Wat is levercirrose?

Chronische aandoeningen van de lever, zoals onder meer chronische hepatitis B en C, overmatig
alcoholgebruik, niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) of leververvettting leiden tot chronische
leverschade, ook wel leverfibrose of leververlittekening genoemd. Indien de oorzaak tijdig wordt aangepakt,
is deze leverfibrose omkeerbaar. Blijft de fibrose toenemen, dan ontstaat onomkeerbare leverschade die
levercirrose wordt genoemd.

Figuur : een normale lever links, een cirrotische lever rechts.

In een vroeg stadium treden geen complicaties op en is de patiënt meestal klachtenvrij. Dit stadium kan dus
volledig ongemerkt voorbijgaan. We hebben het dan over een gecompenseerde cirrose: de lever is nog in
staat om zich te herstellen en het aangetaste deel te compenseren.
De levercirrose kan evolueren naar een gedecompenseerde cirrose, met complicaties zoals ascites (vocht in
de buikholte), zwelling van de voeten (oedeem), geelzucht, spierverlies en uiteindelijk ook verwardheid
(hepatische encefalopathie).

De meeste complicaties van levercirrose zijn het gevolg van portale hypertensie. Door de verhoogde stijfheid
van de lever kan het bloed dat uit de darmregio in de buikholte komt en dat zich verenigt in de poortader (of
vena porta) niet meer vlot door de leverbloedvaten vloeien. Het stapelt zich op, zodat de druk in de
poortader stijgt (vandaar portale hypertensie).
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Figuur : portale hypertensie.

De ernst van een cirrose wordt uitgedrukt door middel van de CHILD-Pugh Classificatie of de MELD-score.
Een cirrose kan heel goed gecompenseerd blijven. Indien de cirrose gedecompenseerd was, kan ze
opnieuw compenseren als de oorzaak van de cirrose wordt aangepakt. Zo kan een cirrose als gevolg van
alcoholgebruik stabiliseren als de patiënt erin slaagt volledig met alcohol te stoppen.

Disclaimer
Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern
gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie /
zorgzonemanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.
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