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ETIOLOGIC AND CLINICAL STUDIES IN PRIMARY 
SCLEROSING CHOLANGITIS 

CyrielU. Ponsioen 





STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT: 

ETIOLOGIC AND CLINICAL STUDIES IN PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS 

Hoewel voor het uiteindelijk begrijpen van de causa(e) van primaire scleroserende cholangitis 
een idiosyncratische denkwijze nodig lijkt, vergt het ontwarren hiervan een ontologische 
benadering. 

Het plaatsen van individueel afsluitbare fïetsboxen, dan wel het (veel goedkopere) niet zeuren 
over (kostbare) fietsen in het gebouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van 
de toenemende verkeersproblemen rond publieke instellingen. 

In tegenstelling tot wat geregeld beweerd wordt, bevordert het vaak door de maag gaan de liefde 
van de gastroenteroloog niet. 

Galspuwende patiënten met obstructieve galwegaandoeningen hebben goedbeschouwd eigenlijk 
weinig te klagen. 

De genetische predispositie voor primaire scleroserende cholangitis volgt naar alle 
waarschijnlijkheid een oligogeen of genetisch heterogeen overervingspatroon met incomplete 
penetrantie. Gezien het zeldzame familiaire voorkomen van de ziekte en de lage prevalentie 
persé, zal het derhalve nog wel enige tijd duren aleer dit ontrafeld is. 

Het ontstekingsbeeld in de portale veldjes van de lever van patiënten met primaire scleroserende 
Cholangitis toont nauwelijks tekenen van activatie of proliferatie. Dit geeft steun aan de 
hypothese dat het ontstaan van de schade geruime tijd aan de klinische manifestatie vooraf gaat 

De bevinding dat er een verhoogd aantal 'gut-homing' lymfocyten in het portale 
ontstekingsinfiltraat aanwezig is bij patiënten met primaire scleroserende cholangitis vormt 
wellicht een pathofysiologisch aanknopingspunt voor de assocatie van deze aandoening met 
inflammatoir darmlijden. 



Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bepaalde Chlamydia species een risicofactor vormen bij het 
ontstaan van primaire scleroserende cholangitis. 

De mediane tijdsduur tot overlijden of levertransplantatie van patiënten met primaire 
scleroserende cholangitis is -met 18 jaar- aanmerkelijk langer dan tot nu toe werd aangenomen. 

Het Amsterdamse classificatiesysteem van cholangiografische afwijkingen is een nuttig 
instrument ter bepaling van de individuele prognose van patiënten met primaire scleroserende 
cholangitis. 

Wanneer ter behandeling van een benigne dominante strictuur in een patiënt met primaire 
scleroserende cholangitis een endoprothese in de galwegen geplaatst wordt, dient deze na 1 week 
verwijderd te worden. 

Hoewel het plaatsen van een buis ter behandeling van knelpunten bij de doorstroming in 
patiënten met primaire scleroserende cholangitis zeer effectief is, blijft het een lapmiddel. Het 
zou goed zijn als de politiek zich dit bij het bedenken van tunnels voor de HSL en de Betuwelijn 
evenzo zou realiseren. 

Er zijn nog immer geen goede -laat staan vroege- indicatoren voor de ontwikkeling van 
cholangiocarcinoom in primaire scleroserende cholangitis. Brush cytologie is vooral van nut bij 
het uitsluiten van maligniteit. 

Cyriel Ponsioen 
Oktober 1999 
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