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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Towards safer liver resections

Hoekstra, L.T.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoekstra, L. T. (2012). Towards safer liver resections. [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/towards-safer-liver-resections(3e23a774-8b44-476d-a85b-f827c12f200a).html


Chapter

Samenvatting en conclusies

16





Samenvatting en conclusies
Hoofdstuk 1 Algemene introductie

Dit proefschrift beschrijft verschillende mogelijkheden om leverresecties veiliger uit te 

voeren. In deel 1 worden klinische vraagstellingen omtrent VPE beantwoord in een 

experimenteel VPE-model in het konijn. Klinische studies zijn voornamelijk gericht op de 

kenmerken van regeneratie, en de invloed van VPE op tumorgroei. Het doel van deel 

2 is de complicaties na leverresectie te beschrijven alsook de methoden om de meest 

voorkomende complicaties te voorkomen. 

Deel I - Portal Vein Embolization
Hoofstuk 2 is een samenvatting van de literatuur waarbij de meest klinisch relevante 

en nieuwe leverfunctie testen worden beschreven voor het bepalen van de leverfunctie 

voor lever resectie. De functie van de lever is complex, en er is niet één test dat de totale 

lever functie weergeeft. Naast CT-volumetrie, zouden kwantitatieve lever functie testen 

gebruikt kunnen worden om te bepalen of een leveroperatie veilig kan worden uitgevoerd. 

Tegenwoordig is de 99mTc-mebrofenin hepatobiliaire scintigrafie de meest waardevolle 

kwantitatieve leverfunctie test, omdat het verschillende aspecten van leverfunctie kan 

meten en in bijzonder, die van de toekomstige restlever (TRL) kan weergeven. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten weergegeven van 56 patiënten met gecom-

promitteerde levers die een succesvolle VPE ondergingen door middel van een percutane 

ipsilaterale benadering. De toename van de TRL was 51%. Er waren geen significante 

verschillen in hypertrofie respons van de TRL in patiënten met of zonder chemotherapie 

(p=0.51), fibrose/steatose (p=0.43) of patiënten met en zonder cholestase (p=0.58). 

Chirurgische resectie werd verricht in 44 patiënten (80%). VPE kan daarom veilig en efficiënt 

worden toegepast in patiënten met afwijkend lever parenchym en dientengevolge, een 

verslechterde leverfunctie door fibrose, cholestase of lever schade na chemotherapie. 

In hoofstuk 4 en 5 worden plasma galzuurconcentraties, triglyceriden en ApoA-V 

geëvalueerd na VPE om de hypertrofie reactie na VPE te voorspellen. VPE wordt 

toegepast om de TRL te vergroten bij uitgebreide leverresecties. Pas drie tot zes weken 

na VPE is het mogelijk met behulp van CT-volumetrie het effect van VPE te evalueren. Een 

vroege factor met voorspellende waarde is daarom gewenst. In hoofdstuk 4 werden 

vijftien konijnen verdeeld in 3 groepen: NaCl (controle, groep I); Spongostan (tijdelijke 

occlusie, groep II); en polyvinylalcohol partikels met coils (permanente occlusie, groep 

III). Galzuurconcentraties stegen na VPE in groep II en III, met een maximale concentratie 

van respectievelijk 3 uur en 3 dagen na embolisatie. Deze concentraties normaliseerden 

binnen 7 dagen. De hypertrofie respons was significant hoger in de embolisatie groepen 

vergeleken met de controle groep (p<0.01), en correleerde met de plasma concentraties 
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van galzuur (r=0.811). We concludeerden dat er een positieve correlatie is tussen de 

toename van de TRL en de galzuurconcentratie op dag 3 (r=0.811). In konijnen met 

een grotere hypertrofie response na VPE, was de toename van galzuurconcentratie 

ook groter. Concluderend hebben galzuurconcentraties een voorspellende waarde ten 

aanzien van de hypertrofierespons na VPE. In hoofdstuk 5 hebben we aangetoond in 20 

patiënten dat galzuren en triglyceriden 5 uur na VPE vroege voorspellers zijn voor post-

VPE lever volume en functie toename na 3 weken. Deze parameters kunnen dus gebruikt 

worden voor het bepalen van het tijdsinterval tussen VPE en resectie. Serum ApoA-V 

veranderde niet door VPE, maar steeg kortdurend na leverresectie. 

In hoofdstuk 6 zijn 75 patiënten met colorectale levermetastasen onderzocht, die een 

VPE hebben ondergaan voor leverresectie. Patiënten die chemotherapie kregen 6 weken 

voor VPE toonden lagere thrombocyten waarden (p=0.003) en hypertrofierespons 

(p=0.030) vergeleken met een patiëntengroep zonder chemotherapie. Het absolute 

aantal thrombocyten beïnvloedt de leverregeneratie na VPE niet. Voor patiënten die met 

chemotherapie zijn behandeld voor de procedure, blijkt dat een verlaging in thrombocyten 

geassocieerd is met minder regeneratie. 

Door occlusie van de vena porta tijdens VPE naar de te reseceren leverlob, treedt atrofie 

van die leverlob op. Hierna ontstaat er een compensatoire hypertrofie van de TRL in 3-6 

weken. Door deze geïnduceerde leverregeneratie kan onder invloed van groeihormonen 

echter ook tumorproliferatie worden gestimuleerd. Tevens ontstaat compensatoire 

hyperperfusie van de arteria hepatica waardoor de tumor ook gestimuleerd wordt tot 

groei. In hoofdstuk 7 wordt tumorprogressie geëvalueerd in patiënten in de wachttijd 

na VPE voordat leverresectie kan worden uitgevoerd. VPE is verricht in 28 patiënten met 

colorectale levermetastasen (CRL) tussen 2004 en 2011. Tumorvolume (TV) en tumorgroei 

ratio (TGR) werden berekend met CT-volumetrie en vergeleken met een niet-VPE groep 

met CRL (n=30). Er was een significante toename in TV na VPE. De gemiddelde TGR van 

VPE-patiënten was 0.53 mL/dag (range -4.24–8.00) versus 0.09mL/dag (range -5.01–

8.74; p=0.03) in niet-VPE patiënten. TGR was 0.15 (range -3.79–1.00) mL/dag voor het 

ondergaan van PVE, en 0.85 (range -1.46–4.67) mL/dag na VPE in dezelfde patiënten 

(p=0.08). Zeven (25.0%) patiënten toonden nieuwe tumor lesies in de TRL na VPE. 

Drie van deze patiënten (10.7%) waren hierdoor niet resectabel na VPE. Overleving na 

resectie was significant beter voor niet-VPE patiënten met een 3- en 5-jaars overleving van 

respectievelijk 77% en 60% versus 26% en 22% in patiënten die VPE hebben ondergaan 

(p<0.001). Concluderend was er in de meerderheid van de patiënten een toename in TV 

en TGR na VPE. Onze studie toonde tevens aan dat VPE mogelijk nieuwe tumor in de TRL 

en recidieven induceert na resectie. Kortere intervallen en chemotherapie tussen VPE en 

resectie worden daarom geadviseerd. 
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Een strategie om tumorgroei na VPE te beperken, is de arteria hepatica naar het 

aangedane deel van de lever te emboliseren (HAE), eventueel in combinatie met 

chemotherapie (transarteriële chemoembolisatie, TACE). Een combinatie van HAE/TACE 

en VPE zou mogelijk wel het gewenste resultaat geven, aangezien gelijktijdig HAE en VPE 

leidt tot massale celnecrose en hierdoor leverfalen. Wanneer er echter een tijdsinterval 

wordt ingelast treedt er geen necrose op. Het is onbekend hoe groot dit tijdsinterval 

moet zijn. Hoofdstuk 8 is een systematische review over sequentiële embolisatie van 

de vena porta en arterie hepatica, eventueel gecombineerd met chemotherapie (TACE) 

in patiënten met levertumoren. Wij concludeerden dat het verrichten van VPE voor HAE 

resulteert in een grotere TRL toename dan het uitvoeren van TACE voor VPE. Daarnaast 

is de toename in TRL gecorreleerd aan een groter geëmboliseerd deel van de lever. 

In hoofdstuk 9 wordt het effect van VPE op tumorgroei onderzocht in een levertumor 

model in het konijn. Een nadeel van VPE is dat de levertumor in de tijd tot de leverresectie 

een groei-impuls krijgt onder invloed van groeihormonen, cytokines en compensatoire 

hyperperfusie van de arteria hepatica. De literatuur is niet eenduidig over tumorgroei na 

VPE. In New Zealand White konijnen werd tumor geïmplanteerd in de lever. Selectieve 

VPE werd verricht van de leverlob met tumor. De konijnen werden verdeeld over een 

controle groep (geen VPE), en een VPE-groep (n=5/groep). Portografie toonde complete 

selectieve occlusie van de vena porta direct na VPE en na 14 dagen. De hypertrofie 

respons en hepatocyten proliferatie in de niet-geëmboliseerde lever waren significant 

hoger in de VPE-groep. TGR was verhoogd in beide groepen, met een grotere toename 

in de VPE-groep (dag 14: 34.4±4.3mL/dag vs niet-VPE: 24.1±7.2mL/dag). Er was een 

tijdelijke, minimale toename in leverschade parameters na VPE, die normaliseerde binnen 

7 dagen. Concluderend, TGR was significant verhoogd in het VPE konijnen tumormodel. 

Deze bevinding is in overeenstemming met de hypothese dat VPE tumorgroei induceert. 

Chemotherapie in de wachttijd tot resectie wordt daarom geadviseerd.

Hoofdstuk 10 beschrijft de incidentie van ascites na lever resectie met of zonder 

VPE. Onze analayse toont aan dat VPE, grote resecties, operatietijd en de Pringle tijd 

significante voorspellers zijn voor ascites na hepatectomie. Ook blijkt een groot aantal 

patiënten met fibrose ascites te ontwikkelen. Identificatie van deze voorspellende 

factoren voor postoperatieve ascites is belangrijk. Daarom moeten deze patiënten 

zorgvuldig geselecteerd worden. 

Deel II – Preventions of complications in liver 
surgery

Vasculaire occlusie technieken kunnen worden toegepast tijdens een leverresectie om 

bloedverlies te reduceren. In hoofdstuk 11 is een review geschreven over de effecten van 
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in- en outflow occlusie technieken tijdens lever chirurgie, gericht op bloedverlies en lever 

ischemie-reperfusie schade. De Pringle manoeuvre is effectief in het voorkomen van veel 

bloedverlies. Tijdens complexe resecties en in patiënten met afwijkend leverparenchym 

wordt de intermitterende Pringle manoeuvre geadviseerd. Totale of selectieve vasculaire 

exclusie van de lever kunnen worden overwogen bij tumoren waarbij de vena cava 

inferior is betrokken of de overgang van levervenen in vena cava. 

In hoofdstuk 12 werden 381 patiënten geëvalueerd die een leverresectie hebben 

ondergaan. De incidentie van postoperatieve gallekkage is gedaald over de jaren. 

Percutane trans-hepatische biliaire drainage en het plaatsen van een endoscopische 

stent zijn effectieve behandelingsmogelijkheden. De percutane transhepatische biliaire 

drainage is de voorkeursbehandeling in patiënten die een leverresectie hebben ondergaan 

met een hepaticojejunostomie. 

In hoofdstuk 13 wordt het effect van langdurig pneumoperitoneum op de functie van 

de lever tijdens laparoscopische chirurgie onderzocht. Laparoscopische leverchirurgie 

wordt steeds vaker toegepast, resulterend in operaties met lange operatietijden. 

Pneumoperitoneum (PP) gedurende laparoscopie veroorzaakt een verhoogde 

intra-abdominale druk met compressie op intra-abdominale organen en mogelijk 

microcirculatoire veranderingen in de lever. Varkens ondergingen laparoscopische intra-

abdominale insufflatie (14 mm Hg) met CO2 gas gedurende 6 uur, gevolgd door een 

herstelperiode van 6 uur. Onze resultaten tonen aan dat langdurig pneumoperitoneum 

de leverfunctie niet verslechtert en geen leverschade veroorzaakt tijdens laparoscopische 

(lever) chirurgie.

Hoofdstuk 14 beschrijft onze eerste ervaringen met gelijktijdige laparoscopische resectie 

van colorectaal carcinoom (CRC) en synchrone levermetastasen. Het simultaan uitvoeren 

van de colorectale- en leverresectie voor patiënten met synchrone metastasen staat ter 

discussie. De mogelijk toegenomen morbiditeit van een gecombineerde ingreep is hierbij 

een belangrijk aspect. Een laparoscopische benadering zou deze morbiditeit kunnen 

reduceren. Vijf patiënten met primair CRC en synchrone lever metastasen ondergingen 

een gecombineerde laparoscopische resectie in het AMC. De verrichte procedures 

waren een totaal laparoscopische rechter hemicolectomie met metastasectomie van 

segment 2 (extractie via umbilicale incisie), een laparoscopische segment 2/3 resectie 

met handgeassisteerde laparoscopische low anteriorresectie (extractie via Pfannenstiel), 

en twee keer een laparoscopische intersfincterische abdomino-perineale resectie met 

handgeassisteerde laparoscopische metastasectomie van respectievelijk segment 7 en 

segment 8 met extractie via de umbilicale handport. De incisie voor de handport en/of 

preparaatextractie varieerde van 7 tot 10 cm. Er waren geen chirurgische complicaties 

of mortaliteit. We kunnen concluderen dat gelijktijdige laparoscopische colon en lever 

resectie in deze kleine studie veilig en technisch goed toepasbaar was voor de behandeling 
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van een geselecteerde groep patiënten met CRC en synchrone lever-metastasen, met 

goede korte termijn resultaten.

Hoofdstuk 15 beschrijft een retrospectieve analyse in 56 patiënten met een hepatocellulair 

carcinoom, die een diagnostische laparoscopie hebben ondergaan tussen 1999 en 2011. 

Yield en accuracy voor diagnostische laparoscopie waren 7% en 27% respectievelijk. 

De verandering in behandelingsstrategieën was beperkt na diagnostische laparoscopie. 

Daarom zou een diagnostische laparoscopie niet routinematig moeten worden 

uitgevoerd, maar dient beperkt te worden tot een geselecteerde groep patiënten. 

Toekomstig onderzoek
Het uiteindelijke doel van toekomstige onderzoeken is het ontwikkelen en verfijnen van 

nieuwe interventies om tot nu toe irresectabele levertumoren resectabel te maken. 

De literatuur is niet eenduidig over tumorgroei na VPE. Er is een noodzaak voor het 

optimaliseren van behandelingsmogelijkheden om tumorprogressie na VPE te reduceren of 

zelfs te voorkomen. Verschillende preventieve methodes zijn mogelijk, zoals het verkorten 

van het tijdsinterval tussen VPE en leverresectie. Eén van de doelen is het bepalen van 

het optimale tijdsinterval tussen VPE en resectie door meting van leverfunctie (99mTc-

mebrofenine hepatobiliaire scintigraphie met SPECT) en lever volume (CT-volumetrie). Een 

andere manier om tumorproliferatie na VPE te verminderen is het tijdelijk emboliseren 

van de vena porta met behulp van een absorbeerbaar of reversibel embolisatiemateriaal. 

Er zijn negatieve effecten bekend van permanente afsluiting van de vena portae, zoals 

fibrose van het weefsel om de geëmboliseerde vaten wat de operatie moeilijker maakt, 

migratie van het embolisatiemateriaal naar de leverlobben die je niet wilt emboliseren en 

uitbreiding van de portale trombose bij patiënten met chronisch leverlijden. Het gebruik van 

een oplosbaar, reversibel embolisatiemateriaal zou deze problemen kunnen voorkomen. 

Het konijnen VPE-model kan worden gebruikt om de effecten van verschillende reversibele 

embolisatiematerialen voor VPE te evalueren  om de juiste balans te vinden tussen 

absorptie en maximale hypertrofie respons. 

Om meer mensen met primaire levertumoren en colorectale levermetastasen te kunnen 

opereren (wat nog steeds de enige curatieve behandeling is), is het daarnaast wellicht 

nuttig om gecombineerde embolisatie van de vena porta en de arteria hepatica te 

verrichten. Met toekomstige experimenten willen we aantonen dat de gecombineerde 

embolisatie zowel een gunstig effect heeft in de zin van tumorregressie en groei van de 

toekomstige restlever (TRL). 

Een combinatie van HAE en VPE zou mogelijk het gewenste resultaat geven. Gelijktijdige 

HAE en VPE leidt tot massale celnecrose en hierdoor leverfalen. Wanneer er echter een 

tijdsinterval wordt ingelast treedt er geen necrose op. Het is onbekend hoe groot dit 
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tijdsinterval moet zijn. In voorgaande experimenten is het konijnen embolisatiemodel 

(VPE) ontwikkeld en verder verfijnd in ons centrum. Tevens is het VX2 tumor model in het 

konijn opgezet, waarbij VPE kon worden toegepast. Een van de toekomstige doelen is om 

een levertumor model te ontwikkelen om het effect van sequentiële embolisatie van de 

arteria hepatica en de vena porta op de lever te onderzoeken. Hierdoor zal het optimale 

tijdsinterval tussen HAE en VPE worden onderzocht zodat tumorgroei wordt voorkomen 

terwijl er tegelijkertijd een maximale hypertrofie respons ontstaat. 

We veronderstellen dat het onderliggende mechanisme van leverregeneratie tussen VPE 

en lever resectie verschillend is. In een volgend toekomstig onderzoek is het van belang de 

mechanismen van leverregeneratie te onderzoeken na VPE vergeleken met (partiële) lever 

resectie. Dit kan worden uitgezocht door het bepalen van diverse regeneratie markers op 

verschillende tijdstippen na VPE en lever resectie in het VPE-model in het konijn, waarin 

ook lever resectie wordt uitgevoerd. Daarnaast denken we dat de hypertrofie respons 

hoger is na vena porta occlusie in combinatie met in situ resectie (met preservatie van de 

ipsilaterale arteria hepatica) zoals recent is aangetoond in een klinische studie.1 

De voorgestelde onderzoeken zullen meer inzicht verschaffen in de werkingsmechanismen 

van VPE en bijdragen tot een effectiever gebruik van deze interventie bij patiënten die een 

uitgebreide leverresectie moeten ondergaan. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is 

dat patiënten met een levertumor die geen leverresectie kunnen ondergaan wegens een 

te klein deel van de lever dat overblijft, na VPE kunnen worden geopereerd waardoor ze 

toch uitzicht hebben op een curatieve behandeling. 
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