn soms eerder dan klinisch geelzucht 

 

 Verandering bewustzijn begint vaak met agitatie, wanen, geirriteerdheid 

voordat dit overgaat in lethargie, stupor en coma. 

 

 



Kliniek van acuut leverfalen -  Lab 

Transaminasen meestal hoog (>1000) 

Bilirubine – verhoogd (on- en geconjugeerd) 

Ammoniak – meestal verhoogd 

Coagulopathie met verlenging van PT, APTT, lage 

concentratie stollingsfactoren 

Lage graad van DIC 

Lage graad van fibrinolysis 

Respiratoire alkalosis 

Metabolic acidosis, verhoogd lactaat 



Hepatische encephalopathie 

 

 Graad 1: Desorientatie,veranderd slaapritme 

 Graad 2:  Verwardheid, trage spraak, 

  asterixis                              

 Graad 3:  Somnolent maar wekbaar 

 Graad 4:  Coma niet reagerend op stimuli  

                    

Opolon 



Pathofysiologie van HE  

 Ammoniak 

 Verandering in de bloed - hersen barriere 

 Benzodiazepine-achtige stoffen 

 Neurotransmitters (AAA en BCA) 

 Verstoord metabolisme van hersenen 

 Toename van GABA and serotonine 

 Zink en mangaan 

 

 Hersenoedeem 

 



Fysiologie van ammoniak 

 Aanmaak via  

Nieren 

Spieren  

Bacteriën (colon) 

Glutamine (dunne darm) 

 Excretie via 

lever 

 

 



Ammoniak concentratie voorspelt sterfte 

 Bernal et al (Hepatology, 2007) 

 

 Analyse bij 165 patienten met ALF  

 Ammoniak is onafhankelijke risico factor  

 

 Bhatia et al ( Gut, 2006) 

 

 Prospectieve studie bij 80 patienten met ALF 

 Ammoniak concentratie bij opname   > 124 umol/l   

 78 % nauwkeurigheid om sterfte te voorspellen (odds ratio: 10.9) 



Verslechtering bij acuut leverfalen 

 Hersenoedeem,insulten 

 Haemodynamische instabiliteit 

 Nierinsufficientie 

 Weefsel hypoxie 

 Infecties (gram-neg/ schimmel) 

 Bloeding 

 Pancreatitis 

Grote kans op  

overlijden 



Behandeling van acuut leverfalen 

 Gericht op oorzaak 

 Voorkomen van complicaties 

 Behandeling van complicaties 

 Vervanging cq ondersteuning van zieke lever 

Get better liverGet better liver  

  oror    

Get liver betterGet liver better  



Oorzakelijke behandeling van acuut leverfalen 

 Paracetamol  N-Acetylcysteine 

 

 AIH    Steroiden 

 HBV    (Lamuvidine/ Steroiden) 

 HCV   (IFN/Riba) 

 CMV   Ganciclovir    

 HSV    Aciclovir 

 Wilson   (D-penicillamine) 

 Alcohol   Steroiden 

 Amanita   (Peni,silibidine)  



Paracetamol 



Metabolisme van paracetamol 



N-Acetylcysteine bij paracetamol 

 Evidence based therapie 

 Toename van glutathion 

 Effectief zelfs 10 uur na inname  

 150 mg/kg verdund in 5 % glucose i.v. in een uur 

 Hierna elke 4 uur 75 mg/kg 

 2-5 dagen 

 

 



Richtlijn Acuut Leverfalen April 2010 

 NAC kan worden overwogen bij niet door 

paracetamol veroorzaakt acuut leverfalen 

met encefalopathie graad 1 of 2. 

Harrison PM, Wendon JA, Gimson AE, Alexander GJ, Williams R. 

Improvement by acetylcysteine of hemodynamics and oxygen 

transport in fulminant hepatic failure. N Engl J Med 

1991;324(26):1852-7.  

Polson J, Lee WM; American Association for the study of liver 

disease. AASLD position paper: the management of acute hepatic 

failure. Hepatology 2005;41:1179-97.  



N-Acetylcysteine bij niet paracetamol 

geinduceerd leverfalen 



Hersenoedeem en intracraniele hypertensie 

Aspecifieke uitingen 

ICP meting is controversieel 

Doel van therapie:  
 CPP > 50 mm Hg en ICP < 25 mm Hg 

Opties: 
•Mannitol 

 

•(Barbituraten) 

•(Hyperventilatie) 

•(Hypothermie: temp 320 C) 

•Lactulose en Neomycine 

 

•Hypertone zoutoplossing [Na: 145 en 155 mmol/l] 



Hersenoedeem en intracraniele hypertensie 

 RCT bij 42 patienten met ALF  

 diphantoine: 15 mg/kg bolus injectie/ 300 

mg/ 24 hr continu i.v. 

 Afname van epileptische activiteit (3/20 

vs 10/22) 

 

 
Ellis, Hepatology, 

2000;32:536 



Lactulose bij acuut leverfalen 

 RCT bij 311 patiënten 

 Geen effect op overleving 

 Toename transplantatie-vrije overleving 

 

 Lactulose groep: hogere HE schaal 

Alba, Hay et al, J Hepatol, 2002 



HepatAssist Trial 

 171 patients included 

 male/female: 35/ 65 % 

 mean age: 37 (10-67) 

 adult/children: 84/16 % 

 liver transplantation in 92 

patients (54%) 

No overall survival benefit 

Demetriou, Ann Surg 2004 



MARS 

Molecular Adsorbents Recirculating System 



Behandeling van acuut leverfalen 

 Geprobeerd maar niet succesvol: 

 Insuline and glucagon om regeneratie te stimuleren 

Prostaglandin E 

Corticosteroiden 

Hemofiltratie 

Koolstof hemoperfusie 

Plasma uitwisseling 

 

 Levertransplantatie:  beste behandelingsoptie (>70 % overleving)    



Oorzaak en kans op overleving 

 Ziekte van Wilson, Non-A, Non-B viraal 

 Medicamenteus,onbekende oorzaak 

 Hepatitis B en D virus 

 Hepatitis A, Paracetamol, Acute leververvetting 

Toename kans op overleving 



 

 
King’s College  King’s College  Clichy 

Acetaminophen  Other causes  Viral hepatitis 

 

pH < 7.30  three of five:  encephalopathy 

or (all three):  interval J-E > 7 days grade III or IV 

kreatinine > 300 µM/L age <10 or >40 years < 31 years: 

PT > 100 sec.  PT > 50 sec.  factor V < 20% 

encephalopathy  bilirubin > 300 µM/L > 30 years: 

grade III or IV  non-viral etiology  factor V < 30% 

 

 

Criteria om sterftekans bij ALF in te schatten 

 

 



Niet bekend met leverziekte 

Bilirubine > 50 umol/l 

INR > 1.5 

Encephalopathie 

Ziekteduur < 26 weken 

 

 

Niet bekend met leverziekte 

Bilirubine > 50 umol/l 

INR > 1.5 

Encephalopathie 

Ziekteduur < 26 weken 

 

 Patient heeft waarschijnlijk acuut leverfalen 

Bepaal en behandel (mogelijke) oorzaak 

Preventieve maatregelen 

ICU 

 

 

Patient heeft waarschijnlijk acuut leverfalen 

Bepaal en behandel (mogelijke) oorzaak 

Preventieve maatregelen 

ICU 

 

 

Overleg LTx centrum 

Overplaatsing 

Beoordeling indicatie LTx (Clichy/ King’s) 

Wachtlijst LTx 
 

 

Overleg LTx centrum 

Overplaatsing 

Beoordeling indicatie LTx (Clichy/ King’s) 

Wachtlijst LTx 
 

 



Alcohol  

 Vaak acute hepatitis bij chronische schade 

 

 Veel comorbiditeit: ondervoeding, infecties etc 

 

 Eenmaal opname met decompensatie: lage overleving 

 

 Contraindicatie voor levertransplantatie 

 

 



Alcohol en leverschade 

 



Prednison en alcoholische hepatitis 

Score > 9 overweeg prednison 



Evaluatie prednison 

 The Lille model: a new tool for therapeutic strategy in patients with 

severe alcoholic hepatitis treated with steroids. 



Alcohol en hepatitis 

 Rol pentoxifylline 

 

 Voeding 



Tot slot  ……intoxicaties en de lever 

 



Take home 

 

 Herken tekenen leverfalen 

 

 Achterhaal en behandel eventueel oorzaak 

 

 Laagdrempelig acetylcysteine 

 

 Patienten met leverfalen hebben intensieve zorg nodig 

 


