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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Clinical and experimental studies on portal vein embolization / Diagnosis of
hepatocellular adenoma and focal nodular hyperplasia

van den Esschert, J.W.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Esschert, J. W. (2011). Clinical and experimental studies on portal vein embolization
/ Diagnosis of hepatocellular adenoma and focal nodular hyperplasia. [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/clinical-and-experimental-studies-on-portal-vein-embolization--diagnosis-of-hepatocellular-adenoma-and-focal-nodular-hyperplasia(551d292e-b2d1-4ecb-b5cc-a160e27f596d).html


160

Samenvatting en conclusies
Het eerste deel van dit proefschrift betreft lever regeneratie na vena portae embolisatie 
(VPE). De toepassing van VPE in de laatste 20 jaar en haar effect op tumorgroei en 
(postresectie) hypertrofie respons werd besproken. Het effect van verschillende occlusie 
technieken werd geëvalueerd in experimentele studies, waarbij gebruik werd gemaakt 
van een konijnenmodel.

Hoofdstuk 1 is een historische samenvatting van waar het concept van vena portae 
occlusie vandaan komt. Al eind 19e eeuw, voorzag James Cantlie dat de mogelijkheid tot 
hypertrofie van één helft van de lever nadat de andere helft van zijn bloedvoorziening 
afgesloten was, gebruikt kon worden ter verbetering van lever resectie. Het zou nog 
85 jaar duren, voordat de eerste klinische preoperatieve VPE uitgevoerd werd.

Het gebruik van VPE in de kliniek in de laatste 20 jaar (1990-2011) werd bekeken 
in Hoofdstuk 2. Na kritische evaluatie, werden 44 publicaties voor deze review 
geïncludeerd met in totaal 1791 patiënten. De gemiddelde hoeveelheid hypertrophie 
van de toekomstige restlever was 37.9 ± 0.1%. Lever resectie werd niet uitgevoerd in 
52 patiënten (2.9%) in verband met falen van de embolisatie. Grote complicaties 
werden beschreven in 2.5% van de patiënten en de mortaliteit was 0.1%. Een meta-
analyse van verschillende subgroepen kon niet worden uitgevoerd in verband met 
het kleine aantal en de inhomogeniteit van de artikelen in de subgroepen. Een head-
to-head vergelijking kon echter wel worden gedaan. Concluderend bleek VPE een 
effectieve methode om het FRL volume te vergroten met een hoog technisch en 
klinisch succes percentage. Pre-existente leverschade door cirrhose, cheolestase of 
chemotherapie leek geen invloed te hebben op de hypertrofie respons. Het gebruik 
van n-butyl cyanoacrylaat leek tot een grotere regeneratie respons te leiden dan de 
andere gebruikte embolisatie materialen.

In Hoofdstuk 3 werd een retrospectieve case-control studie verricht om het effect 
van preoperatieve VPE op het uiteindelijke volume, gemeten met CT volumetrie, en 
de functie, gemeten met hepatobiliaire scintigrafie, van de lever 3 maanden na lever 
resectie te beoordelen. Gegevens van patiënten die een resectie van de rechter helft 
van de lever hadden ondergaan, met (n=10) en zonder (n=13) voorafgaande VPE in 
dezelfde periode, werden verzameld. Het volume van de toekomstige restlever was 
significant lager in de VPE groep dan in de controle groep vóór VPE. Ná VPE en vóór 
de operatie waren er geen significante verschillen meer in volume en functie van de 
toekomstige restlever tussen beide groepen. Drie maanden na de lever resectie was er 
ook geen verschil in volume en functie tussen de groepen. De restlever groeide naar 
ca. 80% van zijn oorspronkelijke volume en meer dan 83% van zijn oorspronkelijke 
lever functie 3 maanden na de lever resectie met of zonder voorafgaande VPE. We 
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concludeerden dan ook dat preoperatieve VPE de postoperatieve lever regeneratie 
niet belemmert. 

In Hoofdstuk 4 werden verschillende discussies en kwesties over VPE besproken. 
VPE wordt overwogen als de toekomstige restlever te klein wordt geacht om aan de 
postoperatief benodigde functie te kunnen voldoen. De criteria voor de toepassing van 
VPE zijn niet goed omschreven. In het bijzonder het minimaal benodigde volume van 
een goed functionerende restlever om een veilige lever resectie uit te kunnen voeren, 
is onduidelijk. De embolisatie van segment 4 in aanvulling op de embolisatie van de 
rechter takken van de vena portae is controversieel en wordt alleen in geselecteerde 
gevallen geadviseerd. Klinische en experimentele data suggereren dat tumorgroei 
kan optreden als gevolg van VPE. De mate van regeneratie van de niet-geëmboliseerde 
lever segmenten laat een toename zien in de eerste 3 weken, waarna een plateau fase 
volgt met weinig aanvullende groei. Op basis hiervan wordt een wachttijd van 3 weken 
geadviseerd tussen VPE en de lever resectie. Als laatste lijkt VPE de postoperatieve lever 
regeneratie niet te belemmeren.

Hoofdstuk 5 is een samenvatting van bewijs van het effect van VPE op tumorgroei. 
Ook al lieten klinische studies zien dat er weldegelijk tumorgroei na VPE mogelijk 
is, er was geen duidelijk bewijs dat de mate van tumorgroei toeneemt door VPE. Drie 
mogelijke mechanismen voor toename van tumorgroei werden gegeven, namelijk 
verandering in cytokines en groeifactoren, verandering in bloedtoevoer en versterkte 
cellulaire respons waardoor lokale tumorgroei wordt gestimuleerd. Achtereenvolgens 
TACE en VPE almede post-VPE chemotherapie werden beschreven als veelbelovende 
strategieën om tumor groei na VPE te onderdrukken. 

Hoofdstuk 6 beschreef de ontwikkeling van een konijnen model voor VPE om de 
hypertrofie respons van de lever  na deze interventie te bestuderen. Het gebruik van 
de combinatie van polyvinylalcohol partikels in 2 maten en 3 coils leidde tot een 
VPE model dat de humane situatie dicht benaderd qua hoeveelheid geëmboliseerde 
lever, histologische veranderingen in de lever en hypertrofie repons gemeten met CT 
volumtrie. Dit konijnenmodel maakt het mogelijk om onderzoek naar VPE te doen 
in een gestandaardiseerd model om de VPE technieken te verbeteren.

In Hoofdstuk 7 werd de hypertrofie respons na ligatie en embolisatie van de vena 
portae vergeleken. De conclusie was dat embolisatie tot een grotere hypertrofie respons 
leidt dan ligatie.

Het gebruik van verschillende embolisatie materialen voor VPE werd vergeleken in 
Hoofdstuk 8. Het gebruik van polidocanol werd vroegtijdig gestopt in verband met een 
toxische reactie in 3 konijnen. Gelatine spons was het enige materiaal dat binnen 7 
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dagen werd geabsorbeerd. Dit leidde tot minder hypertrofie van de niet geëmboliseerde 
leverlobben vergeleken met het gebruik van fibrinelijm, polyvinylalcohol partikels 
met coils en n-butyl cyanoacylaat. Er werd geen andere oorzaak gevonden voor dit 
verschil in lever regeneratie dan recanalisatie van het portale systeem.

In Hoofdstuk 9 werd de toegevoegde waarde van embolisatie van de levervene (HVE) 
in combinatie met VPE bestudeerd. HVE alleen leidde niet tot een hypertrofie respons 
van de niet geëmboliseerde leverlobben. Een combinatie van VPE en HVE resulteerde 
niet in een grotere hypertofierespons dan VPE alleen. We concludeerden dan ook dat 
het gebruik van de gelijktijdige combinatie van VPE en HVE niet wordt aanbevolen.

Toekomstig onderzoek
Veel kwesties rondom VPE blijven onduidelijk. Een grote zorg is de potentiële toename 
van tumorgroei na VPE. Een konijnenmodel met levertumor levert een geschikt model 
op om dit fenomeen aan te tonen en vervolgens oplossingen te vinden om dit probleem 
te voorkomen. VPE leidt tot een compensatoire hyperperfusie van de ipsilaterale tak 
van de lever arterie, welke de tumor voedt. Embolisatie van een deel van deze arterie 
zou een mooie oplossing zijn om tumor progressie na VPE te voorkomen.  Het zou 
wenselijk zijn als we een embolisatie materiaal vinden dat de vena portae lang genoeg 
concludeert om voldoende hypertrofie respons te genereren, maar welke kort daarna 
wordt geabsorbeerd zodat permanente atrofie van de geëmboliseerde segmenten wordt 
voorkomen. Als laatste is het nog steeds onduidelijk welk mechanisme ten grondslag 
ligt aan de hypertrofie respons. Om deze kwesties op te helderen is meer klinisch en 
experimenteel onderzoek nodig.
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