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Examenvragen Pathologie 
(Spijsvertering) Prof. T. Roskams
Bespreek de algemene histopathologische kenmerken van chronische 
cholestase. 

Definitie
Cholestase betekent dat galcomponenten niet of niet voldoende uitgescheiden worden. Het 
betreft alle componenten, maar hierbij zijn vooral bilirubine en galzouten van belang. Stapeling 
van bilirubine veroorzaakt de geelzucht (icterns) van de patiënt, de galzouten zijn mede 
verantwoordelijk voor (chronische) jeuk, maar ook voor de beschadiging van de galductuli en 
spelen een belangrijke rol in het ontstaan van de biliaire cirrose. 
Basisletsels 
De stapeling van galzouten: 
- heeft een effect op de galductuli (kleinste takjes van de galwegenboom). Galzouten 
veroorzaken vacuolisatie van het epitheel van de galductuli. Tegelijk ontstaat een lek van de 
galzouten in de portaveldjes met begeleidende ontstekingsreactie: de galgangetjes worden 
omgeven door polynucleairen. Dit gaat gepaard met een toename (proliferatie) van het aantal 

ductuli. 
Deze worden progressief omgeven door bindweefsel. Dit geheel noemt men de 'ductulaire 
reactie' (fig 1 (Ductulaire reactie: pacemaker van biliaire fibrose 
) en 2 (Vanishing bile duct disease: ductulaire reactie (K7-kleuring, links) en periductale brose 
(Sirius kleuring, rechts))) De proliferatie van galductuli en bindweefsel speelt zich vooral af langs 
de distributorische portaveldjes, die zich in het centrum van de acini bevinden, waardoor porto-
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portale bindweefselsepta gevormd worden in zone I (figuur 3 (Porto-portale septa bij biliair type 
fibrose)). De ductulaire reactie is daarom de pacemaker voor de biliaire fibrose. Portocentrale 
bindweefselige septa worden in principe niet gevormd bij biliaire ziekten. Slechts zeer laattijdig, 
als er diffuse porto-portale verbindingen gevormd zijn, zullen door bijkomende beschadiging van 
het parenchym door zware cholestase ook portocentrale septa gevormd worden. 
- De stapeling van galzouten heeft ook een effect op de hepatocyten. De hepatocyten van zone I 
(periportaal) krijgen het meest te lijden van de stapeling van galzouten. Ze tonen een soort 
hydropische zwelling met condensatie van het cytoplasma rond de kern. Dit noemt men 'cholaat 
stasis', De hepatocyten kunnen ook (cholestatische) Mallorylichaampjes vormen (periportaal) (zie 
figuur 4 (Cholaat stasis in hepatocyten )). 
De stapeling van bilirubine: 
- De stapeling van bilirubine in de galductuli gebeurt slechts zelden. We vinden dit bij patiënten 
met sepsis, of bij patiënten die lijden aan een langdurige volledige afsluiting van de 
choledochus, door bijvoorbeeld een carcinoom van de pancreaskop. 
- In het parenchym stapelt bilirubine zich vooral op in de zogenaamde centrolobulaire (zone III) 
hepatocyten, Aanvankelijk is er de aanwezigheid van bilirubinegranulen in het cytoplasma, Ietwat 
later verschijnen galtrombi in de canaliculi. De trombi bestaan uit afgestoten delen van de 
levercellen en gedestrueerde microvilli van de canaliculi. Bij zeer langdurige volledige afsluiting 
van de galwegen treden 
soms brede necrosezones op (Charcot-Gombault-infarcten). Ze zijn kenmerkend voor een 
carcinoom van de pancreaskop en worden vrijwel alleen bij autopsies gezien. 

Volledige afsluiting van de galwegen (extrahepatische cholestase) 
Het sleutelbegrip is dat de icterus en dus ook de bilirubinostase op de voorgrond staan. Bij 
volledige afsluiting vindt men meestal gedilateerde galwegen bij echografie. De diagnose van 
volledige afsluiting wordt thans vrijwel niet meer op een biopsie gesteld. Bij langdurige volledige 
obstructie ontstaat in het leverparenchym een waaier van afwijkingen door retentie van galzouten 
en bilirubine.

Onvolledige afsluiting van de galwegen
Bij deze aandoeningen vindt men (in de beginfases) geen icterus, maar wel retentie van 
galzouten. De galwegen zijn bij echografie gewoonlijk normaal, omdat de obstructie plaatsvindt 
op een niveau kleiner dan wat gedetecteerd kan worden door echografie, tenzij het gaat om een 
gedeeltelijke afsluiting van de grotere galwegen door een tumor of door stenen. Deze 
aandoeningen worden ook gegroepeerd als 'vanishing bile duct diseases', omdat de portale 
galducti vernietigd worden. Het betreft primaire biliaire cirrose (chronische niet-suppuratieve 
destructieve cholangitis) en primaire scleroserende cholangitis.

Defecten in het secretiemechanisme van de levercel: intrahepatische cholestase 
Een aantal vormen van cholestase ontstaat door interferentie met de excretiemechanismen van 
de biliaire pool van de hepatocyten, vooral met de Na-K-ATPase, of door wijzigingen in de 
membraanfluïditeit van de levercel. Dit zijn steeds toxische interferenties. Ze resulteren in de 
neerslag van bilirubinepigment in de hepatocyten of in de galcanaliculi. 

DE ROL VAN DE HISTOPATHOLOGIE 
Oplossen van de differentiële diagnose. Er bestaan heel wat cholestatische syndromen. Een 
snelle methode om een idee te krijgen van de (differentiële] diagno- se is via de leverbiopsie. Het 
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onderscheid tussen hepatitis en (partiële) cholestase is meestal eenvoudig. De histologische 
differentiële diagnose tussen primaire bi- liaire cirrose en primaire scleroserende cholangitis is 
moeilijk, maar is klinisch meestal op te lossen. De histologische gegevens zullen de verdere 
exploratie orienteren. 
Beoordelen van de graad van vordering van de aandoening. Bij vooral chronische cholestase 
bestaat het risico op evolutie naar cirrose. De graad van verbouwing van de lever is belangrijk 
in het bepalen van de prognose. Deze kan alleen maar beoordeeld worden op een 
(representatieve) biopsie. 

Wat zijn de specifieke histopathologische kenmerken van primaire biliaire 
cirrose/autoimmune cholangitis en scleroserende cholangitis. 

PRIMAIR SCLEROSERENDE CHOLANGITIS: 
Morfologisch ontstaan een periductale ontsteking en 
fibrose ('ajuinschilfibrose', zie figuur 1), dikwijls leidend 
tot het volledig verdwijnen van de ductus. In de 
omgeving vindt men cholaatstase, zoals bij primaire 
biliaire cirrose, en de differentiële diagnose met primaire 
biliaire cirrose is moeilijk. Maar dikwijls is er, om een 
onduidelijke reden, weinig ductulaire reactie in de 
primaire scleroserende cholangitis. 

SECUNDAIRE SCLEROSERENDE CHOLANGITIS: 
Definitie: zeer zeldzame cholestatsche leverziekte met 
progressieve mechanische cholestase die langzaam leidt 
tot biliaire cirrose. 
Echografie: dilatatie intrahepatische galgangen. 

PRIMAIRE BILIAIRE CIRROSE: 
Presentatie: 
chronische cholestase met jeuk  
Histologie:  
Er worden hier en daar kleine galgangetjes gedestrueerd door een ontstekingsproces. De 
diameter van de gedestrueerde galgangetjes is enkele tientallen micron. Het is waarschijnlijk dat 
de patiënt pas symptomen vertoont nadat heel wat destructie is opgetreden. De symptomen zijn 
vooral gerelateerd aan de retentie van galzouten. 
De sequens is als volgt: 
- stadium I: een galgangetje wordt, meestal aan een 

bifurcatie, omgeven door een ontstekingsinfiltraat 
met lymfocyten; deze dringen door tussen de 
epitheelcellen, veroorzaken een proliferatie van de 
epithelen en vernietigen deze;

- stadium II: in de omgeving ontstaat een nog meer 
intense ontsteking met vorming van epitheloïde 
granulomen (zie figuur 2) en verlittekening; 

- stadium III: dit leidt tot het verdwijnen van de 
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galgang;

- stadium IV: in het drainagegebied van deze galgang ontstaat daardoor een retentie van 
galzouten; aan de overgang tussen de portale structuren en het parenchym ontstaat een 
ductulaire reactie (cf. supra); in zone I vinden we cholaatstase in de hepatocyten en later de 
vorming van Mallorylichaampjes. 

Deze stadia komen tegelijk in dezelfde lever voor omdat de destructie van de galgangetjes niet 
overal gelijktijdig gebeurt. 
Destructie van een groot gedeelte van de galducti, samen met de chronische beschadiging van het 
leverparenchym, leidt tot een biliaire cirrose. Het is pas in het stadium van biliaire cirrose dat een 
significante bilirubineretentie optreedt. 

Bespreek het mechanisme van biliaire fibrose en de verschillen met 
fibrose veroorzaakt door chronische hepatitis.  

BILIARE FIBROSE 
= Portoportale septale fibrose (P-P septa)
UItbreiding van portavelden. Centraal vene blijft ter plaatse en de architectuur wordt niet 
aangetast. Ook leverfuncties bijna volledig normaal. De lever kan weer volledig herstellen. 
FIRBROSE DOOR CHRONISCHE HEPATITIS 
Bij chronische hepatitis bestaan de letsels vooral uit een ontsteking in het portaveld, al dan niet 
met uitbreiding in het parenchym (interfaseontsteking) (zie figuur 8.6). Deze ontsteking gaat 
gepaard met parenchymuitval. In het parenchym zelf wordt weinig necrose aangetroffen, maar 
apoptotische lichaampjes komen voor. Neerslag van bilirubine in het leverparenchym wordt niet 
aangetroffen bij chronische hepatitis. 
Het parenchym zelf toont ook meer tekenen van necrose dan in de lichtere vormen van chronische 
hepatitis, maar niet zoveel als in de acute hepatitis. We vinden hier en daar een beetje celnecrose, 
meestal door apoptose, soms wat lytische necrose, maar niet méér uitgebreid dan spotty necrosis. 
Alleen in de zeer ernstige vormen van chronische hepatitis vindt men confluerende necrose, die 
dan bijdraagt tot de vorming van fibreuze verbindingen tussen centrolobulaire venen en 
portavelden, 
In tegenstelling tot biliaire fibrose worden bij ernstige vormen van hepatitis, naast portoportale, ook 
portocentrale verbindingen gevormd( . zie figuur 8.7). Dit is omdat het mechanisme van fibrose 
anders is. Bij hepatitis is ontsteking de oorzaak van celuitval en fibrose. Ontstekingscellen 
worden gemobiliseerd vanuit de bloedbaan; het bloed stroomt in de lever vanuit de portavelden 
door de sinusoïden naar de centraalvenen. Vandaar dat ook de septa in die configuratie worden 
gevormd.

Bespreek de specifieke histopathologische kenmerken van hepatitis B en 
hepatitis C.  

Bij acute hepatitis bestaan de letsels vooral uit celnecrose van de 
verschillende types en uitgebreidheid. Dit kan gepaard gaan met 
retentie van bilirubine, in lichtere gevallen in de vorm van 
intracellulaire bilirubinekorreltjes in zone III, bij de meer ernstige 
gevallen ook als intercellulaire trombi. De klinische verschijnselen 

Page �  of �4 14



Daphné Vanderhaeghe Prof. T. Roskams 1e MA GNK
zijn gerelateerd aan de uitgebreidheid van de necrose en variëren van focale celnecrose met 
klinisch een 'grippaal syndroom' tot massale leverdestructie leidend tot levercoma. 
De necrose gaat gepaard met een opruimingsreactie van het necrotische debris door 
macrofagen. In de portavelden vindt men een matig oedeem en een infiltraat door lymfocyten en 
macrofagen. Deze lymfocyten (cytotoxische T-cellen en natural killer cells) zijn de uitdrukking van 
de immunologische agressie tegen de hepatocyten die virale 
antigenen exprimeren. 
De verschillende hepatotrope virussen geven een gelijkaardig 
histologisch beeld zodat een diagnose naar etiologie in acute 
hepatitis meestal niet mogelijk is. Bij hepatitis B is het precies de 
eliminatie van het virus die de acute Hepatitis veroorzaakt. Virale 
merkers vindt men dus niet terug in het weefsel.

Hepatitis B: 
- ground glass hepatocytes (matglas hepatocyten) 
- ‘sanded’ nuclei  
- surinfection with delta possible
Hepatitis B core immuunhistochemische kleuring (zie fig 1) 
Hepatitis B surface immuunhistochemische kleuring (zie fig 2)

Hepatitis C: 
- lymphoid follicles 
- steatosis 
- lobular hepatitis: apoptotic bodies, inflammation 
Chronische hepatitis C: lymfoid aggregaat met lymfefollikel (pijlen), steatose, interfase hepatitis 
(zie fig 3) 

 

Bespreek niet-alcoholische versus alcoholische steatohepatitis: oorzaken 
en histopathologische kenmerken. 

NIET-ALCOHOLISCHE LEVERVERVETTING 
Biopsie: voor differentiële diagnose tussen steatose en NASH. (zie fig. 1) 
In de lever manifesteert het metabole syndroom zich door steatose 
(vervetting van de lever). Deze vervetting kan gepaard gaan met 
inflammatie (lymfocyten in de portavelden en in het lobulaire 
parenchym), vorming van Mallorylichaampjes, activatie van stellaire 
cellen en fibrose. Als leververvetting gepaard gaat met inflammatie, wordt 
dat steatohepatitis genoemd. Het spectrum van steatose tot 
steatohepatitis wordt in een verzamelnaam ook 'non alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD)' genoemd. Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) 
heeft een vergelijkbaar risico op fibrose en cirroseontwikkeling en op de ontwikkeling van 
leverkanker dan alcoholische steatohepatitis (ASH). Bij NASH is de steatose meer random 
verspreid, terwijl die bij ASH meer centrolobulair gelokaliseerd is. Bij NASH ziet men vaak 
glycogeenkernen in hepatocyten (zie fig 2 (steatosis en glycogeenkernen (pijlen))). 
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⟹ Steatohepatitis: (non) alcoholic steatohepatitis (N)ASH steatosis 
plus inflammation with polymorphs, lymphocytes, Mallory-Denk 
bodies 

In NASH: more randomly distributed fat, glycogenated nuclei  
In ASH: satellitosis, megamitochondria. 

ALCOHOLISCHE STEATOHEPATITIS
Presentatie:
icterus met sterke stijging yGT 
Etiologie: 
ethanol; > 80 g (M) of 40 g (VJ dagelijks; treedt sneller op bij 
vrouwen; sociale status vaak normaal! 
Histologie:
Hepatocytaire letsels 
Deze komen alle voor in zone III. 
Steatose 
Vetbelading van de hepatocyten is het gevolg van de metabolisatie van 
alcohol tot acetaldehyde in de mitochondriën (zie fig 3 (Steatosis en 
paucicellulaire septa (zonder veel inflammatie))). Deze begint in zone III 
maar kan zich uitbreiden tot alle zones van het parenchym. Aanvankelijk 
is de steatose microvesiculair. Naarmate de steatose langer duurt of 
intenser is, zullen de vacuolen versmelten en meer en meer 
macrovesiculair worden. Bij het stoppen van alcoholconsumptie 
verdwijnt de steatose in enkele weken. Een gemengd macro-
microvesiculaire steatose is gewoonlijk het gevolg van een snel 
verdwijnende steatose of een actief alcoholgebruik.
Mallory-Denklichaampjes en satellitosis
Dit zijn hyalijne inclusies in de hepatocyten die wat gezwollen zijn en 
perinucleaire condensatie van het cytoplasma bezitten (zie fig 4 
((N)ASH: Mallory-Denk lichaampje, omgeven door polynucleairen 
(satellitosis)) ,5 (Fijndraderige Mallory-Denk bodies)). Deze lichaampjes 
zijn gewoonlijk vertakt en worden als 'geweivormig' beschreven. Ze 
bestaan onder andere uit samengeklonterde keratine-filamenten van 
het cytoskelet van de hepatocyten. Deze inclusies zijn kenmerkend voor alcoholmisbruik indien 
ze in zone III voorkomen. De hepatocyten die dragers zijn van Mallory-Denklichaampjes, worden 
vaak omzwermd door een groepje polynucleairen. De groepering van de polynucleairen rond 
een beschadigde hepatocyt heet satellitosis. Mallory-Denklichaampjes 
kunnen specifiek aangekleurd worden door ubiquitine kleuring (zie fig 
6). Mallory- Denklichaampjes zijn reversibele letsels; na het stoppen 
van alcoholgebruik (na een drietal weken) ontplooit het cytoskelet van 
de cel zich terug en verdwijnen de Mallory-Denklichaampjes. 
Reuzenmitochondriën
Deze zijn vrij typisch voor alcoholici en komen verspreid voor in het 
parenchym. Ze zien eruit als hyalijne ronde bolletjes in het 
cytoplasma van overigens normaal uitziende levercellen. 
Fibrose
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Bij chronisch alcoholgebruik ontstaat een toegenomen neerzetting van collageen 
in en rond de portavelden en in de ruimten van Disse. Dit doet zich voor zowel 
in zone I als in zone III. Op die manier krijgt men vorming van een bindweefselige 
koker rond de muralia (perisinusoïdale fibrose; zie fig 7 a) Fijndraderige 
perisinusoidale brose (collageen kleurt rood op Sirius rood kleuring); b) 
Pericellulaire brose)) en zelfs rond individuele hepatocyten (pericellulaire 
fibrose). Deze fibrose zou ontstaan door rechtstreekse stimulatie van 
fibroblasten in de portale structuren en van de stellaire cellen in de ruimten van 
Disse door alcohol of zijn metabolieten en door 
oxidatieve stress. In elk geval is er weinig 
evidentie dat deze fibrose ontstaat onder 
invloed van een ontstekingsinfiltraat. Het 
eindresultaat van dit type fibrose is 
micronodulaire cirrose (zie fig 8)

Chronische alcoholische leverbeschadiging
Bij chronisch alcoholgebruik ontstaat een sluipende beschadiging van de 
lever, zonder dat dit aanleiding geeft tot belangrijke klinische verschijnselen. 
De letsels zijn dikwijls al ernstig voor de patiënt klinische leversymptomen 
presenteert. De letsels bestaan uit een wisselende graad van steatose en 
een progressieve fibrose. Bijna steeds vindt men megamitochondriën en 
bij actief alcoholgebruik worden Mallorylichaampjes aangetroffen. 

Acute alcoholische hepatitis
Acute alcoholische hepatitis is een acute beschadiging die steeds bovenop een chronische 
leverbeschadiging optreedt als gevolg van een episode van overdadig drinken. We vinden er dus 
meestal een achtergrond van steatose en fijndraderige perisinusoïdale fibrose. Indien de 
patiënt al enkele weken gestopt is met drinken of zich in een eindstadium van cirrose bevindt, kan 
de steatose ontbreken. Bij de acute alcoholische hepatitis worden ook talrijke Mallorylichaampjes 
met satellitosis gevonden. Er is ook een min of meer belangrijke bilirubinostasis. Soms kan men 
necrosezones aantreffen.
 
Rol van de histopathologie
Diagnose van alcoholmisbruik 
Bij heel wat patiënten is het alcoholmisbruik niet bekend, bij anderen verklaart men ten onrechte 
de klachten van de patiënt door alcoholmisbruik. Dikwijls levert de biopsie de diagnose van 
alcoholmisbruik die klinisch niet vermoed werd (of die men niet durfde te vragen), of worden 
klinisch vermoede diagnoses niet bevestigd door de biopsie. 
Graad van vordering van leverbeschadiging
Zoals bij elke chronische leverbeschadiging kan de leverbiopsie goed de graad van vordering van 
de beschadiging documenteren. 
Complicaties van het alcoholmisbruik en bijkomende pathologie
- Naast leverbeschadiging is ook chronische pancreatitis een complicatie van alcoholisme. Dit 
manifesteert zich onder andere door een strictuur van de choledochus, wat een chronische 
onvolledige afsluiting van de galwegen veroorzaakt. 
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- Alcoholici hebben ook een hogere incidentie van infecties met 
hepatitis B en C. De leverbiopsie kan meehelpen in het 
ontrafelen van de gecombineerde pathologie doordat 
complicerende virale hepatitis gepaard gaat met portale 
ontstekingsinfiltraten en zuivere alcoholabusus niet. 
- Alcoholici kunnen ook een bijkomende drugabusus hebben. 
Eosinofiele polynucleairen, clusters ceroïdmacrofagen en een 
discordant hoge bilirubinostase zijn aanknopingspunten. 

Wat is de definitie van cirrhose en hoe onstaat cirrhose. 

DEFINITIES 
Levercirrose is geen ziekte, het is het eindstadium van een aantal leverziekten. De kenmerken 
van levercirrose zijn: 
- het cirrotische stadium is irreversibel;
- het cirrotische stadium gaat gepaard met een min of meer uitgesproken vorming van 

(regeneratie)noduli in de lever; 
- in het cirrotische stadium is de druk in het portasysteem verhoogd, wat al dan niet klinische 

gevolgen kan hebben; 
- in het cirrotische stadium is er een shunteren van portaal bloed naar de systeemcirculatie 

waardoor min of meer ernstige intoxicatie door NH en andere stoffen ontstaat; 
- tegelijk is er ook een min of meer uitgesproken deficiëntie van de synthesefuncties van de 

hepatocyten. 

ONTSTAAN
In de morfogenese kan men verschillende mechanismen onderscheiden. Het belangrijkste is 
necrose van leverweefsel. Dit is ook de motor die het proces onderhoudt. 
Necrose en septumvorming 
Verschillende (ernstige) vormen van necrose geven aanleiding tot collaps en vorming van 
bindweefselige littekens. Bridging necrose veroorzaakt bindweefselige septa tussen de 
portavelden en de centrolobulaire venen, waardoor het parenchym verkaveld wordt in kleinere 
gebieden, dikwijls van maar 1 acinus groot, soms van meerder acini, soms zones kleiner dan 1 
acinus (zie fig 1 (Cirrose met septa en noduli bij chronische hepatitis C)). Ook interfaseontsteking 
(piecemeal necrose) in chronische hepatitis veroorzaakt vorming van septa die vooral in zone I 
gelegen zijn. Bij alcoholici treedt de vorming van bindweefselige septa al op zonder belangrijke 
necrose. Men spreekt van passieve septa wanneer die door collaps ontstaan zijn: ze bevatten 
meestal weinig ontsteking en veranderen weinig. Actieve septa zijn deze waarin ook 
interfaseontsteking (piecemeal necrose) voorkomt: ze hebben de neiging uit te breiden zolang het 
ontstekingsproces actief is. 
Regeneratie en vorming van noduli 
Door het verlies van levercellen ontstaat een proliferatie van de overgebleven cellen, tussen de 
gevormde septa. De levercellen worden groter. Muralia van meer dan één cel dik worden 
gevormd. Het contact tussen de levercellen en het sinusoïdale bloed wordt daardoor minder goed 
want in muralia die meer dan één hepatocyt breed is, komt slechts één vlak van de levercel in 
plaats van twee vlakken in contact met bloed. 
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Monolobulaire noduli zijn deze die kleiner zijn dan of gelijk aan een leveracinus. Ze bevatten 
geen afzonderlijke portavelden meer en geen afzonderlijke v. centrolobularis: deze zijn 
geïncorporeerd in de septa. Deze worden vooral gevonden bij alcoholici die niet ophouden met 
drinken. Een dergelijke cirrose noemt men ook een hyporegeneratorische cirrose. 
Bij multilobulaire cirroses zijn de noduli groter dan een leveracinus, daardoor kan men nog 
afzonderlijke portale structuren en centrolobulaire venen onderscheiden. Deze kunnen ontstaan op 
twee manieren: 
- door collaps na bridging necrose in enkele gebieden met sparen van een aantal acini;
- door hypertrofie van monolobuli in de zogenaamde hyperregeneratmische cirroses. 
Hierbij treedt secundair een ingroei van nieuwe (kleine) takjes van de portavelden op 
(relobulisatie). Meestal vindt men een overmaat van efferente vaatjes. Dit is typisch voor een 
cirrose waarbij de activiteit van de oorspronkelijke aandoening stilgevallen is: alcoholische cirrose 
na stoppen met drinken, virushepatitis na elimineren van het virus. 
Shuntering van portaal bloed naar de v. hepatica 
In de sepia zijn vaatjes aanwezig die het bloed van de oorspronkelijke portale structuren naar de 
centrolobulaire venen leiden, zonder dat dit langs de hepatocyten gekomen is: 'portal-central 
bridges is a bridge too far'. Dit houdt ook in dat de normale detoxificerende werking van de 
hepatocyten niet gebeurt NH en allerlei toxines komen in de systeemcirculatie. Het shunteren van 
portaal bloed door de lever heeft dus hetzelfde systemische effect als het shunteren via de 
verschillende veneuze plexus (aan de cardia, hemorroïdaal en andere). 
Een ander effect van dit shunteren is dat het regenererende parenchym minder bloed ontvangt dan 
het nodig heeft voor een normale activiteit. Daardoor worden minder eiwitten gesynthetiseerd, 
treedt minder regeneratie op dan nodig, en bovendien ontstaat soms ischemische necrose. 
Vooral incidenten zoals bloeding uit slokdarmvarices kunnen via shock acute necrosen 
veroorzaken waardoor de metabole functie van de lever nog slechter wordt. 
Het repetitief zijn van deze processen 
Het telkens opnieuw optreden van episodes van necrose, gevolgd door verlittekening onder de 
vorm van septa, en opnieuw regeneratie van het parenchym zorgen voor een steeds verdere 
ombouw van de lever. 

ROL VAN DE HISTOPATHOLOGIE 
Beoordelen van de graad van ombouw: is het al dan niet een cirrose? 
De diagnose 'cirrose' impliceert dat de leveraandoening in een irreversibel stadium 
terechtgekomen is, met de eigen dynamiek van te verwachten complicaties van portale 
hypertensie en leverinsufficiëntie. Dit stadium wordt niet in één keer bereikt maar pas na heel 
wat tussenstappen, waarin een progressieve fibrose, een progressieve nodulariteit en regeneratie 
vastgesteld kunnen worden. Deze tussenstadia kunnen alleen door histologisch onderzoek 
betrouwbaar gediagnosticeerd worden. 
Beoordelen van de etiologie
Heel wat leverziekten worden pas ontdekt wanneer ze zich in een eindstadium bevinden. Het is op 
dat ogenblik niet altijd mogelijk klinisch een oorzaak van de cirrose te vinden. Het histologisch 
onderzoek laat dit dikwijls wel toe: chronische hepatitis B of C, biliaire pathologieën, een aantal 
metabole afwijkingen (alfa+antitrypsinedeficiëntie, hemochromatose, glycogenoses) en 
alcoholisme kunnen meestal nog gediagnosticeerd worden in het cirrotische stadium. Een 
etiologische diagnose is van belang bij het eventueel overwegen van transplantatie: virale hepatitis 
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en alcoholisme hebben een belangrijke incidentie aan recidieven na transplantatie, metabole 
afwijkingen recidiveren niet en biliaire pathologie slechts in geringe mate. 
Beoordelen van de graad van activiteit
Virale hepatitis die nog actief is, dat wil zeggen dat nog piecemeal necrose of expressie van virale 
antigenen aangetoond kan worden, hebben een slechtere prognose dan de 'uitgedoofde' 
vormen. Men zal dus ook proberen de activiteit van de hepatitis te onderdrukken. 
Beoordelen van complicaties
De complicaties van cirrose zijn onder andere decompensatie door necrose en transformatie van 
een aantal regeneratienoduli in maligne tumoren (hepatocellulaire carcinomen). 
 

Bespreek de histopathologische kenmerken van toxisch-geinduceerd 
leverlijden. 

Toxic/xenobiotic hepatitis :
 - inductie  
- centrolobular sharply demarcated necrosis 
- clusters ceroid macrophages in centrolobular area  
- eosinophylic polynuclear leucocytes - bilirubinostasis 
 
BASISLETSELS
Hypertrofie van het endoplasmatische reticulum 
Heel wat geneesmiddelen worden gemetaboliseerd met medewerking van het cytochroom P450. 
Dit bevindt zich in het SER en wordt meestal geïnduceerd door het geneesmiddel zelf. 
Morfologisch vertaalt zich dit als een egaal eosinofiel zeer fijn granulair aspect van het 
cytoplasma, een beetje gelijkend op de matglascellen bij hepatitis B. De kern is meestal naar één 
zijde van de cel verdrongen. Ze komen vooral voor in de zone III. Men spreekt van 'geïnduceerde 
hepatocyten'. 
Bilirubinostase 
Bij toxische beschadiging kunnen verschillende graden van 
bilirubinostase voorkomen, waarschijnlijk door interferentie met het 
excretiemechanisme van bilirubine (zie fig 1(Centrolobulaire 
bilirubinostase op basis van augmentin (toxisch effect))). Cholaat stasis 
is eerder zeldzaam, tenzij er een begeleidende beschadiging is van de 
galductuli. 
Steatose 
Zoals verder beschreven voor alcohol kan ook vetstapeling voorkomen 
in de levercellen. 
Celdood 
Verschillende types celdood kunnen voorkomen, zoals bij virale hepatitis. 
Ductale beschadiging 
Sommige geneesmiddelen veroorzaken een beschadiging van de ductale epithelen, met 
resulterende periductale ontsteking en zelfs destructie: drug-induced ductopenie. 

TYPES BESCHADIGING
Niet alle geneesmiddelen veroorzaken dezelfde beschadiging. Sommige hebben de voorkeur voor 
een bepaald type van beschadiging, bijvoorbeeld cholestase, maar andere patiënten krijgen een 
cholestatische hepatitis van hetzelfde geneesmiddel. Het spectrum van leverziekten kan gaan van 
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massieve levernecrose (meestal door direct toxische beschadiging) tot zuivere bilirubinostase 
(meestal door metabole varianten). De grenzen tussen de verschillende vormen zijn niet scherp te 
trekken: sommige geneesmiddelen veroorzaken levercelnecrose en cholestase die men als 
'cholestatische pathologie', als 'mengvorm' én als 'overwegend necrose' kan aanzien. 
Overwegend levercelnecrose 
Typische voorbeelden hiervan zijn de toxines van de giftige paddenstoel de groene knolamaniet 
(Amanita Phalloides] en paracetamol(> 10 g]. 
Mengvormennecrose en cholestase
Deze zijn meestal moeilijker te diagnosticeren: het klinische en histologische beeld lijkt op een 
virale (acute of chronische) hepatitis. Toch kan men enkele aanduidingen vinden dat het om een 
geneesmiddelenhepatitis gaat: gewoonlijk zijn de hydropische zwelling en de anisokaryose in 
zone III niet zo uitgesproken als bij virale hepatitis. Dikwijls vindt men hypertrofie van het 
endoplasmatische reticulum. Gewoonlijk is de toename van het aantal lymfocyten in het 
parenchym minder uitgesproken. Meestal vindt men ook meer eosinofielen in de portaveldjes dan 
bij virale hepatitis. Voorbeelden zijn: alfa methyldopa, sommige psychofarmaca en sommige 
tuberculostatica.  
Overwegend cholestase
De meest extreme vorm hiervan is de zogenaamde 'reine cholestase'. Die bestaat erin dat alleen 
in zone III een belangrijke bilirubinostase aangetroffen wordt, in de vorm van intracellulaire 
bilirubinekorrels en bilitrubinetrombi tussen de hepatocyten. Een voorbeeld hiervan is de 
cholestase veroorzaakt door anabole steroïden en contraceptiva. 
Uitzonderlijk vindt men letsels van de galwegen die leiden tot een biliaire cirrose 
(chloorpromazine). 
Andere vormen
Behalve de bovenbeschreven vormen zijn er ook nog: 
- vaatafwijkingen met vooral obliteratie van de centrolobulaire venen waardoor een chronische 

belemmering van de veneuze afvoer ontstaat (zogenaamde veno-occlusive disease); 
- granulomateuze hepatitis: verspreid in het leverparenchym vinden we epitheloïde granulomen;
- fibrose: sommige geneesmiddelen veroorzaken een centrolobulaire fibrose, waardoor portale 

hypertensie ontstaat (bv. methotrexaat]. 

ROL VAN DE HISTOPATHOLOGIE 
Diagnose van beschadiging door geneesmiddelen 
Sommige vormen van beschadiging zijn met een grote waarschijnlijkheid als van medicamenteuze 
oorzaak te aanzien, bijvoorbeeld de zuivere cholestase en sommige hepatitisachtige vormen. Dat 
het om geneesmiddelen gaat, wordt gesuggereerd door de onvolledigheid van de letsels: er 
ontbreken letsels (hydropische zwelling, infiltratie van lymfocyten in het parenchym) of er zijn 
letsels te veel (eosinofielen, te veel bilirubinostase in vergelijking met de graad van necrose) om te 
stellen dat het om een viraal type hepatitis gaat. 
Achterhalen van de aard van het geneesmiddel 
Het is meestal niet mogelijk het 'schuldige' geneesmiddel precies aan te wijzen. Uit de lijst van de 
geneesmiddelen die de patiënt ingenomen heeft, kan echter vaak wel het meest waarschijnlijk 
schuldige geneesmiddel aangeduid worden. Dit is van belang in de verdere behandeling van de 
patiënt, zodat dit geneesmiddel niet meer toegediend wordt. 
Beoordelen van reversibiliteit 
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De graad van ombouw van de lever 
bepaalt mede de reversibiliteit van 
de letsels. Een vordering tot cirrose 
is per definitie irreversibel.

Bespreek de premaligne 
letsels in de lever en 
primaire lever carcinomen 

PREMALIGNE LETSELS
Net zoals in andere organen bestaan er voorloperletsels 
van hepatocellulaire carcinomen, namelijk 
dysplastische letsels. Dysplastische foci (< 
1mm) zijn microscopisch kleine letsels die grootcellig 
(bestaande uit grote atypische cellen met 
belangrijke anisokaryose] of kleincellig (bestaande uit 
kleine compact groeiende cellen met verhoogde 
nucleo-cytoplasmatische index) zijn. Indien deze 
letsels groeien, worden het dysplastische noduli ( > 1 

mm). Deze worden 
ingedeeld als laaggradig 

en hooggradig. Ze zijn 
het gevolg van accumulerende genetische afwijkingen en 

vormen dus verschillende stadia in de progressie naar een carcinoom. Hooggradige dysplastische 
noduli ontaarden in enkele jaren tijd naar een carcinoom (zie fig 1(Hepatocarcinogenese is een 
‘multistep’ proces), 2 (Grootcellige dysplastische focus (links) en kleincellige dysplastische focus 
(rechts)) 3 (Laaggradige dysplastische nodulus 0,5 cm diameter), 4 (Hooggradige dysplastische 
nodulus 0,7 cm diameter) en 5 (Hepatocellulair carcinoma: brede trabekels (> 4 cellagen)). 

HEPATOCELLULAIR CARCINOOM 
(zie fig 6 (Hepatocellulair carcinoma in cirrotische lever (centrale necrose)) ontstaat uit hepatocyten 
die nog min of meer herkenbaar zijn als dusdanig. Ze vormen sterk verbrede muralia (vier of 
meer cellagen dik]. Deze hepatocyten hebben cytologische kenmerken van maligniteit, en in 
sommige gevallen kunnen deze cellen ook galcomponenten secreteren. We vinden dan 
intracellulaire of intercellulaire bilirubinostasis. Deze cellen produceren ook een aantal 
substanties die klassiek (alleen) door de hepatocyten gesynthetiseerd worden, zoals albumine, 
fibrinogeen, alfa-1-antitrypsine. Bij HCC is er frequent veneuze invasie.
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CHOLANGIOCARCINOMEN EN GEMENGDE TUMOREN 
Cholangiocarcinomen kunnen ontstaan uit galgangcellen. 
Chronisch obstructieve of inflammatoire aandoeningen van de galwegen zijn het meest 
voorbeschikkend. Dit zijn de chronische infecties van de galwegen, litiasis en chronisch 
scleroserende cholangitis. 
Een deel van de primaire maligne levercarcinomen zijn mengvormen, waarin zones van 
hepatocellulair en zones van cholangiocarcinoom voorkomen. Deze ontstaan waarschijnlijk uit 
progenitorcellen die een bidirectioneel differentiatiepotentieel hebben. 
Aangezien progenitorcellen geactiveerd zijn in alle chronische leverziekten, vormen ze een 
targetcelpolulatie voor carcinogenese. Aangezien 'maturatiearrest' van progenitorcellen 
aanleiding kan geven tot een spectrum van gemengde tumoren, worden dezen in tal van 
chronische leverziekten gezien. Deze hebben een slechtere prognose dan mature 'klassieke' 
hepatocellulaire carcinomen.  

Bespreek de classificatie en histopathologie van goedaardige 
levertumoren 

SOORTEN EN PATHOLOGIE 
Hemangioom 
Zeer frequent
Het betreft een kluwen van bloedvaatjes met fibreus weefsel, waarschijnlijk congenitaal. Dit 
geeft uiterst zeldzaam aanleiding tot symptomen tenzij door zijn volume (druk) en/of door 
bloedplaatjesverbruik. Door een combinatie van echografie en CT of MR kan men de diagnose 
stellen. Een biopsie is uiteraard gevaarlijk (voor bloedingen). 
Adenoom 
jonge vrouwen (postpartum dan het 
imploderen). Ze worden meestal gestimuleerd 
door het innemen van oestrogenen of 
anabole steroïden. Gewoonlijk zijn ze klinisch 
onopvallend. In enkele gevallen ontstaan 
necrose en bloeding (zie fig 1), die 
levensbedreigend kunnen zijn. De tumor 
bestaat uit levercellen, waartussen alleen 
vaten voorkomen en geen ductuli. Ontwikkelen in (sub)normale 
lever.
Behandeling.: OAC stop, niet zwanger worden
Focale nodulaire hyperplasie (FNH) 
Dit is geen echte tumor, maar een lokale harde hyperplasie 
als reactie op overbevloeiing door een groot arterieel 
bloedvat. Het is meestal klein en solitair maar kan tot 10 cm 
groot worden. OAC, zwanger worden mag. Kenmerkend is een 
centraal stervormig litteken ontstaan door een (niet-obligate) 
getromboseerde V. portaetak (zie fig 2). Pseudo-cirrotisch 
aspect. Het letsel zelf bestaat uit een proliferatie van levercellen 
waartussen hier en daar vaten lopen. Aangezien er geen goede 
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afloop is van de gal, vinden we hier en daar letsels van cholaat stasis rond vaatstructuren, in de 
aanwezigheid van een ductulaire reactie. Deze ductuli zijn zeer belangrijk voor de differentiële 
diagnostiek met het adenoom, waarin geen ductuli worden aangetroffen en dat klassiek ook niet 
cholestatisch is. Ontwikkelen in (sub)normale lever.
Hamartoom 
Zeer zeldzaam (mesenchymaal hamartoom bij kind, snelgroeiend). 

HISTOLOGIE + DIAGNOSE
Verder DD, ook met maligne letsel door bij voorkeur, (CT), tumormerkers. Vaak een toevallige 
vondst. Meestal gebruikt men hiervoor opnamen na intraveneuze contrasttoediening in meerdere 
fasen (arterieel, veneus en eventueel laattijdig). 
Hemangioom 
typische trage centripetale contrastcaptatie op CT en MR. 
FNH
Een FNH is hypercapterend of hypervasculair in de arteriële fase met 
eerder trage uitwas van het contrast in de portale fase. Een bijkomend 
typisch kenmerk van een FNH is de aanwezigheid van een centraal 
litteken (zie fig 2). 
Adenomen 
aanwezigheid van vet in het letsel en vertonen in de arteriële fase een 
heterogenere en minder uitgesproken contrastcaptatie dan een FNH. 
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