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Jag har deltagit i ESPGHAN Pediatric Liver Transplantation School i Rovinj, Kroatien den 30 

september - 3 oktober. Kursen organiserades av Prof Dino Hadzic från King´s College och Dr 

Lorenzo D´Antiga från Bergamo. Det har varit 4 intensiva dagar, späckade med lysande 

föreläsningar som har varit i stort sett heltäckande vad gäller pre-, per- och postoperativ 

vård av levertransplanterade barn. Förutom katedrala föreläsningar drogs dagligen 

spännande patientfall av utvalda deltagare från olika Europeiska 

levertransplantationscentra. 

Dag 1 fick vi lära oss hur man bäst bygger upp ett Levertransplantationscenter och att ett 

multidisciplinärt förhållningssätt är viktigt, poängterade barnhepatologen Lorenzo D´Antiga 

från Bergamo. Barnhepatologen Valérie McLin från Genève berättade hur man optimerar 

barnen inför en levertransplantation där bland annat i akuta situationer bred 

antibiotikaprofylax kan vara livräddande då infektioner ofta driver akut leversviktande barn i 

multiorgansvikt. Hos kroniker är pre- och postoperativ nutrition det viktigaste, framförallt 

hos de små kolestatiska barnen. Man ska tidigt överväga nutritionsbehandling via sond. De 



välnutrierade barnen har både bättre kirurgiska resultat och överlevnad så väl efter 

Kasaioperation som levertransplantation. 

Dag 2 fick vi lära oss så väl standardindikationer som mer ovanliga, framförallt metabola, 

åkommor och timing av levertransplantation, samt hur viktig den radiologiska utredningen 

inför en levertransplantation är, framförallt vad gäller kärlsituationen, där kärlanomalier i 

buken, eller i hjärnan hos vissa patientgrupper, inte är helt ovanliga. Bicêtre, Paris t ex utför 

regelmässigt preoperativ CT angiografi av buken för att kartlägga kärlsituationen, samt MR 

angiografi av hjärna hos barn med Alagilles syndrom och alfa-1-antitrypsinbrist för att 

detektera vaskulära anomalier, berättade barnradiologen Stefanie Franchi-Abella. Hon 

betonade också nyttan med elastografi som kan göras i samband med ultraljud av buken. 

Man kan, förutom att mäta stelhet i levern tydande på fibros/cirros, även mäta ökad stelhet 

i mjälten som kan t ex vara användbart när man letar efter portavenstrombos. Man kan även 

differentiera ultraljudmässigt mellan tumör respektive regenerationsnoduli då 

förändringarna uppvisar olika stelhet på elastografi. 

Dag 3 fick lära oss om olika kirurgiska tekniker av transplantationskirurgen Nigel Heaton från 

King´s College, London. De, och några andra europeiska centra, använder auxillära 

levertransplantationer för att överbrygga akuta situationer med leversvikt, där man 

förväntar sig en komplett läkning av den nativa levern. När detta skett kan man ta bort den 

transplanterade leverbiten och avsluta den immunosuppressiva behandlingen. Bland de 

tidiga komplikationer efter transplantation berördes framförallt vaskulära komplikationerna 

(särskilt artärtrombos) som är fortfarande den mest fruktade komplikationen och vissa 

europeiska centra som Bicêtre, Paris gör rutinmässigt två ultraljud om dagligen under den 

första postoperativa veckan, dagligt ultraljud andra postoperativa veckan och sedan veckovis 

under de första 3 månaderna. Det är viktigt att aktivt leta efter artärtrombos som kan vara 

helt asymptomatisk, lätt fall i TPK kan vara det enda tecknet, betonade barnhepatologen 

Valérie McLin från Genève.  

Dag 4 fick vi lära oss om långtidsresultat efter levertransplantation. Man ser mycket god 

långtidspatientöverlevnad (kring 80% 10-15 års post TX överlevnad) världen över, men 

betydligt sämre långtidsgraftöverlevnad, där den ökande fibrosen i graftet är det största 

bekymret, betonade barnhepatologen Dominique Debray från Necker, Paris. I stort sett 70-

90% av alla levertransplanterade barn utvecklar progredierande fibros i sitt graft 5-10 år 

efter transplantation. Den histopatologiska bilden har förändrats genom åren, påpekade 

patologen Alberto Quaglia från King´s College, London. Den domineras nu av fibros och 

kronisk hepatit, istället för gallgångsdestruktion med paucity. Man letar numera alltmer 

efter donator specifika antikroppar (DSA). Föreläsarna var överens om att fibrosen inte alltid 

är kopplad till kronisk rejektion dock, och att en ökad immunosuppression inte alltid är 

lösningen. Vi fick också lära oss om lever- och transplantationshistopatologi med katedral 

genomgång av leverbiopsier av Alberto Quaglia. Föreläsarna var överens om att om man 

finner en kronisk hepatit som ej svarar på ökad immunosuppression bör man aktivt leta efter 



hepatit E, vilket särskilt togs upp av barnhepatologen Ulrich Baumann från Hannover. En 

negativ serologi är inte tillräcklig. Vi berörde också andra viktiga områden så som biliära 

komplikationer och vikten av interventionell radiologi, tillväxt, övervikt, steroidfri 

immunosuppression, de novo autoimmunitet, PTLD, toleransutveckling och livskvalitet. 

På det stora hela var kursen förträfflig och att rekommendera. Den var välorganiserad med 

både lysande förläsningar av föreläsare med stor kunskap och engagemang, och som på ett 

enkelt sätt kunde förmedla den. Det fanns vissa interaktiva moment i föreläsningarna som 

gjorde de mer levande. Vi fick ta del av spännande patientfall som kollegor i andra länder 

hade handlagt. Vi fick också i små grupper utarbeta och presentera en forskningsplan 

rörande valfri komplikation efter transplantation. Förutom gedigen kunskap och intresse 

infann sig en mycket vänlig atmosfär både studenter och professorer emellan som 

tillsammans med ett intensivt och roligt socialt program bidrog till att skapa internationella 

kontakter och nätverk som kan främja framtida internationella samarbete kring denna unika 

patientgrupp. 

 

Vid pennan 

Silvia Malenicka 

Barnläkare och blivande barnhepatolog  

Sektion för Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 


