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Samenvatting  en conclusie
In dit proefschrift is het effect beschreven van vena porta embolisatie (VPE) en vena 

porta ligatie (VPL) op regeneratie van de lever. Verschillende aspecten van de portale 

occlusie technieken zijn geëvalueerd aan de hand van klinische en experimentele studies. 

Daarnaast werd de waarde van 99mTc-mebrofinine hepatobiliaire scintigrafie in aanvulling 

op conventionele CT-volumetrie onderzocht bij risico-analyse voor uitgebreide lever resectie. 

Tevens werd onderzocht wat de waarde van deze techniek was bij de beoordeling van de 

functionele restlever na VPE, voor lever resectie.

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding en beschrijft tevens het doel van dit proefschrift. 

De doelstellingen van de afzonderlijke hoofdstukken werden hierin toegelicht.

In hoofdstuk 2 werd een samenvatting gegeven van de literatuur, welke is verschenen 

in de laatste 20 jaar (1990-2011) over het klinisch gebruik en de resultaten van vena porta 

embolisatie. Na kritische selectie werden uiteindelijk 44 artikelen gebruikt voor meta-

analyse. Het betrof 1791 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. Het overall 

succespercentage bedroeg 99.3%. Het percentage groei van de toekomstige restlever 

bedroeg gemiddeld 37.9 +/- 0.1 %. Bij 70 (3.9%) patiënten werd de geplande leverresectie 

niet uitgevoerd vanwege het falen van de VPE. Hiermee komt het klinisch succespercentage 

op 96.1%. Bij 51 patiënten (2.8%) uit deze groep was er onvoldoende hypertrofie respons 

ondanks een technisch succesvolle embolisatie en bij 7 patiënten (0.4%) ontstond er een 

complicatie die tot irresectabiliteit leidde. Bij 6.1% van de patiënten werd de uiteindelijke 

leverresectie niet verricht vanwege progressie van de tumor.

Een meta-analyse van verschillende subgroepen (pre-existente cirrhose / steatose / 

cholestase, status na chemotherapie, het type embolisatie-materiaal) bleek niet mogelijk 

vanwege de inhomogeniciteit van de artikelen in de subgroepen. Een head-to-head 

vergelijking kon echter wel worden gemaakt. 

Pre-existente lever schade door cholestase of chemotherapie, leek geen invloed te 

hebben op de hypertrofie respons. Cirrhose bleek een negatieve invloed te hebben op de 

lever regeneratie. Tenslotte leek het gebruik van n-butyl cyanoacrylaat te leiden tot een 

grotere regeneratie respons dan bij de andere embolisatie materialen. Concluderend bleek 

dat VPE een effectieve methode is om de toekomstige rest lever te vergroten, met een hoog 

technisch en klinisch succespercentage.

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van een retrospectieve studie naar de 

resultaten van PVE en leverresectie bij patiënten met pre-existente leverschade. In de periode 

van januari 2005 tot en met juli 2011, zijn 56 achtereenvolgende patiënten succesvol 

behandeld met PVE via de percutane ipsilaterale methode. De gemiddelde groei van de 

toekomstige restlever bedroeg 51% (0-305%). Bij één patiënt was er geen groei van de 

restlever, waardoor leverresectie uiteindelijk niet mogelijk was.

Er werden geen significante verschillen gezien in hypertrofie respons tussen patiënten 

met en zonder chemotherapie (p=51), fibrose / steatose (p=43) en patiënten met en zonder 
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cholestase (p=0.58). Ook werd er drie maanden na leverresectie geen verschil in lever 

regeneratie gezien tussen de verschillende groepen. 

Aan de hand van deze resultaten kon worden geconcludeerd dat VPE een veilige en zeer 

succesvolle behandeling is, ook bij patiënten met pre-existente lever afwijkingen.

Het verschil in hypertrofie respons tussen VPE en VPL in een gestandaardiseerd konijnen 

model is beschreven in hoofdstuk 4. Dit experimentele konijnenmodel is in eerdere publicaties 

reeds uitgebreid beschreven en leent zich uitstekend voor het onderzoeken van hypertrofie 

respons na portale occlusie technieken. De groei van de caudale, niet geëmboliseerde, 

leverkwab was groter na VPE dan na VPL (p=0.001). Dit werd bij histologisch onderzoek 

bevestigd. De Ki-67 gekleurde preparaten toonde een significant groter aantal prolifererende 

hepatocyten na VPE (p=0.016). Met deze studie is de superioriteit aangetoond van VPE in 

het konijnenmodel.

Naar aanleiding van deze resultaten hebben we in hoofdstuk 5 de verschillen tussen 

PVE en VPL in patienten onderzocht.

In de periode december 2008 en oktober 2011 hebben 7 patiënten een PVL en 14 

patiënten een PVE ondergaan. CT-volumetrie en 99mTc-mebrofinine-hepatobiliaire scintigrafie 

(HBS) zijn verricht, direct voor en drie weken na occlusie van de vena portae. Bij 18 patiënten 

is ook intra-operatief een portogram gemaakt om informatie te krijgen over eventuele 

reperfusie van het afgesloten portale systeem.

Bij alle ligatie-patiënten werd op de CT-scan, ondanks succesvolle PVL, reperfusie gezien 

van het centraal afgesloten rechter portale systeem. Dit werd bevestigd door de intra-

operatief verrichte portogrammen. De reperfusie werd veroorzaakt door intrahepatische 

porto-portale collateralen van segment 4 naar segment 5 of 8. De volume toename van de 

toekomstige restlever (TRL) was na VPE gemiddeld 41.6% (10-305%) en na VPL gemiddeld 

8.1% (0-102%) (p=0.179). Geconcludeerd kon worden dat zowel VPE als VPL hypertrofie van 

de restlever indiceren, maar dat VPE significant effectiever is. Reperfusie van het afgesloten 

portale systeem door porto-portale collateralen na VPL, is waarschijnlijk een van de belangrijke 

oorzaken van de verminderde hypertrofie respons.

Het gebruik van verschillende oplosbare en permanente embolisatiematerialen voor 

VPE werd vergeleken in een konijnen model in hoofdstuk 6. Het gebruik van Polidocanol 

werd vroegtijdig gestopt in verband met een toxische reactie bij 3 van de 5 konijnen. 

Gelfoam was het enige materiaal dat binnen 7 dagen werd geresorbeerd. Dit leidde tot een 

mindere hypertrofie respons van de niet-geëmboliseerde leverlobben, in vergelijking met de 

permanente embolisatiematerialen zoals fibrinelijm, polyvinylalcohol partikels met coils en 

n-butyl cyanoacrylaat. Een andere oorzaak voor de verschillen kon niet worden gevonden.

Bij patiënten die ondanks adequate VPE toch te weinig groei van de toekomstige rest 

lever (TRL) hebben moet worden gezocht naar additionele behandelingen, die de hypertrofie 

verder stimuleren. In hoofdstuk 7 werd het effect van embolisatie van de levervene (HVE), in 

combinatie met PVE, geëvalueerd in een gestandaardiseerd konijnen model. Dertig konijnen 

werden onderverdeeld in drie groepen: PVE, HVE en combinatie van beide technieken. HVE 

alleen veroorzaakte helemaal geen hypertrofie respons.
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De combinatie van VPE met HVE resulteerde niet in een grotere hypertrofie respons, 

dan na VPE alleen. Er is dus geen bewijs, dat deze behandeling bij patiënten nut zal hebben.

In hoofdstuk 8 werd de betrouwbaarheid van de 99mTc-mebrofinine hepato-biliaire 

scintigraphy (HBS) onderzocht bij het voorspellen van leverfalen na leverresectie.

CT-volumetrie en 99mTc-mebrofinine HBS werd verricht bij 55 patiënten, waaronder 

30 patiënten met een pre-existente lever afwijking. Door middel van ROC curve analyse 

kon een afkapwaarde worden berekend voor de restlever functie als voorspellende waarde 

voor postoperatief leverfalen.  Er werd een afkapwaarde gevonden van 2.69%/min/m2. 
99mTc-mebrofinine HBS bleek een betere sensitiviteit, specificiteit en positieve en negatieve 

voorspellende waarde te hebben in vergelijking met CT volumetrie. Geconcludeerd kon 

worden dat 99mTc-mebrofinine HBS een waardevolle methode is bij het evalueren van de 

restlever functie en een belangrijke bijdrage levert aan de preoperatieve risico analyse bij 

patiënten waarvan de kwaliteit van het leverparenchym voor de operatie onbekend is.

In hoofdstuk 9 werd de toegevoegde waarde van 99mTc-mebrofinine SPECT (Single 

Photon Emission Computed Tomography) beschreven voor het bepalen van segmentele 

leverfunctie en het meten van het functionele levervolume. Dit is mogelijk door een combinatie 

van de functionele informatie van de HBS te combineren met de additionele 3-dimensionale 

informatie van de CT scan. Dubbelkops gamma camera’s met twee detectoren kunnen 

gelijktijdig data verzamelen van de anterieure en posterieure projectie van de lever.

Geometrische gemiddelden (Gmean) kunnen worden berekend zodat over- of 

onderschatting van de leverfunctie, door verzwakking van straling door weefsel, vermindert. 
99mTc-mebrofinine SPECT werd uitgevoerd bij 36 patiënten voorafgaande aan 

leverresectie en bij 18 patiënten, 3 dagen postoperatief.

Aanbevolen wordt om de Gmean data set te gebruiken bij de dynamische 99mTc-

mebrofinine HBS voor het bepalen van het functionele volume van de toekomstige restlever. 

Bij patiënten met pre-existente leverafwijkingen bleek er per milliliter TRL-volume minder 

functie dan bij patiënten met een normale lever. Tevens bleek de voorspelde TRL-functie 

goed overeen te komen met de postoperatieve gemeten restlever functie.

 99mTc-mebrofinine SPECT is daarmee een waardevolle, betrouwbare methode om 

volumetrische data te combineren met functionele data en daarmee de functie van de TRL 

te bepalen.

In hoofdstuk 10 werd toename van TRL-volume bij CT volumetrie vergeleken met de 

TRL-functie bij 99mTc-mebrofinine SPECT, geëvalueerd bij 24 patiënten, voor en 3 weken na 

VPE. Er werd een hypothetisch model opgesteld waarin criteria voor een veilige leverresectie 

werden gedefinieerd. Als grens werd een minimale uptake van 2.69 %/min/m2  aangehouden 

bij functionele TRL en 25 of 40% van het totale lever volume bij volumetrische TRL, afhankelijk 

van de aan- of afwezigheid van pre-existente leverparenchymafwijkingen.

Na VPE werd een significant grotere toename gezien van functionele TRL ten opzichte 

van het TRL-volume. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen toename van TRL-

functie en TRL- volume. Gebruik makend van het hypothetisch model, bleek 3 weken na VPE, 

bij 7 patiënten onvoldoende TRL-functie en bij 12 patiënten onvoldoende TRL-volume, om 
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een veilige resectie mogelijk te maken. Dit toont aan dat toename van de TRL-functie meer 

uitgesproken is dat toename van TRL-volume. Deze uitkomsten suggereren dat op basis van 

de grotere toename van de TRL-functie ten opzichte van TRL-volume, de wachttijd tussen 

VPE en leverresectie mogelijk zou kunnen worden verkort.

In een toenemend aantal publicaties wordt toename van tumor groei na VPE beschreven, 

welke uiteindelijk kan leiden tot irresectabiliteit. De literatuur is echter niet eenduidig over 

dit probleem. In hoofdstuk 11 werd de invloed van VPE op tumor groei onderzocht in een 

levertumor model in konijnen.

Hiervoor werd in 10 New Zealand White konijnen tumorcellen geïmplanteerd, subcapsulair 

in de craniale leverlob. Twee weken na implantatie werden de konijnen onderverdeeld in 

een controle groep (geen VPE) en een VPE groep. Alle VPE procedures waren succesvol 

uitgevoerd, waarbij ook bij controle na 14 dagen geen flow in geëmboliseerde segmenten 

werd gezien.

In beide groepen werd evidente toename gezien van het tumorvolume, maar de Tumor 

Growth Rate (TGR) was significant groter in de VPE groep (op dag 14 bij de VPE groep :  

gemiddeld 34.4 ± 4.3 ml /dg t.o.v. de controle groep : 24.1 ± 7.2 ml /dg). Deze uitkomst 

ondersteunt de hypothese dat VPE tumorgroei induceert.

 In aansluiting hierop werd in hoofdstuk 12 de tumorgroei geëvalueerd bij patiënten 

met colorectale levermetastasen (CRLM) na VPE. In de periode 2004 - 2011 werd bij 28 

patiënten een VPE verricht. Deze patiënten werden vergeleken met een controle groep van 

30 patiënten met CRLM, in dezelfde periode, zonder VPE.

Er was een significante toename van de tumorgroei na VPE. Ook de gemiddelde TGR 

was significant groter na VPE (0.53 ml/dag) in vergelijking met de controle groep (0.09 ml/

dag).

Bij zeven patiënten (25%) werden nieuwe metastasen gevonden, waardoor drie 

patiënten (10.7%) irresectabel werden na VPE. De overleving na resectie was significant 

beter voor de niet-VPE patiënten met een 3- en 5- jaars overleving van respectievelijk 77% en 

60% versus 26% en 22% voor VPE patiënten (p<0.001). 

Geconcludeerd kan worden dat VPE niet alleen leverregeneratie stimuleert, maar ook 

de groei van mogelijk nieuwe tumor in de TRL, en recidieven na resectie. Daarom wordt 

verkorting van de wachttijd tussen VPE en resectie en het continueren van chemotherapie 

gedurende de wachttijd geadviseerd.

Om eventuele tumorgroei tegen te gaan, is in hoofdstuk 13 het effect van embolisatie 

van de arteria hepatica in het eerder beschreven VX2-tumormodel in konijnen geëvalueerd. 

Hiervoor werd bij 18 konijnen een superselectieve coil embolisatie uitgevoerd van tumor 

voedende arterie takken in de craniale leverkwab. De uitkomsten werden vergeleken met 

die van een groep van 5 controle konijnen zonder embolisatie. Ondanks groei van het 

tumorvolume op CT-scan, werd na embolisatie massale necrose van de tumor gezien. Dit werd 

ook histologisch bevestigd. Daarnaast werd significante atrofie gezien van de geëmboliseerde 

craniale leverlob ondanks afwezigheid van histologische schade van het leverparenchym, 

in combinatie met een hypertrofie respons van de caudale niet-geëmboliseerde leverlob. 
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Mogelijk wordt de atrofie / hypertrofie respons via het zelfde mechanisme geïnduceerd 

als bij VPE. Het is zeer opmerkelijk dat het erop lijkt dat schade toegebracht aan alleen 

het tumorweefsel ook in staat is een hypertrofie response te veroorzaken in de niet-

geëmboliseerde leverkwab. 

Toekomstig onderzoek 
De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het ontrafelen van de onderliggende 

leverregeneratie mechanismen na portale occlusie technieken. Er zijn echter nog een aantal 

belangrijke aandachtspunten, binnen deze behandelingstechniek, die verder onderzoek 

behoeven.

Het gebruik van oplosbare embolisatiematerialen kan van essentieel belang zijn bij 

patienten met een hilair cholangiocarcinoom. Deze groep patienten heeft meestal een 

uitgebreide lever resectie nodig om gecureerd te worden, maar resectabiliteit is preoperatief 

vaak onzeker. Bij permanente portale occlusie en uiteindelijk gebleken irresectabiliteit, kan 

de combinatie met intrahepatische galstuwing leiden tot complicaties zoals abcesvorming 

en levernecrose. Uit de huidige literatuur blijkt vooral een inferieure hypertrofie respons 

en een onvoorspelbare resorptie termijn. Verdere ontwikkeling van resorbeerbare 

embolisatiematerialen, die wel voldoende leverregeneratie genereren en na enkele weken 

volledig zijn opgelost zouden dergelijke complicaties bij deze specifieke patiëntengroep 

kunnen voorkomen. Tevens zou deze modificatie op de bestaande VPE-techniek een rol 

kunnen spelen bij living-related levertransplantaties in geval van een relatief kleine linker 

leverkwab bij de donor. 

Daarnaast is de door VPE geïnduceerde tumorgroei een grote zorg. Bij het beperken van 

de tumorgroei is het optimaliseren van de behandelingstrategieën van groot belang. 

Allereerst is het nauwkeurig monitoren van de functionele restlever na VPE van belang 

bij het verkorten van de wachttijd voor resectie en daarmee het verkleinen van de kans op 

irresectabiliteit door tumorgroei. 99mTc-mebrofenine hepatobiliaire scintigrafie met SPECT 

kan daar een belangrijke rol bij spelen. 

Daarnaast zal meer onderzoek moet gedaan worden naar de ontwikkeling van 

modificaties van de porta embolisatie techniek, zodat in kortere tijd meer hypertrofie kan 

worden bewerkstelligd. Dit in combinatie met technieken waarin tumor groei wordt geremd. 

Selectieve embolisatie van de tumorvoedende arteria hepatica lijkt veel belovend, maar geeft 

op zich zelf te weinig hypertrofie respons. Een oplossing hiervoor zou sequentiële embolisatie 

van de arteria hepatica en vena portae kunnen zijn. Met deze combinatie behandeling is nog 

maar zeer beperkte ervaring zodat langere termijn resultaten ontbreken.

Kennis omtrent de volgorde van embolisatie en het optimale tijdsinterval tussen de twee 

procedures ontbreekt eveneens. Uitgebreid experimenteel en klinisch onderzoek is dus nodig 

om deze combinatie techniek verder te ontwikkelen.

Tenslotte wordt in recente publicaties gewezen op het volumetrische hypertrofie 

respons na Yttrium-90 radio-embolisatie van rechter lever. Locale radiotherapie zou niet 
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alleen de tumor behandelen maar ook een hypertrofie respons veroorzaken van de niet 

behandelde leverhelft. Ook hier zal verder experimenteel en klinisch onderzoek nodig zijn om 

onderliggende mechanismen en toepasbaarheid verder uit te zoeken. 
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