
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Quantitative imaging of liver fat and fibrosis

Bohte, A.E.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bohte, A. E. (2014). Quantitative imaging of liver fat and fibrosis. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/quantitative-imaging-of-liver-fat-and-fibrosis(81e8e8f3-a6a5-4b1a-ab3d-eebc5e4cb212).html


9



SAMMENVATTING, DISCUSSIE EN CONCLUSIES





SAMENVATTING, DISCUSSIE EN CONCLUSIES

9

SAMENVATTING
Dit proefschrift richt zich op de toepassing van niet-invasieve beeldvormende technieken voor 

het evalueren van steatose en fibrose van de lever. Verschillende aspecten van beeldvormende 

technieken passeren de revue zoals uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid en diagnostische 

accuratesse, gebaseerd op zowel de bestaande literatuur als nieuw verzamelde gegevens.

In hoofdstuk 2 worden bestaande MRI technieken besproken waarmee steatose kan 

worden onderzocht. MRI technieken worden steeds meer gebruikt voor de kwantificering van 

levervet. Dual-echo in- en uit-fase MRI is een snelle en gemakkelijk te implementeren techniek 

waarmee vet in de gehele lever kan worden gemeten. Verstorende invloeden zijn T2* en 

vet-vet interferentie effecten. Multi-echo chemical shift MRI heeft een hogere diagnostische 

accuratesse dan dual-echo in- en uit fase MRI doordat bij deze techniek gecorrigeerd kan 

worden voor de verstorende invloeden van T2* en vet-vet interferentie effecten. Deze 

technieken vereisen echter een meer complexe post-processing. Frequency selective fat 

saturation MRI is minder gevoelig voor T2* effecten dan dual-echo in- en uit fase MRI, maar 

is zeer gevoelig voor B0 en B1 inhomogeniteiten. Proton MR-spectroscopie (1H-MRS) heeft 

een goede diagnostische accuratesse voor de kwantificatie van levervet, vergelijkbaar met de 

multi-echo chemical shift MRI techniek. Een beperking van 1H-MRS is het feit dat de meting 

beperkt is tot een vooraf geselecteerd volume (voxel) in de lever. Dit betekent dat per meting 

maar een relatief klein volume van het leverparenchym geanalyseerd kan worden. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de beschikbare literatuur die gaat over de 

diagnostische accuratesse van echografie, CT, MRI en 1H-MRS. In een gepoolde analyse van 

46 geïncludeerde studies was de sensitiviteit voor echografie 73-91%, voor CT 46-72%, voor 

MRI 82-97% en voor 1H-MRS 73-89%. Specificiteit was 70-85% voor echografie, 88-95% voor CT, 

76-95% voor MRI en 92-96% voor 1H-MRS. Deze resultaten tonen aan dat MRI en 1H-MRS een 

hogere diagnostische accuratesse hebben voor de evaluatie van levervet dan echografie en CT. 

MRI en 1H-MRS  kunnen daarom beschouwd worden als de technieken van eerste keuze voor 

een nauwkeurige en niet-invasieve bepaling van levervet.

Echografie is de techniek van keuze voor het bepalen van leververvetting bij kinderen, 

vanwege de lage belasting en kosten, en de hoge beschikbaarheid. Maar hoe goed is de 

diagnostische accuratesse van echografie bij obese kinderen? Hoofdstuk 4 beschrijft de 

resultaten van een prospectief uitgevoerde studie waarin echografie wordt vergeleken met 
1H-MRS, de referentie standaard. Het onderzoek is uitgevoerd bij 104 kinderen met ernstige 

obesitas. De prevalentie van leververvetting was 46% (milde, matige en ernstige steatose 

samen).  Wanneer tijdens het echografie onderzoek steatose werd waargenomen bleek 

dit correct te zijn bij 41 van de 66 kinderen (62%) op basis van de 1H-MRS uitslag. Wanneer 

echografisch géén steatose werd waargenomen, dan was dit correct bij 31 van de 38 kinderen 

(82%). Matige en ernstige steatose (substantiële steatose) was aanwezig bij 15% van de kinderen. 

In deze groep was een echografisch onderzoek met de diagnose “matige” of “ernstige” steatose 

correct bij slechts 12 van de 23 kinderen (52%). Wanneer geen matige of ernstige steatose werd 

gedetecteerd (dus geen, of milde steatose), dan was dit correct bij de meerderheid: 95%. De 

conclusie die we uit deze resultaten trokken was dat echografie nauwkeurig de afwezigheid van 

substantiële steatose bij obese kinderen kan aantonen. Daarentegen kan met echografie maar 
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in beperkte mate de aanwezigheid van steatose worden aangetoond. Een positieve echografie 

uitslag voor leververvettting behoeft daarom nader onderzoek, bijvoorbeeld door middel van 

een aanvullende MRI of 1H-MRS, om de aanwezigheid en hoeveelheid levervet vast te stellen. 

Voor MR elastografie (MRE), net zoals voor elke andere nieuwe techniek, is het van belang 

om te weten wat de verwachte variatie is tussen herhaalde metingen is, en wat de drempel 

voor een statistisch significante verandering is. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een 

reproduceerbaarheidsstudie waarbij 16 gezonde vrijwilligers en 14 patiënten met virale hepatitis B 

of C zijn onderzocht. Alle deelnemers ondergingen MRE tweemaal direct achter elkaar zonder van 

positie te veranderen (intra-scan reproduceerbaarheid). Een derde MRE scan werd vervaardigd circa 

15 minuten later, na herpositionering op de MRI tafel (within-day reproduceerbaarheid). Tenslotte 

werd een vierde MRE scan gemaakt 1-4 weken later (between-weeks reproduceerbaarheid). Vier 

verschillende MRE parameters werden geanalyseerd: elasticiteit, viscositeit, verzwakkingsparameter 

alpha en voortplantingsparameter beta. Van de resultaten van dit onderzoek hebben we geleerd 

dat tussentijdse veranderingen van de eigenschappen van het leverparenchym die met MRE 

gemeten worden, een significante verandering van het leverparenchym weergeven wanneer: de 

veranderingen tenminste 22% zijn voor elasticiteit, tenminste 26% zijn voor viscositeit, tenminste 

27% zijn voor alpha, en tenminste 10% zijn voor beta. Herpositioneren van de patiënt had een 

aanzienlijk effect op de reproduceerbaarheid van MRE. Naast deze analyses (gebaseerd op de hele 

lever), hebben we ook analyses uitgevoerd waarbij we keken naar de reproduceerbaarheid op voxel-

niveau, in relatie tot spatiële resolutie. Reproduceerbaarheid neemt af wanneer de spatiële resolutie 

wordt verhoogd. Dit betekent dat wanneer we kijken naar een focaal gebiedje met leverfibrose, 

de reproduceerbaarheid lager zal zijn dan wanneer we kijken naar de lever in zijn geheel.  Door 

middel van het toepassen van een Gaussisch filter hebben we de hoogst haalbare spatiële 

resolutie bepaald (uitgedrukt in mm full-width half-maximum, FWHM) waarop nog steeds een 

aanvaardbare reproduceerbaarheid werd bereikt. Een optimale afweging tussen spatiële resolutie 

en reproduceerbaarheid werd bereikt bij de volgende filter groottes: 8 mm FWHM voor elasticiteit  

en voor beta; 16 mm FWHM voor viscositeit en voor alpha. De conclusie van dit onderzoek luidt dat 

voortplantingsparameter beta  de meest betrouwbare MRE parameter is, met een drempel voor het 

detecteren van tussentijdse veranderingen van 10% en de mogelijkheid om viscoelasticiteit van de 

lever te reproduceren tot aan een resolutie van 8 mm FWHM.

De studie die gepresenteerd wordt in hoofdstuk 6 vergelijkt de diagnostische accuratesse 

van transient elastography (TE) met MRE voor de niet-invasieve evaluatie van leverfibrose. De 

studie is uitgevoerd bij 103 patiënten met virale hepatitis B of C. Het leverbiopt werd gebruikt als 

de referentiestandaard. Uiteindelijk zijn de gegevens van 85 patiënten geanalyseerd (65 hepatitis 

B, 19 hepatitis C en 1 met zowel hepatitis B als C). De fibrose stadia waren F0 (geen fibrose) bij 

3 patiënten, F1 (milde fibrose) bij 53 patiënten, F2 (matige fibrose) bij 15 patiënten, F3 (ernstige 

fibrose) bij 8 patiënten en F4 (cirrose) bij 6 patiënten.  Een belangrijk moment bij hepatitis B en C 

is de ontwikkeling van significante fibrose. Dat wil zeggen: stadium F2 of hoger. Vanaf dit stadium 

is het risico voor het ontwikkelen van cirrose, en dientengevolge hepatocellulair carcinoom of 

leverfalen, verhoogd. Het starten van een antivirale behandeling dient te worden overwogen om 

de progressie van leverfibrose te vertragen of om te keren. De diagnostische accuratesse van 

beide technieken voor het opsporen van fibrose stadium F2 of hoger was vergelijkbaar. We stelden 

vervolgens afkapwaarden vast  waarmee we achteraf patiënten hadden kunnen selecteren die, op 
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basis van de TE of MRE uitslag, wel of geen leverbiopsie nodig zouden hebben gehad. Zowel een 

enkele-techniek strategie als een conditionele techniek strategie (MRE na een inconclusieve TE 

en andersom) werd toegepast. Op basis van deze strategie, met afkapwaarden van <5.2 en ≥ 8.9 kPa 

voor TE en <1.66 en ≥ 2.18 kPa voor MRE, diagnosticeerden we 64% en 66% van de patiënten 

correct als F0-F1 of als F2-F4. Een conditionele strategie, waarbij MRE werd toegepast in het geval 

van een inconclusieve TE uitslag en vice versa, verhoogde het diagnostische rendement tot 80%. 

Dit betekent dat op basis van deze strategie 80% van de patiënten correct gediagnosticeerd had 

kunnen worden met F0-F1 fibrose of met F2-F4 fibrose. Dit zou de noodzaak voor het nemen van 

een leverbiopt drastisch doen verminderen. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een pilot-studie waarin de mogelijke toepassing 

van MRE, TE en lever-ijzermetingen met MRI wordt onderzocht bij patiënten met de ziekte 

van Gaucher. Complicaties aan de lever die zich bij deze patiënten op lange termijn voordoen 

zijn de ontwikkeling van fibrose en hepatocellulair carcinoom. Voorheen was splenectomie 

de enige behandeloptie bij de ziekte van Gaucher. Patiënten die een splenectomie hebben 

ondergaan zouden een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van leverpathologie. Ook 

zou het zo kunnen zijn dat overtollige ijzeropslag in de lever bijdraagt aan het verhoogde risico 

op het ontwikkelen van hepatocellulair carcinoom. In deze pilot-studie werden 14 patiënten 

met de ziekte van Gaucher onderzocht (7 met milt, 7 zonder milt), en 7 gezonde vrijwilligers. 

De resultaten laten zien dat de stijfheid van de lever, gemeten met MRE en met TE, significant 

hoger was bij de Gaucher patiënten die een splenectomie hadden ondergaan in het verleden 

dan bij de Gaucher patiënten die nog in het bezit van een milt waren. De concentratie van ijzer in 

de lever was verhoogd bij 4 patiënten, waarvan er 3 een splenectomie hadden ondergaan. Geen 

significant verband werd gevonden tussen stijfheid van de lever en ijzerconcentratie in de lever. 

Leverziekte leek verder gevorderd bij patiënten die een splenectomie hadden ondergaan dan 

bij de patiënten die geen splenectomie hadden ondergaan. Op basis van de resultaten van deze 

pilot-studie kunnen we enkel een relatie veronderstellen tussen leverpathologie en stapeling van 

ijzer in de lever bij patienten met de ziekte van Gaucher die een splenectomie hebben ondergaan. 

DISCUSSIE 
Waarom beeldvorming van fibrose en steatose?

De nadelen van het leverbiopt hebben ervoor gezorgd dat er gezocht wordt naar niet-

invasieve alternatieven. Deze alternatieven moeten nauwkeurig informatie over de conditie 

van de lever weergeven, zoals die ook met het leverbiopt wordt verkregen. Dit betekent dat er 

informatie nodig is over (1) de aanwezigheid van leverfibrose, en het bijbehorende stadium, (2) 

de aanwezigheid en hoeveelheid levervet, (3) de aanwezigheid van ijzer in de lever en (4) de 

aanwezigheid en ernst van necro-inflammatie. 

Sommige leverziekten vereisen beoordeling van slechts enkele van deze parameters. 

Bij virale hepatitis B en C is bijvoorbeeld informatie over het fibrosestadium en inflammatie 

belangrijk voor de prognose. Bij hepatitis C is tevens steatose geassocieerd met ernstiger fibrose 

en snellere progressie daarvan [1,2]. In het geval van levertransplantatie is de aanwezigheid 

van >30% macrovesiculair vet in de donorlever een risicofactor voor primaire non-functie 
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van de donorlever [3-5]. Bij de ziekte van Gaucher hebben we laten zien dat informatie over 

leverfibrose en leverijzer met name relevant is.  

Beeldvorming van leverfibrose: Welke techniek te gebruiken?

We vergeleken twee technieken voor leverfibrose: MR elastografie (MRE) en transient 

elastography (TE). Een eerdere studie, uitgevoerd door Huwart et al [6], liet een hogere 

diagnostische accuratesse van MRE zien dan van TE voor de beoordeling van leverfibrose. Wij 

hebben deze resultaten niet kunnen bevestigen: we vonden geen significant verschil tussen 

de diagnostische accuratesse van beide technieken. Zoals in het betreffende hoofdstuk wordt 

besproken, zou de scheve verdeling van de fibrose stadia in ons cohort hierbij een rol gespeeld 

kunnen hebben (de meeste patiënten hadden fibrose stadium F1). Daarnaast kan de kwaliteit van 

de leverbiopsieën van invloed zijn geweest: niet alle biopten voldeden aan het minimum van 11 

portale velden. Ook werkten wij met een andere MRI veldsterkte: 3 Tesla versus 1.5 Tesla bij Huwart 

et al. Daarnaast gebruikten wij een spin-echo echo-planar imaging (EPI) MRI sequentie, waar zij 

een spin-echo sequentie gebruikten. Door het gebruik van een spin-echo EPI sequentie in plaats 

van een spin-echo sequentie werd de acquisitie tijd van een MRE scan verlaagd van ca. 20 minuten 

naar 70 seconden [7]. Echter, doordat EPI sequenties gevoeliger zijn voor veld-inhomogeniteiten, 

zou het gebruikt van de snellere EPI sequentie geleid kunnen hebben tot iets minder betrouwbare 

resultaten. Om dit euvel in de toekomst te verhelpen is recent een robuustere MRE sequentie 

ontwikkeld die gebruik maakt van fast-field echo (FFE) imaging met fractionele codering [8].

Ervan uitgaande dat TE en MRE een vergelijkbare diagnostische accuratesse hebben, wat 

zouden dan redenen kunnen zijn om MRE te gebruiken? Nadelen van MRE zijn de kosten, de 

tijd die het kost om een MRE scan te maken, en het feit dat MRI niet voor iedereen geschikt is. 

Voordelen van MRE daarentegen zijn: (1) analyse van een veel groter volume van de lever dan 

bij TE; (2) focale leverlaesies kunnen worden onderzocht [9]; (3) MRE is toepasbaar bij obese 

patiënten en bij patiënten met ascites. (4) MRE kan zowel elasticiteit als viscositeit meten, wat 

van waarde kan zijn bij de typering van levertumoren [9]; (5) Door middel van multi-frequente 

MRE kan de frequentie-afhankelijkheid van (lever)weefsel worden onderzocht. Deze parameter 

kan extra informatie geven over de micro-architectuur van weefsel [10]; (6) tenslotte is het 

mogelijk om MRE in 1 scansessie te combineren met andere MRI onderzoeken van de lever 

zoals vetmeting, ijzermeting en series waarmee leverlaesies in beeld worden gebracht. 

Andere technieken voor de beeldvorming van fibrose en steatose

Acoustic radiation force imaging (ARFI) is een echografische elastografie methode waarmee 

leverfibrose kan worden onderzocht [11]. ARFI is geïntegreerd in een normaal echo-apparaat. 

In tegenstelling tot TE kan met ARFI een meting worden verricht op een op basis van 

echografische beeldvorming exact uit te kiezen locatie. Andere theoretische voordelen van 

ARFI ten opzichte van TE zijn de betere penetratie van de echogolven door het leverweefsel, 

en toepasbaarheid bij ascites. Momenteel heeft ARFI een vergelijkbare accuratesse als TE, maar 

een betere toepasbaarheid dan TE bij patiënten met leverfibrose [12].

Controlled attenuation parameter (CAP) is een nieuwe parameter die gemeten wordt op de 

nieuwere TE apparaten (Fibroscan©). Steatose wordt gemeten door het analyseren van de 
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amplitude van de golven die zich door het leverweefsel voortplanten [13]. Tot dusverre lijkt CAP 

een veelbelovende methode voor het meten van leververvetting [14-17].  Voor zover bekend 

zijn er op dit moment nog geen studies uitgevoerd die CAP met MRI of met 1H-MRS vergelijken. 

Non-alcoholic fatty liver disease

Eén ziekte-entiteit is tot nu toe alleen kort in de introductie van dit proefschrift aan bod gekomen: 

Niet-alcoholische leververvetting, of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Bij NAFLD spelen 

zowel steatose, fibrose als inflammatie van de lever een rol. De ziekte wordt gezien als de hepatische 

uiting van het metabool syndroom, waarbij insuline resistentie een centrale rol vervult [18,19]. 

The obesitas epidemie heeft gezorgd voor een snelle toename van de prevalentie van NAFLD [20]. 

De inflammatoire vorm van NAFLD, non-alcoholische steatohepatitis (NASH) wordt gekenmerkt 

door ontsteking en levercel beschadiging. Hierdoor ontstaat leverfibrose [21]. Ongeveer 9% tot 

20% van de patiënten met een vroeg stadium van NASH zullen cirrose ontwikkelen binnen 5-10 

jaar [22]. In tegenstelling, patiënten met enkel steatose zonder inflammatoire component (simpele 

steatose) laten een stabiel ziektebeloop zien in de tijd [23]. Het is daarom belangrijk om te weten of 

een patiënt simpele steatose of NASH heeft, en of er fibrose aanwezig is. 

Niet-invasieve beeldvorming van NASH: Wat mist er? Is het mogelijk?

Aan de hand van de resultaten van dit proefschrift, en aan de hand van de informatie die zojuist 

gegeven is, wordt duidelijk dat áls we beeldvorming willen gebruiken om NASH te diagnosticeren, 

er nog één parameter mist. We kunnen steatose en fibrose diagnosticeren met beeldvorming, 

maar we hebben ook informatie nodig over de aanwezigheid van inflammatie. Als we de necro-

inflammatie die typisch is voor NASH niet-invasief kunnen vaststellen, dan zou dit wel eens de 

sleutel kunnen zijn tot het differentiëren tussen simpele steatose en NASH. De afgelopen jaren 

zijn er verschillende MRI technieken getest die mogelijk deze leemte zouden kunnen vullen. 

Forfor MR-spectroscopie (31P-MRS) meet het MRI signaal dat afkomstig is van fosfor atomen 

die aanwezig zijn in levermetabolieten, zoals adenosine trifosfaat (ATP), fosfor-mono-esters 

(PME), fosfor-di-esters (PDE) en nicotinamide-adenine-dinucleotidefosfaat (NADPH) [24]. 

NADPH is een marker voor inflammatie en fibrinogene activiteit in de lever. Een pilot-studie 

heeft laten zijn dat 31P-MRS een veelbelovende techniek is voor de differentiatie tussen NASH 

en non-NASH [25]. Er zijn echter sinds de publicatie van deze studie in 2010 nog geen nieuwe 

studies naar de toepassing van 31P-MRS op dit gebied verschenen.

Superparamagnetische ijzeroxide deeltjes. In de gezonde lever hopen superparamagnetische 

ijzeroxide deeltjes (SPIO) zich op in de lever doordat zij gefagocyteerd worden door Kupffer cellen 

(de macrofagen van de lever). Doordat SPIO de signaalintensiteit van de lever vermindert op T2 en 

T2* gewogen MRI beelden, kan SPIO gebruikt worden als een MRI contrastmiddel [26]. Bij NASH 

is er sprake van een afname van de fagocytaire activiteit van de Kupffer cellen. Deze afname zou 

mogelijk een cruciale rol kunnen spelen in de pathogenese van NASH [27-29]. Op basis hiervan 

is de hypothese ontstaan dat een afname in de hoeveel SPIO deeltjes die opgenomen worden in 

de lever als een marker gebruikt zou kunnen worden voor NASH. Tot nu toe zijn enkele kleine 

studies verricht bij mensen die hebben laten zien dat MRI met SPIO contrastmiddel toepasbaar 

zou kunnen zijn voor het identificeren van patiënten met NASH [26,30].
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Moleculaire MRI met myeloperoxidase. Naast de betrokkenheid van Kupffer cellen, speelt de 

accumulatie van neutrofielen een rol bij de inflammatie die kenmerkend is voor NASH [31,32]. Deze 

fagocyten kunnen weefselschade veroorzaken door de aanmaak van agressieve oxidanten, een 

proces dat gemedieerd wordt door het enzym myeloperoxidase (MPO) [33,34].  Een recente studie, 

uitgevoerd in een NASH model bestaande uit MPO-deficiënte muizen, bevestigde de rol van MPO bij 

de ontwikkeling van NASH [35]. Een andere groep gebruikte MPO-gadolinium, een MRI contrastmiddel 

dat een interactie aangaat met MPO [36], in een muismodel en toonde aan dat moleculaire MRI met 

MPO-gadolinium contrastmiddel NASH van simpele steatose kon onderscheiden [37].

Kortom, hoewel er veelbelovende technieken zijn met betrekking tot beeldvorming van 

inflammatie van de lever, deze bevinden zich alle nog in een vroege fase. De accuratesse en 

klinische toepasbaarheid van deze technieken zal verder moeten worden onderzocht in 

grotere (menselijke) populaties.

CONCLUSIES
Met dit proefschrift hebben we aangetoond dat er nauwkeurige niet-invasieve beeldvormende 

technieken bestaan die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van fibrose en steatose 

van de lever. Elke techniek heeft zijn voor- en nadelen. Wanneer we kijken naar steatose, dan 

is echografie goedkoop en wijd beschikbaar. Nadelen zijn het kwalitatieve karakter en de 

aanzienlijke inter-observer variabiliteit. In vergelijking met andere beschikbare technieken is de 

accuratesse van echografie beperkt voor geringe en matige steatose. Met CT kan de hoeveelheid 

levervet kwantitatief worden gemeten, maar het voornaamste nadeel is de stralingsbelasting. Net 

als bij echografie is de diagnostische accuratesse van CT voor geringe steatose beperkt. MRI en 

proton MR-spectroscopie hebben een hoge diagnostische accuratesse voor het kwantificeren van 

steatose voor zowel geringe, matige als ernstige steatose. Hier zijn de nadelen echter de kosten, 

de beschikbaarheid en toepasbaarheid. Voor de detectie en stadiering van leverfibrose zijn 

transient elastography en MR elastografie bestudeerd en bediscussieerd. Transient elastography 

is een snelle meting met relatief lage intra- en interobserver variabiliteit. Nadelen zijn (1) het feit 

dat het een één-dimensionale meting betreft (er is geen twee-dimensionaal echobeeld van de 

lever beschikbaar tijdens de meting), en (2) zeer beperkte toepasbaarheid bij patiënten met 

obesitas en ascites. MR elastografie heeft geen last van deze beperkingen en wordt uitgevoerd in 

een veel groter deel van de lever. Echter, door het bestaan van aantrekkelijke alternatieven met 

een vergelijkbare accuratesse zal MR elastografie in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk niet 

het onderzoek van eerste keuze worden voor de beoordeling van leverfibrose.
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