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SuMMARy

SCInTIGRAPHIC ASSESSMEnT OF lIVER FunCTIOn In PATIEnTS REQuIRInG 
lIVER SuRGERy

This thesis addresses various aspects of assessment of liver function using a quantitative liver 

function test, 99mTc-mebrofenin hepatobiliary scintigraphy. The research performed in this 

thesis offers a guideline in the preoperative management of patients who are candidates 

for extensive liver surgery, patients needing liver augmenting procedures prior to surgery 

and patients scheduled for a SIRT procedure, thereby contributing to the reduction of post-

procedural liver failure. Furthermore, this thesis aims to contribute to the understanding of 

liver function and those conditions that negatively influence liver function.  

Liver function is merely a collective name for a wide spectrum of processes performed by 

the liver.1 In chapter 1 an outline of different function tests that have been presented in the 

past years is given, pointing out their advantages and limitations. At least the following two 

conditions need to be met in order to reliably measure function of the FRL in a preoperative 

setting: 1) direct measurement of at least one of liver’s true processes with minimal external 

interference and 2) possibility of segmental measurement of liver function, i.e. direct mea-

surement of the FRL function. HBS using 99mTc-labeled mebrofenin is up to now the only test 

available in the Western market that enables both of these conditions to be met.2  

The gold standard in preoperative assessment of liver function is CT volumetry. Due to 

the limitations of volumetric estimation, this method has been modified by standardizing 

total liver volume according to body surface area. From this estimated total liver volume 

one can calculate the FRL volume.3 In chapter 2, traditional CT volumetry was compared 

to standardized liver volumetry. Among 116 patients with hepatic colorectal metastases and 

non-compromised liver parenchyma undergoing major liver surgery in two high-volume 

centres, a significant difference was found between the measured and estimated total liver 

volume and FRL volume. The distribution of differences between measured FRL volume and 

estimated FRL volume demonstrated that the formula over- or underestimated the measured 

FLR-volume by ≥5% in 31.9% of patients. One can expect such differences to influence the 

decision making process, resulting in increased risk of postoperative live failure or resulting in 

unnecessary preoperative liver augmenting interventions, modifying the operation procedure 

or even cancelling surgery. In this study we were able to show that in each individual patient 

both under- or overestimation of FRL volume can occur. TL volume is a dynamic factor that can 

change secondary to disease conditions or procedures in the past or even according to the 

patient’s ethnic background. However, the formula for total liver volume suggests that total 

liver volume tends to stay stable except for major variations in patient’s weight, and in this way, 

is not a reliable tool in preoperative screening.  
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In the study presented in chapter 3 the clinical consequences of such differences in the 

assessment of FRL were investigated. We have evaluated our results since the implementation 

of HBS in our routine practice for all patients who need major liver resection. The primary 

outcome parameters were liver failure and liver failure related mortality. In order to put our 

results into the perspective of time, we compared the outcomes after implementation of HBS 

with a historical cohort in which CT volumetry only was used during the decision making 

process. The historical cohort originated from a study in which the cut-off value of HBS for 

safe resection was calculated.2 This cut-off value is valid for all patients independently of the 

quality of the liver parenchyma, i.e. it can be used for patients with compromised and non-

compromised livers. Furthermore, we have compared HBS with CT volumetry, standardized 

volumetry4, 5 and FRL/body-weight ratio (FRL-BWR)6 in the identification of high risk patients, 

which was the secondary outcome. The cut-off value of <2.7%/min/m2 was used for the 

prediction of postoperative liver failure using HBS. Among 163 patients who were included, 

29 patients needed PVE prior to surgery due to insufficient FRL function. The non-PVE patients 

were compared with the historical cohort showing a significant decrease in both postopera-

tive liver failure and liver failure related mortality. The 29 patients who underwent PVE prior 

to surgery were considered high-risk patients. According to FRL-BWR and standardized liver 

volumetry, 16/29 and 11/29 patients, respectively, would not have undergone PVE as the FRL 

volume was estimated as sufficient for resection. There were no differences in postoperative 

morbidity or mortality between the PVE and the non-PVE patients. HBS appears superior 

for the identification of patients with increased surgical risk compared to the CT-volumetric 

methods. This study validates the cut-off value for safe resection in a new, larger population 

showing the additional value of HBS in the prevention of liver failure related postoperative 

complications owing to a more function guided application of preoperative PVE. 

A subset of patients diagnosed with hepatic (metastatic) tumors is deemed initially unre-

sectable because of insufficient volume or function of the FRL. PVE is the standard procedure 

to preoperatively increase the FRL. At the same time, in approximately 20% of all patients who 

undergo PVE the resection will not be carried out, usually because of insufficient hypertrophy 

of the FRL or disease progression.7 Preferably, patients need to reach the cut-off value for safe 

resection in the first 3 weeks after embolization.8-10 Chapter 4 presents the first predictor 

of the hypertrophy response after PVE based on FRL function. In a retrospective study, 63 

patients were evaluated. In patients in whom the extent of the resection was adjusted accord-

ing to intraoperative findings, the volumetric and scintigraphic measurements of FRL were 

recalculated. In thirty-three patients of this cohort who did not receive chemotherapy before 

PVE, receiver operator characteristic analysis revealed that a pre-PVE FRL function of ≥1.72%/

min/m2 was able to identify patients who would meet the cut-off value for safe resection in 

3 weeks after the procedure. Among the patients who did receive chemotherapy before PVE, 

the correlation was less reliable. Nearly all patients in whom postoperative liver failure oc-

curred, had a FRL function below the cut-off value for safe resection. This study shows a novel 
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application of HBS which enables identification of patients who are likely to respond with 

sufficient hypertrophy response after PVE. In chemotherapy-naive patients with a FRL function 

below 1.72%/min/m2, the ALPPS procedure (Associating Liver Partition and Portal Vein Liga-

tion for Staged Hepatectomy)11, 12 may be considered which induces a stronger hypertrophy 

response in a shorter period of time. A futile PVE can thus be avoided preventing unnecessary 

delay of resection and risk of disease progression due to prolonged waiting time.13-15

Although PVE is often used in patients with insufficient FRL, the long-term effects of the 

persisting embolized, atrophied lobe in case of unresectability have not been addressed up 

to now. Chapter 5 describes PVE related complications in patients who underwent PVE but 

not did not undergo subsequent liver resection. The primary endpoint was formation of a 

liver abscess diagnosed on follow-up imaging of the liver. Of the 85 patients who underwent 

PVE and were included in this study, 16/85 (19%) patients were considered unresectable for 

different reasons. Comparing these 16 patients with 48 randomly matched patients with 

equal base line characteristics who were considered unresectable without having undergone 

PVE, 5 (31%) patients in the PVE-group developed an abscess vs. 4 (8%) of patients in the 

non-PVE group. Although the occurrence of long-term complications is relatively low, the 

consequences of intrahepatic abscesses are a decrease of quality of life, especially in a popula-

tion of patients who are already fragile and are being treated in a palliative setting. A possible 

solution is to perform the embolization procedure using absorbable materials which would 

enable recanalization of the occluded portal venous system in the event resection can not 

take place. As described in the previous chapter, also the selection of patients for PVE can be 

improved using function-based assessment of the FRL using HBS. 

Besides measurement of uptake function of mebrofenin, HBS also enables measurement 

of the excretion function.16-18 It is well known that preoperative jaundice may affect the 

outcome after liver resection. Patients diagnosed with perihilar cholangiocarcinoma usually 

present with jaundice due to the obstructive tumor and the pre-operative work-up therefore 

includes decompression of the biliary system in many of these patients.19, 20 After uptake by 

hepatocytes, mebrofenin is excreted into the bile ducts comparable to bilirubin, although 

without undergoing prior biotransformation.16, 21 HBS enables measurement of the uptake 

and excretion of mebrofenin in the same session. Chapter 6 describes a series of 44 patients 

suspected of PHC in whom the value of regional biliary excretion in addition to assessment of 

the uptake function of FRL was evaluated in the preoperative work-up. Patients with sufficient 

and patients with insufficient preoperative FRL function were compared with regard to biliary 

excretion rate (BER). The BER of the FRL was calculated as decrease in mebrofenin activity 

in time and expressed as %/min. Among these 44 patients, 14 patients had decreased FRL 

function. BER was significantly lower among these 14 patients as well. The same accounts 

for the total liver function. Furthermore, in this subgroup of 14 patients, total liver function 

was highest among patients who needed revision of the biliary system and lowest among 

patients with insufficient FRL functional volume, although is concerns a trend only. With these 
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three parameters (FRL function, FRL BER and total liver function), the underlying reason for the 

low FRL function could be diagnosed: decreased FRL function because of (ongoing) biliary 

obstruction is most likely in case of decreased excretion rate and nearly normal total liver 

function, while insufficient functional volume can be expected in case of a low excretion rate 

and decreased total liver function. These 14 patients underwent procedures aimed at revi-

sion of the biliary system and/or increase of the functional volume leading to a comparable 

postoperative outcome as the remaining patients. Furthermore, a trend was observed in this 

study suggesting that the excretion rate in patients who have been cholestatic can remain 

decreased even after adequate drainage, probably due to the damage already incurred to 

the hepatocytes. In order to confirm this finding, an additional matched group of 28 patients 

diagnosed with colorectal liver metastases and relatively normal liver parenchyma with no 

cholestasis in the past who underwent a major liver resection was evaluated. The excretion 

rate was significantly lower among the PHC patients who previously had undergone success-

ful biliary decompression. In this study patients underwent additional procedures targeted 

at revision of biliary drainage or improvement of functional FRL volume. The differentiation 

which of the procedures was needed was possible due to HBS. This resulted in equal morbid-

ity and mortality in comparison with patients in whom FRL function was sufficient for the 

operation. FRL BER is a useful addition in determining the underlying cause of a decreased FRL 

function enabling targeted interventions in the preoperative management of patients with 

resectable PHC.

Changes in liver function caused by the aging process of the liver are described in chapter 
7. Although, the knowledge on aging of the liver is very limited and originates mostly from 

animal studies and transplantation surgery,22-27 it is generally accepted that age should not be 

considered a contraindication for surgery as long as a strict protocol for preoperative patient 

selection is followed. However, contradictory reports have been published on postoperative 

outcomes in the elderly, some of them reporting a higher incidence of postoperative liver 

failure with old age.28, 29 In Chapter 7, age-dependent changes in total liver function in patients 

with healthy liver parenchyma and in patients with compromised liver parenchyma were 

evaluated using HBS. The healthy group consisted of 203 patients diagnosed with hepatic 

metastases or benign lesions while the compromised group consisted of 71 patients with HCC 

classified as Child-Pugh A. A negative linear correlation was found between patients’ age and 

total liver function in the group with normal livers showing that liver function does decrease 

with age. The decrease in TL-function becomes more pronounced and significant at of the 

age of 60 in comparison with the younger patients between 18 and 39 years. Among the 

patients with compromised liver parenchyma a trend in decline of liver function with age was 

noted however the differences were not significant. In general, total liver function was lower 

in patients with compromised parenchyma as compared to patients with healthy liver except 

for patients aged 70-79 years. This is probably caused by preoperative patient selection in 

which only the fittest patients with HCC were considered candidates for surgery. The physical 
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performance status and comorbidity index did not differ from the younger patients with HCC. 

However, less chronic liver disease, with less patients with fibrotic changes and/ or chronic 

hepatitis B and/or C, was observed among the oldest HCC patients, which supports this expla-

nation. Results of this study have implications for daily practice especially when preoperative 

assessment of FRL is based only on volumetric methods. Since the regenerative capacity of 

the liver correlates with liver function, these age-dependent changes in liver function should 

be taken into account when assessing surgical risk in patients considered for resection. 

Patients with bilobar tumors who cannot undergo major liver resection due to insufficient 

FRL might benefit from the ALPPS procedure.11 This novel technique is a two-stage procedure 

encompassing portal vein ligation and in situ split of the liver parenchyma during the first 

phase and completion of the resection by removal of the deportalized liver after an interval 

of 1-2 weeks in the second phase. This procedure results in an accelerated hypertrophy of the 

FRL, however is associated with a higher incidence of postoperative morbidity and mortal-

ity.12, 30 The timing of the second stage is important as conducting the second stage before suf-

ficient functional hypertrophy has occurred might result in liver failure. Timing of the second 

stage is commonly decided according to the increase of FRL volume. It is however uncertain 

whether the hypertrophic parenchyma on CT has sufficient functional capacity. In the case 

report presented in chapter 8 we describe a 79-year-old female patient with metachronous 

colonic liver metastases in segment 4A, 7 and 8 scheduled for metastasectomy of the afore-

mentioned lesions. However, intraoperatively additional lesions in segments 3, 5 and 6 were 

found requiring extended right hemihepatectomy with concomitant metastasectomy of the 

lesion in segment 3. This procedure was considered not feasible due to insufficient FRL volume 

and FRL function (19.6% and 1.5%/min/m2, respectively), upon which the first stage of ALPPS 

was performed. At day 8 post-procedure the FRL function had increased above the cut-off 

value for safe resection allowing the second stage of ALPPS procedure to be undertaken. The 

increase in FRL function is comparable with the increase seen on postoperative day 90 that 

was observed in a historical cohort of patients who had undergone a major liver resection at 

our center.31 The differences in functional and volumetric increase of the FRL were remarkable. 

While the function was sufficient on day 8, the measured FLR-volume was above the required 

25% already 3 days after the first stage of the resection. Early after the first stage of ALPPS, the 

volume of the FRL might therefore overestimate function. Although further identification of 

patients who will benefit form ALPPS needs to be performed in the future, accurate interstage 

monitoring of function instead of volume possibly reduces the incidence of postoperative 

liver failure in this patient population.   

An other patient population who might benefit from HBS are patients diagnosed with 

advanced HCC or metastatic liver cancer who are being treated with SIRT. SIRT is a form of 

brachytherapy in which intra-arterially injected 90Y-loaded microspheres serve as sources for 

internal radiation of liver tumors. As already mentioned in the introduction, these patients are 

at risk of developing radioembolization-induced liver disease (REILD)32 or hepatic decompen-
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sation when SIRT is performed in both hemi-livers at the same time. Main complications occur 

in the majority of cases due to excessive irradiation of non-target liver tissue. An additional 

risk factor is the cirrhotic liver which has a reduced functional reserve.33 In surgical patients 

this reduced capacity increases the risk of postoperative liver failure, liver insults including 

toxic or viral acute hepatitis. Direct liver cell injury and a further compromise of liver blood 

supply produced by radiation-mediated blood vessel damage could result in a higher risk 

of clinically relevant liver toxicity after radioembolization in comparison with non-cirrhotic 

livers.34 Especially in this group of patients HBS can be of great value as liver parenchyma can 

be of uncertain quality. In chapter 9 two patients with multifocal HCC are presented: one in 

which HBS was used to monitor total and regional liver function after repeated whole liver SIRT 

and one patient in whom the treatment was performed unilaterally in the right liver segments. 

Both patients underwent SIRT for HCC in a salvage setting. The effect of SIRT is expected to 

occur 4-6 weeks after the procedure and therefore, HBS was performed before and 6 weeks 

after SIRT. In the first patient, total liver function decreased after treatment from 7,4 %/min to 

6,1 %/min while function of the left liver lobes 2-4 increased from 3,4 %/min to 4,1 %/min. 

This functional increase was both relative and absolute and can be explained by unilateral, 

insufficient posttreatment functional liver capacity leading to functional hypertrophy in non-

treated liver segments. After the second treatment which was performed 6 months later, total 

liver function was further reduced from 4,8 %/min to 2,2 %/min while function of the left 

lobes had decreased from 3,2 %/min to 1,6 %/min. This patient was diagnosed with REILD. 

In the second case a reduction in total liver function was observed, from 8,5 %/min to 6,9 %/

min, while function of left liver lobes was unchanged. This functional increase is only relative 

and can be explained by lack of functional hypertrophy in the presence of sufficient post 

treatment functional liver capacity. This patient experienced no complications after SIRT. This 

information is of importance in risk stratification of patients scheduled for SIRT, especially in 

timing of subsequent procedures as it gives insight in the functional changes of the treated 

and the non-treated lobes. 

FuTuRE PERSPECTIVES  

Various aspects of liver function assessment using HBS have been addressed in this thesis. HBS 

offers multiple advantages in comparison with other modalities for quantitative assessment 

of liver function. Although the radiation burden of HBS is kept to the necessary minimum, it 

certainly poses a limitation of HBS. New developments in the field suggest that this problem 

might be overcome by implementation of functional imaging using MR with Gd-EOB-DTPA.35-40 

Scintigraphic modalities like HBS, require additional CT-SPECT to provide anatomical informa-

tion needed for accurate measurement of regional liver function, 41while MRI does not use 

ionizing irradiation, resulting in significantly lower radiation burden. An additional advantage 
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of MR is the quality of imaging which is sufficient for diagnostic purposes.42 For this reason, 

contrast-enhanced MRI is already part of standard diagnostic imaging in patients with hepatic 

metastases and patients suspected of benign or malignant lesions.42 Gd-EOB-DTPA is a liver 

specific contrast agent that is frequently used for these examinations. The pharmacokinetic 

properties of Gd-EOB-DTPA, including the potential uptake and excretion transporter proteins, 

are similar to those of mebrofenin used in HBS.43-49 Applying dynamic contrast enhanced-MRI 

technique with Gd-EOB-DTPA allows assessment of its pharmacokinetic behaviour in liver pa-

renchyma such as specifically the FRL, allowing regional functional evaluation. In view of the 

above mentioned characteristics, contrast-enhanced MRI with Gd-EOB-DTPA might in future 

possibly be used during the preoperative work-up in the same way as HBS. Combining the 

diagnostic modality with functional imaging provides a one-stop shop for patients considered 

for liver resection. Except for animal studies,50-55 recent studies on liver function assessment 

with MRI and Gd-EOB-DTPA in humans were published, all of them confirming the possibility 

of regional liver functional assessment with MRI.35, 56 However, these studies were performed 

retrospectively or did not use the latest technical possibilities in the mapping of the dynamic 

behaviour of Gd-EOB-DTPA in the liver parenchyma. Furthermore, MRI enables regional as-

sessment of the grade of fibrosis and steatosis as well, which in the future could minimize the 

number of diagnostic processes needed.57-60 Results from a prospective pilot study in humans 

who are scheduled for major liver resection and who undergo both MRI with Gd-EOB-DTPA 

and HBS for liver function assessment at the Academic Medical Center are under way and will 

hopefully give more insight into the implementation of this technique. 

Multiple improvements have taken place since the first use of HBS for the assessment of 

liver function. At this moment a cut-off value of 2.7%/min/m2 is used for both patients with 

and without compromised liver parenchyma for the prediction of postoperative liver failure.2 

Patients with FRL uptake function below the cut-off value have a risk of postoperative liver 

failure of 2.4% with a negative predictive value of 97.6% and a likelihood ratio for a negative 

test result of 0.12. The positive predictive value of HBS is 57.1% with a likelihood ratio for a 

positive test result of 6.8. Efforts are being made to re-validate the previously calculated cut-off 

value. Chapter 3 describes improved postoperative outcome in terms of liver failure related 

mortality and morbidity in a cohort of patients after HBS was implemented in the preopera-

tive routine. Nevertheless, external validation of the cut-off value would be of added value, 

preferably in a multicentre setting allowing to correct the study results for possible bias as 

both the first calculations as validation of the cut-off value have taken place in one center. An 

increasing number of centers to date, have adopted HBS as part of their preoperative routine 

which hopefully will result in productive collaborations. 

One of the novel applications of HBS concerns the inter-stage monitoring of liver functional 

increase in patients who undergo the ALPPS procedure.11 This controversial procedure is at 

the same time a potentially curative treatment option for otherwise unresectable patients.12, 30 

Assessment of liver function is gaining interest among both clinicians and researchers. This 



Summary

168

has led to a multicentre study confirming the result from our first case report in which the 

volumetric increase of FRL exceeds the the functional increase after the first stage of the 

procedure.61 This discrepancy is one of the factors contributing to the high rate of liver failure. 

A multicentre collaboration is also desirable for patients who are suspected of PHC in order to 

confirm the findings described in Chapter 6 and to establish a practical algorithm for the use 

of additional preoperative procedures based on the HBS findings prior to resection in patients 

with PHC.    

As already mentioned, the current cut-off value for safe resection is set at 2.7%/min/m2.2 

The hepatocytes are presumably in a resting state during HBS as a consequence of the 4-hour 

fasting before the scan for normalization of HBS results. Taking into account this, we may 

be measuring the ‘’resting liver function’’ in stead of the ‘’maximum function’’ of the FRL. This 

might be especially of importance in patients who are considered borderline resectable due 

to insufficient FRL function. As a result, patients might even be refused surgical treatment. 

After ingestion of food, splanchnic blood flow will increase and mediators like cholecystokinin 

will be released with specific effects on biliary kinetics. This will result in a relatively higher 

uptake function, which is occasionally seen whenever patients did not follow the instructions 

to fast prior to HBS. The differences in liver function measured after a period of fasting and after 

ingestion of food represent the reserve capacity of the liver. Whether this reserve capacity is of 

importance in our decision making process is unknown but has potential clinical relevance 

in analogy of the cardiac ‘stress’ test to assess cardiac functional reserve in patients with myo-

cardial disease. Therefore, we designed the CHOCLATE study which investigates the changes 

in hepatic function after stimulation of hepatic cells with an oral food challenge in healthy 

participants in two different age groups. The results of this study will help us to increase the 

sensitivity of HBS thereby improving preoperative assessment of patients eligible for major 

liver resection in the setting of personalized patient care.
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nEDERlAnDSE SAMEnVATTInG 

SCInTIGRAFISCHE EVAluATIE VAn lEVERFunCTIE In PATIënTEn DIE 
lEVERCHIRuRGIE OnDERGAAn

Dit proefschrift behandelt verschillende aspecten van de evaluatie van leverfunctie middels 

een kwantitatieve leverfunctie test, 99mTc-mebrofenin hepatobiliaire scintigrafie. Het onder-

zoek gepresenteerd in dit proefschrift biedt een richtlijn voor het preoperatieve management 

van patiënten die kandidaat zijn voor uitgebreide lever chirurgie, patiënten die in aanmerking 

komen voor aanvullende procedures voorafgaand aan chirurgie, zoals preoperatieve vena 

portae embolisatie (VPE), en patiënten die middels SIRT-procedure behandeld zullen worden. 

Hiermee zal dit werk bijdragen aan reductie van postoperatief leverfalen. Hiernaast heeft dit 

proefschrift tot doel het vergroten van het algemene begrip van leverfunctie en de factoren 

die leverfunctie negatief beïnvloeden. 

Leverfunctie is slechts een collectieve naam voor een breed spectrum van processen die 

door de lever verricht worden. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de verschillende functie-

testen die gepresenteerd zijn in de afgelopen jaren, en belicht hun voordelen en beperkingen. 

Aan tenminste twee voorwaarden moet voldaan worden om de preoperatieve toekomstige 

restlever (TRL)-functie betrouwbaar te kunnen meten: 1) directe meting van minimaal 1 van 

de processen die de lever verricht, met minimale tussenkomst van externe factoren en 2) 

mogelijkheid om regionaal de leverfunctie te bepalen, d.w.z. directe meting van de TRL-

functie. HBS met 99mTc-gelebelde mebrofenin is tot op heden de enige leverfunctie test op de 

Westerse markt die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. 

De gouden standaard voor de preoperatieve evaluatie van leverfunctie is CT-volumetrie. 

Gezien de beperkingen, werd deze methode gemodificeerd waarbij het totale levervolume 

gestandaardiseerd wordt volgens het lichaamsoppervlakte (gestandaardiseerde volumetrie). 

Uit dit geschatte totale lever volume kan men de TRL-volume berekenen. In hoofdstuk 2 

wordt de traditionele CT-volumetrie vergeleken met de gestandaardiseerde volumetrie. 

Van de 116 patiënten met hepatische colorectale metastasen en niet gecompromitteerd 

leverparenchym die een major lever resectie hebben ondergaan in twee hoog volume centra, 

werd een significant verschil gevonden tussen het gemeten en geschatte totale levervolume 

en TRL-volume. De distributie van de verschillen tussen het gemeten TRL-volume en het ge-

schatte TRL-volume laat zien dat de formule het gemeten TRL-volume over- of onderschat met 

ongeveer 5% in 31.9% van de patiënten. Men kan verwachten dat verschillen van dergelijk 

kaliber invloed zullen uitoefenen op het beslisproces, resulterend in een verhoogd risico op 

postoperatief leverfalen of onnodige preoperatieve aanvullende procedures, gemodificeerde 

operatieprocedures of zelfs annuleren van de ingreep.  In deze studie hebben we inzichtelijk 

gemaakt dat in elke individuele patiënt, zowel een over- als onderschatting van het TRL-
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volume kan optreden. Het totale levervolume is dynamisch en kan veranderen ten gevolge 

van ziekte gerelateerde processen, procedures in het verleden of kan zelfs afhankelijk zijn van 

de ethische achtergrond van de patiënt. Echter, de formule voor de totale leverfunctie, welke 

gebruikt wordt bij gestandaardiseerde volumetrie, suggereert dat het totale levervolume sta-

biel blijft, behoudens bij grote gewichtsveranderingen. Hierdoor is deze formule niet geschikt 

voor preoperatieve screening.  

In de studie gepresenteerd in hoofdstuk 3 worden de consequenties van zulke verschillen 

in de evaluatie van de TRL onderzocht. We hebben onze resultaten sinds de implementatie 

van HBS in onze dagelijkse routine bij patiënten die een grote leverresectie ondergaan, 

geëvalueerd. De primaire eindpunten waren het voorkomen van leverfalen en leverfalen 

gerelateerde mortaliteit. Om onze resultaten beter in tijdsperspectief te kunnen plaatsen, 

hebben we onze resultaten sinds de implementatie van HBS vergeleken met de resultaten van 

een historisch cohort waar slechts CT-volumetrie gebruikt werd gedurende het preoperatieve 

beslisproces. Dit cohort is afkomstig uit de studie waarin de afkapwaarde voor veilige resectie 

vastgesteld werd. De afkapwaarde voor veilige resectie geldt voor alle patiënten, onafhankelijk 

van de kwaliteit van het leverparenchym, m.a.w. dezelfde afkapwaarde kan gebruikt worden 

voor zowel patiënten met gecompromitteerde als ongecompromitteerde levers. Hiernaast 

zijn CT-volumetrie, gestandaardiseerde volumetrie en TRL/lichaamsgewichtratio met elkaar 

vergeleken in deze studie t.a.v. effectiviteit in het identificeren van hoog-risicopatiënten. Dit 

was tevens het secundaire eindpunt van deze studie. De afkapwaarde van 2.7%/min/m2 werd 

gebruikt om patiënten te identificeren die at risk waren voor het ontwikkelen van postope-

ratief leverfalen. Onder de 163 patiënten die geïncludeerd werden in deze studie hebben 

29 patiënten VPE ondergaan voorafgaand aan de operatie i.v.m. insufficiënte TRL-functie. De 

niet-VPE-patiënten werden vergeleken met het historisch cohort, waarbij een significante 

daling gezien werd in de incidentie van postoperatief leverfalen en mortaliteit ten gevolge 

van leverfalen. De 29 patiënten die VPE hebben ondergaan werden gezien als hoog-risicopati-

ënten. Volgens de overige 2 methoden voor levervolume bepaling, TRL/lichaamsgewichtratio 

en gestandaardiseerde volumetrie, zouden 16/29 en 11/29 patiënten, respectievelijk, niet in 

aanmerking komen voor VPE aangezien hun TRL-volume sufficiënt was om de operatie veilig 

te ondergaan. Er waren geen verschillen in de postoperatieve morbiditeit of mortaliteit tussen 

de VPE- en niet-VPE-patiënten. HBS lijkt superieur in de identificatie van patiënten met een 

verhoogd chirurgisch risico in vergelijking met de volumetrische methoden. In deze studie 

wordt de HBS-afkapwaarde gevalideerd in een nieuwe en grotere patiëntenpopulatie. Tevens 

komt de toegevoegde waarde van HBS in het voorkomen van leverfalen en leverfalen gere-

lateerde complicaties, als gevolg van meer TRL-functie gerichte toepassing van preoperatief 

VPE, duidelijk aan het licht.   

Een deel van de patiënten gediagnosticeerd met hepatische tumoren, al dan niet metasta-

sen, is ten tijde van de diagnose irresectabel i.v.m. een insufficiënt volume of een insufficiënte 

functie van de TRL. VPE is een standaard preoperatieve procedure welke ingezet kan worden 
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met als doel hypertrofie van de TRL te bewerkstelligen. Tegelijkertijd, in ongeveer 20% van alle 

patiënten die VPE ondergaat zal de resectie uiteindelijk niet uitgevoerd worden, doorgaans 

omdat er onvoldoende hypertrofie bereikt is om de operatie veilig uit te voeren of vanwege 

progressie van de ziekte. Bij voorkeur wordt de afkapwaarde voor veilige resectie bereikt 

gedurende de eerste 3 weken na embolisatie. Hoofdstuk 4 presenteert de eerste voorspeller 

van de hypertrofierespons na VPE welke gebaseerd is op de TRL-functie. In een retrospectieve 

studie werden 63 patiënten geëvalueerd. Indien de omvang van de leverresectie aangepast 

werd op basis van peroperatieve bevindingen, werden bij desbetreffende patiënten het 

volume en de functie van de TRL herberekend. In 33 patiënten die niet met chemotherapie 

behandeld werden, liet de ROC-analyse zien dat een pre-VPE TRL-functie ≥1.72%/min/m2 

in staat was om patiënten te identificeren die de afkapwaarde voor veilige resectie zouden 

halen gedurende de eerste 3 weken na de embolisatie procedure. Deze correlatie was minder 

uitgesproken onder patiënten die chemotherapie hadden ondergaan. Bij bijna alle patiënten 

die postoperatief leverfalen ontwikkeld hebben, was sprake van een TRL-functie lager dan 

de afkapwaarde voor veilige resectie. Deze studie presenteert een nieuwe toepassing van 

HBS waarbij patiënten geïdentificeerd kunnen worden die voldoende hypertrofie response 

zullen laten zien na VPE. In chemotherapie-naïeve patiënten met een TRL-functie onder de 

1.71%/min/m2 kan de ALPPS-procedure (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation 

for Staged Hepatectomy) overwogen worden aangezien deze procedure een sterkere hyper-

trofie respons op gang brengt in een aanzienlijk kortere tijdsperiode.  Een zinloze VPE kan 

hiermee vermeden worden, waarbij tevens onnodige vertraging van resectie en risico op 

ziekteprogressie door langdurige wachttijd wordt voorkomen. 

Alhoewel VPE vaak gebruikt wordt in patiënten met een insufficiënte TRL zijn de lange-

termijneffecten van een persisterend geemboliseerde, geatrofieerde leverlob in het geval 

van irresectabiliteit, tot nu toe niet onderzocht. Hoofdstuk 5 beschrijft de VPE gerelateerde 

complicaties in patiënten die VPE ondergaan hebben, maar vervolgens geen leverresectie 

hebben ondergaan. Het primaire eindpunt was het ontwikkelen van leverabcessen welke 

gediagnosticeerd werden middels follow-up beeldvorming van de lever. Van de 85 patiënten 

die VPE hebben ondergaan en geïncludeerd zijn in deze studie, waren 16/85 (19%) patiënten 

als irresectabel verklaard o.b.v. verschillende redenen. Een vergelijking van deze 16 patiënten 

met een groep van 48 willekeurig gematchte patiënten met vergelijkbare basiskarakteristie-

ken die irresectabel werden bevonden en geen VPE hebben ondergaan, liet zien dat 5 (31%) 

van de patiënten in de VPE-groep een abces heeft ontwikkeld vs. 4 (8%) in de niet-VPE-groep. 

Alhoewel het voorkomen van langetermijncomplicaties relatief zeldzaam is, zullen de conse-

quenties van intrahepatische abcessen een bedreigende factor vormen voor de kwaliteit van 

leven, in het bijzonder voor deze fragiele patiënten die zich frequent in een palliatieve setting 

bevinden. Embolisatie met het gebruik van absorbeerbare materialen kan mogelijk een oplos-

sing bieden, aangezien rekanalisatie van het geoccludeerde portaal-veneus systeem op den 

duur zal optreden in het geval van irresectabiliteit. Zoals hierboven reeds beschreven, kan de 
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patiënten selectie voor VPE  verbeterd worden middels functie gebaseerde evaluatie van de 

TRL middels HBS.    

Naast de mogelijkheid om de opnamefunctie in kaart te brengen, biedt HBS ook de moge-

lijkheid om de excretie van mebrofenine te meten, d.w.z. de excretiefunctie. Het is algemeen 

bekend dat icterus invloed heeft op de postoperatieve uitkomsten na leverresectie. Patiënten 

met perihilair cholangiocarcinoom (PHC) presenteren zich doorgaans met geelzucht o.b.v. 

een obstructieve tumor en de preoperatieve work-up van deze patiënten omvat decompres-

sie van het biliaire systeem in veel van de gevallen. Nadat mebrofenine opgenomen is door 

de hepatocyten, wordt het uitgescheiden zonder voorafgaand biotransformatie te hebben 

ondergaan. HBS biedt de mogelijkheid om zowel opname als excretie van mebrofenine 

gedurende dezelfde sessie te meten. Hoofdstuk 6 beschrijft een serie van 44 patiënten met 

verdenking op PHC bij wie de toegevoegde waarde van regionale biliaire excretie gedurende 

de preoperatieve work-up onderzocht werd. De biliaire excretie ratio (BER) van patiënten met 

sufficiënte en insufficiënte preoperatieve TRL-functie werden met elkaar vergeleken. De BER 

van TRL werd berekend als afname van mebrofenine activiteit in tijd en uitgedrukt als %/min. 

Van deze 44 patiënten hadden 14 patiënten een verminderde TRL-functie. Tevens was de BER  

significant lager bij deze 14 patiënten. Hetzelfde gold voor de totale leverfunctie. Bovendien 

werd gezien dat in deze subgroep van 14 patiënten de totale leverfunctie het hoogst was 

bij patiënten die een revisie van het biliaire system behoefden en het laagst was in het geval 

van een insufficiënt functioneel TRL-volume, alhoewel dit slechts een trend betreft. Met deze 

3 parameters (TRL-functie, TRL BER en de totale leverfunctie) kan de onderliggende reden 

van een verminderde TRL-functie gediagnosticeerd worden: afgenomen TRL-functie door een 

biliaire obstructie is meest waarschijnlijk in het geval van afgenomen excretie ratio en bijna 

normale totale leverfunctie, terwijl een insufficiënt functioneel volume verwacht kan worden 

in het geval van verlaagde excretie ratio en verminderde totale leverfunctie. Deze 14 patiën-

ten hebben procedures ondergaan gericht op revisie van het biliaire systeem en/of toename 

van het functionele TRL-volume. Dit heeft geleid tot vergelijkbare postoperatieve uitkomsten 

met de overige patiënten in het cohort. Hiernaast was een trend zichtbaar, welke suggereerde 

dat de excretie ratio in patiënten die cholestatisch zijn geweest verlaagd kan blijven, zelfs 

na adequate drainage, waarschijnlijk door reeds opgetreden schade aan hepatocyten. Om 

deze resultaten te bevestigen werd een additionele groep geëvalueerd van 28 patiënten 

gediagnosticeerd met colorectale levermetastasen, relatief normaal leverparenchym en geen 

cholestase in het verleden die een major leverresectie hebben ondergaan. Patiënten met PHC, 

die succesvol biliaire drainage hebben ondergaan, lieten een significant lagere excretie ratio 

zien. In deze studie hebben patiënten additionele procedures ondergaan welke gericht waren 

op revisie van biliaire drainage of verbetering van functioneel TRL-volume. Dankzij HBS was het 

mogelijk om te differentiëren welke van deze procedures nodig was. Dit heeft geresulteerd in 

een vergelijkbare morbiditeit en mortaliteit van patiënten met een TRL-functie welke initieel 

al sufficiënt bleek voor leverresectie. TRL BER is een nuttige aanvulling bij het bepalen van de 
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onderliggende reden van verminderde TRL-functie, waardoor gerichte interventies mogelijk 

zijn gedurende het preoperatieve management van patiënten met een resectabel PHC. 

Veranderingen in leverfunctie welke veroorzaakt worden door het verouderingsproces van 

de lever zijn beschreven in hoofdstuk 7. Hoewel de beschikbare kennis over het veroude-

ringsproces van de lever beperkt is en voornamelijk geëxtraheerd wordt uit dierenstudies en 

transplantatiechirurgie, is het algemeen geaccepteerd dat leeftijd geen harde contra-indicatie 

zou moeten zijn voor chirurgie zolang een strikte preoperatieve patiëntselectie plaatsgevon-

den heeft. Echter, tegenstrijdige resultaten hieromtrent zijn gepubliceerd, sommige studies 

rapporteren een hogere incidentie van postoperatief leverfalen bij oudere patiënten. In dit 

hoofdstuk werden leeftijdsafhankelijke veranderingen in totale leverfunctie in patiënten met 

gezond leverparenchym en in patiënten met gecompromitteerd leverparenchym geëva-

lueerd middels HBS. De gezonde groep bestond uit 203 patiënten gediagnosticeerd met 

hepatische colorectale metastasen of benigne laesies en de groep met gecompromitteerde 

levers bestond uit 71 patiënten bekend met HCC welke geclassificeerd was als Child-Pugh 

A. Er werd een negatieve lineaire correlatie gevonden tussen de leeftijd van de patiënt en 

totale leverfunctie in de groep patiënten met gezonde levers, wat aantoont dat leverfunctie 

afneemt met de leeftijd.  De afname in totale leverfunctie wordt meer uitgesproken en signi-

ficant vanaf een leeftijd van 60 jaar, in vergelijking met patiënten tussen de 18 en 39 jaar. De 

patiënten met gecompromitteerd leverparenchym lieten een trend zien in de afname van 

leverfunctie met leeftijd, echter dit betrof geen significante verschillen. In het algemeen was 

leverfunctie lager bij patiënten met gecompromitteerd parenchym, behoudens bij de oudste 

patiënten in de leeftijdscategorie 70-79 jaar. De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk de 

preoperatieve selectie waarbij alleen de fitste patiënten met HCC als geschikt voor chirurgie 

werden beschouwd. De physical performance status en de comorbidity index verschilden niet 

tussen jonge en oudere patiënten met HCC. Echter, de oudste patiënten in de HCC groep 

vertoonden minder vaak chronische leverziekte en hadden minder uitgesproken fibrose en/

of chronische hepatitis B en/of C, wat deze verklaring ondersteunt. Resultaten uit deze studie 

hebben implicaties voor de dagelijkse routine, in het bijzonder in het geval van preoperatieve 

evaluatie waarbij men slechts volumetrische methoden gebruikt. Aangezien het regeneratief 

vermogen van de lever correleert met leverfunctie, moet rekening gehouden worden met 

deze leeftijdsafhankelijke veranderingen in leverfunctie gedurende de preoperatieve evalu-

atie van het operatierisico in patiënten die kandidaat zijn voor leverchirurgie. 

Patiënten met bi-lobaire tumoren die niet geschikt worden geacht voor major lever resectie 

door een insufficiënte TRL kunnen profijt hebben van de ALPPS-procedure. Deze nieuw 

techniek is een ‘two-stage’ leverresectie met gelijktijdig vena portae ligatie en klieven van het 

leverparenchym gedurende de eerste fase en verwijderen van het portaal geïsoleerde deel 

binnen 1-2 weken gedurende de tweede fase van de ingreep. Deze procedure resulteert in 

een versnelde hypertrofische respons van de TRL, echter wordt het ook geassocieerd met 

een verhoogde postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Het tijdstip waarop de tweede fase 
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plaatsvindt is van groot belang. Het verwijderen van het portaal geïsoleerde deel, voordat er 

voldoende hypertrofie is opgetreden, zal resulteren in leverfalen. Het tijdstip van de tweede 

fase wordt bepaald aan de hand van de toename in TRL-volume. Het is echter onduidelijk 

of het hypertrofische parenchym, welke gezien wordt op CT-beelden, een sufficiënte func-

tionele capaciteit heeft. In hoofdstuk 8 wordt een case report gepresenteerd waarin een 

79-jarige vrouw wordt beschreven met metachrone colon levermetastasen in segment 4A, 7 

en 8 waarvoor een metastasectomie van deze laesies gepland is. Echter, peroperatief werden 

nog laesies in segment 3, 5 en 6 gevonden, waarvoor een extended hemihepatectomie 

rechts zou moeten worden verricht met een gelijktijdige metastasectomie van de afwijking in 

segment 3. Deze procedure werd als niet haalbaar beschouwd o.b.v. insufficiënt TRL-volume 

en TRL-functie (19.6% and 1.5%/min/m2, respectievelijk). Hierop volgend werd de eerste fase 

van ALPPS verricht. Acht dagen na de operatie was de TRL-functie toegenomen boven de 

afkapwaarde voor veilige resectie waarop de tweede fase verricht kon worden. Deze toename 

in TRL-functie was vergelijkbaar met de toename in TRL-functie welke geobserveerd werd 90 

dagen na een major leverresectie in een historisch cohort in ons centrum. Het verschil in func-

tionele en volumetrische toename van de TRL was opmerkelijk. Terwijl de functie sufficiënt 

was op dag 8, was het TRL-volume boven de vereiste 25% reeds 3 dagen na de eerste fase van 

de procedure. Vroeg na de eerste fase van ALPPS  kan de toename van het TRL-volume, de 

toename in de TRL-functie overschrijden. Hoewel verdere identificatie van patenten die profijt 

zullen hebben van ALPPS-procedure nog moet plaatsvinden in de toekomst, kan een accurate 

interstage monitoring van de functie, in plaats van volume, mogelijk bijdragen aan reductie 

van postoperatief leverfalen in deze patiëntenpopulatie. 

Een andere patiëntenpopulatie die profijt kan hebben van HBS zijn patiënten gediagnosti-

ceerd met HCC of levermetastasen die behandeld worden middels SIRT. SIRT is een vorm van 

brachytherapie waarbij arterieel toegediende radioactief geladen yttrium-90 deeltjes dienen 

als een bron voor interne radiatie voor levertumoren. Zoals eerder vermeld in de introductie 

hebben deze patiënten een hoger risico op het ontwikkelen van het REILD-syndroom wan-

neer SIRT verricht is in beide hemi-levers tegelijkertijd. Complicaties treden meestal op als 

gevolg van excessieve irradiatie van het niet-tumoreuze leverweefsel. Een bijkomend risico 

is levercirrose, waarbij de lever een verminderde functionele capaciteit heeft. In chirurgische 

patiënten kan deze verminderde functionele capaciteit zich uiten in een verhoogd risico op 

postoperatief leverfalen, episoden van toxische of acute virale hepatitis. Directe schade aan 

de levercellen en een verdere aantasting van de bloedvoorziening door radiatie-gemedieerde 

schade aan de bloedvaten resulteert mogelijk in een hoger risico op klinisch relevante le-

vertoxiciteit na radio-embolisatie in vergelijking met niet-cirrotische levers. HBS kan van 

grote waarde zijn in het bijzonder voor deze groep patiënten aangezien de kwaliteit van 

leverparenchym vaak onzeker is. In hoofdstuk 9 worden 2 patiënten met een multifocaal 

HCC beschreven: een patiënt bij wie HBS was gebruikt voor het monitoren van de totale en 

regionale leverfunctie na herhaalde SIRT van de volledige lever en een patiënt bij wie de 



nederlandse samenvatting 

179

10

behandeling unilateraal verricht was in de rechter leversegmenten. Beide patiënten hebben 

SIRT ondergaan in een salvage setting. Het effect van SIRT wordt verwacht ongeveer 4-6 

weken na de procedure, en daarom werd HBS verricht voor SIRT en 6 weken erna. In de eerste 

patiënt was de totale leverfunctie gedaald na behandeling van 7.4%/min naar 6.1%/min, 

terwijl de functie van de linker segmenten 2-4 toenam van 3.4%/min naar 4.1%/min. Deze 

functionele toename was relatief en absoluut, en kan verklaard worden door een unilaterale, 

insufficiënte functionele levercapaciteit na de behandeling. Dit heeft geleid tot functionele 

hypertrofie van de niet-behandelde-leversegmenten. Na de tweede sessie 6 maanden later, 

was de totale leverfunctie verder gedaald van 4.8%/min naar 2.2%/min terwijl de functie van 

de linker leversegmenten afgenomen was van 3.2%/min naar 1.6%/min. Deze patiënt was 

gediagnosticeerd met REILD. In de tweede casus werd een daling van de totale leverfunctie 

gezien, van 8.5%/min naar 6.9%/min, terwijl de functie van linker leversegmenten onveranderd 

bleef. Deze functionele toename is slechts relatief en kan verklaard worden door een gebrek 

aan functionele hypertrofie in aanwezigheid van een sufficiënte functionele levercapaciteit 

na de behandeling. Er traden geen complicaties bij deze patiënt. Deze informatie is van groot 

belang voor accurate risico stratificatie van patiënten die SIRT ondergaan, zeker ten aanzien 

van het tijdstip van de opeenvolgende SIRT-procedures, zeker omdat HBS inzichten biedt in 

de functionele veranderingen in de niet-behandelde-segmenten.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEn 

In deze thesis komen verschillende aspecten van de evaluatie van leverfunctie middels HBS 

aan de orde. HBS biedt vele voordelen in vergelijking met de overige modaliteiten voor de 

kwantitatieve evaluatie van leverfunctie.  Ondanks dat stralingsbelasting tijdens HBS tot 

het noodzakelijke minimum is beperkt, betreft het toch een beperking. Nieuwe ontwik-

kelingen op het gebied van leverfunctiebepaling suggereren dat dit probleem mogelijk 

voorkomen kan worden door de implementatie van functionele beeldvorming middels 

MR met Gd-EOB-DTPA. Scintigrafische modaliteiten zoals HBS, gebruiken additioneel CT-

SPECT voor het verwerven van anatomische informatie die nodig is voor het bepalen van 

de segmentele leverfunctie, terwijl MRI geen geïoniseerde straling gebruikt wat resulteert 

in een significant lagere stralingsbelasting. Een additioneel voordeel van MRI is de kwaliteit 

van de beeldvorming, welke voldoende is voor diagnostische doeleinden. Om deze reden is 

contrast-versterkte MRI momenteel onderdeel van de standaard diagnostische beeldvorming 

bij patiënten met hepatische metastasen en patiënten verdacht van een benigne of maligne 

laesie. Gd-EOB-DTPA is een lever specifiek contrastmiddel dat vaak gebruikt wordt voor deze 

onderzoeken. De farmacokinetische eigenschappen van Gd-EOB-DTPA, o.a. de potentiele 

opname- en excretietransportereiwitten, zijn gelijk aan de eigenschappen van mebrofenine 

die gebruikt wordt in HBS. Het toepassen van contrast-versterkte MRI met Gd-EOB-DTPA 
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maakt beoordeling van het farmacokinetisch gedrag van het contrast in het leverparenchym 

mogelijk, in het bijzonder in de TRL, wat dus regionale functionele evaluatie toestaat. In het 

licht van bovenstaande eigenschappen zou contrast-versterkte MRI met Gd-EOB-DTPA in de 

toekomst op vergelijkbare manier ingezet kunnen worden tijdens de preoperatieve work-up 

van patiënten, zoals HBS nu wordt ingezet. Door deze diagnostische modaliteit te combineren 

met functionele beeldvorming creëert men een one-stop shop voor patiënten die kandidaat 

zijn voor leverresecties. Behalve dierexperimentele studies zijn er recentelijk ook studies ver-

schenen over leverfunctiebeoordeling middels MRI met Gd-EOB-DTPA in mensen, waarbij in 

alle studies de mogelijkheid van regionale leverfunctie bepaling middels MRI bevestigd werd. 

Echter, deze studies betroffen retrospectief onderzoek of gebruikten niet de nieuwste techni-

sche mogelijkheden om het dynamische gedrag van Gd-EOB-DTPA in het leverparenchym in 

kaart te brengen. Een ander bijkomend voordeel van MRI is dat regionale evaluatie van fibrose 

en steatose ook mogelijk is, wat in de toekomst zou kunnen leiden tot een vermindering 

van het aantal diagnostische processen. De resultaten van een prospectieve pilotstudie uit 

het Academisch Medisch Centrum zullen hopelijk meer inzichten schenken ten aanzien van 

de implementatie van deze techniek in de dagelijkse routine. In deze pilotstudie ondergaan 

patiënten behalve HBS ook MRI met Gd-EOB-DTPA gedurende de preoperatieve work-up voor 

major leverresectie. 

Verschillende verbeteringen hebben plaatsgevonden sinds het eerste gebruik van HBS 

voor de beoordeling van leverfunctie. Voor de predictie van postoperatief leverfalen wordt 

op dit moment de HBS-afkapwaarde van 2.7%/min/m2 gebruikt voor zowel patiënten met en 

zonder gecompromitteerd leverparenchym. Patiënten met een TRL opname functie onder 

de afkapwaarde hebben een postoperatief risico op leverfalen van 2.4% met een negatief 

voorspellende waarde van 97.6% en een likelihood ratio voor een negatief restresultaat van 

0.12. De positief voorspellende waarde van HBS is 57.1% met een likelihood ratio voor een 

positief testresultaat van 6.8. Hoofdstuk 3 beschrijft verbeterde postoperatieve uitkomsten, 

in termen van leverfalen gerelateerde mortaliteit en morbiditeit, na implementatie van HBS. 

Desondanks zou een externe validatie van de afkapwaarde waardevol zijn. Deze externe vali-

datie zou bij voorkeur plaats moeten vinden in een multicenter setting waarbij gecorrigeerd 

kan worden voor mogelijke bias, omdat zowel de de eerste berekeningen van de afkapwaarde 

als de in hoofdstuk 3 beschreven validatie ervan, plaatsvonden in één centrum. Meer en meer 

centra hebben HBS toegevoegd aan hun preoperatieve routine, wat hopelijk zal resulteren in 

vruchtbare samenwerking in de toekomst. 

Eén van de nieuwe applicaties van HBS betreft het inter-stage monitoren van de toename 

van leverfunctie bij patiënten die de ALPPS-procedure ondergaan. Deze controversiële pro-

cedure is tegelijkertijd een potentieel curatieve optie voor patiënten die anderszins niet 

resectabel zijn. Evaluatie van leverfunctie wint steeds meer belangstelling bij zowel clinici als 

onderzoekers. Dit heeft geleid tot een multicenter studie welke een bevestiging heeft kunnen 

leveren voor de resultaten die we gepresenteerd hebben in onze eerste case report, daarbij 
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werd gezien dat de toename in TRL-volume de functionele toename overschrijdt na de eerste 

fase van de ALPPS-procedure. Deze discrepantie is één van de factoren die bijdraagt aan de 

hoge incidentie van leverfalen. Een multicenter samenwerkingsverband is tevens wenselijk 

voor patiënten met verdenking op een PHC om de bevindingen beschreven in hoofdstuk 
6 te bevestigen en om een bruikbaar algoritme te bewerkstelligen voor het toepassen van 

additionele preoperatieve procedures gebaseerd op de HBS-bevindingen voorafgaand aan 

leverresectie bij deze patiënten.  

Zoals eerder vermeld, is de afkapwaarde voor een veilige resectie op dit moment 2.7%/min/

m2. Echter, de hepatocyten zijn waarschijnlijk in een ruststand gedurende HBS als gevolg van 

4 uur vasten. Patiënten dienen te vasten voorafgaand aan HBS ter normalisatie van de resul-

taten. Men zou kunnen zeggen dat op deze manier ‘‘rust leverfunctie’’ gemeten wordt i.p.v. 

‘‘maximale leverfunctie’’. Dit kan in het bijzonder van belang zijn bij patiënten die als borderline 

resectabel beschouwd worden vanwege insufficiënte TRL-functie. Als gevolg hiervan kan de 

patiënt zelfs chirurgische behandeling geweigerd worden. Na inname van voedsel zal de 

splanchnische doorbloeding toenemen en mediatoren zoals cholecystokinine zullen worden 

vrijgegeven met specifieke effecten op de biliaire kinetiek. Dit zal resulteren in een relatief 

hogere opnamefunctie, wat incidenteel gezien wordt wanneer patiënten zich niet houden 

aan de instructies om te vasten vooraf aan HBS. De verschillen in leverfunctie gemeten na een 

periode van vasten en na inname van voedsel representeert de reservecapaciteit van de lever. 

Het is nog onbekend of deze reservecapaciteit van de lever van belang is in het beslisproces.  

Het heeft echter potentiële klinische relevantie vergelijkbaar met de cardiale ‘‘stress’’ test welke 

verricht wordt om de functionele reserve te onderzoeken in patiënten met aandoeningen van 

het myocard. Daarom hebben wij de CHOCLATE-studie ontworpen waarin de veranderingen 

in leverfunctie onderzocht worden na stimulatie van levercellen middels orale belasting bij 

gezonden proefpersonen in twee verschillende leeftijdsgroepen. Resultaten van deze studie 

zullen ons helpen om de sensitiviteit van HBS te verbeteren en daarmee ook de preoperatieve 

evaluatie van patiënten die kandidaat zijn voor major leverresectie te verbeteren in het kader 

van gepersonaliseerde patiëntenzorg. 
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Peter Jansen, dank voor uw bereidheid om dit proefschrift op zijn wetenschappelijke inhoud 

te beoordelen en zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Ik wil graag alle medeauteurs van de artikelen in dit proefschrift bedanken voor hun bijdragen 

en voor de prettige samenwerking. Prof. dr. Olivier Busch en prof. dr. Dirk Gouma, dank voor 

uw begeleiding en bijdrage. Prof. dr. M. Besselink, beste Marc, dank voor jouw kritische blik op 

veel artikelen, jouw werkethos is niet te evenaren. Dr. Jurgen Runge, prof. dr. Jaap Stoker, prof. 

dr. Otto van Delden, dr. Heinz-Josef Klümpen, dr Wilmar de Graaf, en dr. Joanne Verheij hartelijk 

dank voor uw hulp bij de totstandkoming van veel stukken opgenomen in dit proefschrift. Dr. 

K.P. van Lienden, beste Krijn, gezien jouw betrokkenheid ben je voor veel onderzoekers een 

van de vaste medewerkers van het lab. In de afgelopen jaren hebben we samen honderden 

CT-scans herbeoordeeld, dank voor jouw hulp. 

De drie promotiejaren op het experimentele chirurgie lab zijn zeker drie om niet te vergeten. 

Er is geen lab zonder de vaste medewerkers! Adri, de kleine-dieren-chirurg met messcherpe 

humor; Albert, altijd een peptalk wanneer nodig en Esther, dank voor jouw gezelligheid. 
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Andrea, altijd gepassioneerd over het toneel, ik hoop dit jaar weer een voorstelling van je 

te mogen zien. Bedankt voor jouw hulp afgelopen periode. Goos en Lindy, dank voor alle 

balkon-sessies, het was een tweede fulltimebaan. Michal, alhoewel wij qua onderzoek niet 

veel met elkaar te maken hebben gehad, was jouw aanwezigheid niet te missen, ik hoop dat 

je ambitie bevredigd wordt met jouw nieuwe plannen. Ivo, Marcel en Matthanja, we heb-

ben niet lang met elkaar kunnen werken op het lab, toch waren jullie ‘’de drie wijzen’’, dank 

voor alle tips. Jimme, met een flinke portie charme heb je jouw onderzoek afgerond in een 

zeer korte tijd, dank voor jouw hulp bij enkele stukken. Robert Jan, altijd goed voorbereid, de 

allrounder en onuitputtelijk energiek (meestal na het eten als de rest uitgeteld is), dank voor 

de vele tips de afgelopen periode en de mooie tijd die we hebben gehad tijdens alle uitjes. 

Chirurgie boft met de beide heren! Rowan en Megan, de twee-eenheid, ik heb genoten van 

jullie cynisme en grumpiness, ik wens jullie veel succes in de kliniek. Joost, van koffie maken 

tot presentie uitlijnen, altijd volgens jouw eigen visie. Dank voor het dansen op het dak, de Van 

der Valk en de gesprekken. Ruud, je bent de perfecte kamergenoot geweest, altijd goed voor 

een moment reflectie. Pim, dankzij jou weet ik hoe het voelt om een klein broertje te hebben. 

Mans, jouw culinaire avonturen zijn legendarisch, ik ben benieuwd wat jouw collega’s in de VS 

ervan vinden. Sebas, de jongste bijna-doctor van het lab, met de etentjes heb je ons vaak als 

groep bij elkaar gehouden, dank hiervoor. Ik weet zeker dat jou een mooie toekomst als dokter 

staat te wachten. Martien, Vincent, Eric en Ruurdtje, dank voor de gezellig lunches. Ruurdtje, 

jouw humor is aanstekelijk, dank voor de altijd scherpe blik op het leven. 

Collega’s van G4, met jullie heb ik veel onvergetelijke avonden beleefd. Dank voor de gezel-

ligheid bij de vrijdag lunches met de onderzoekers en tijdens de vele refereeravonden en 

congressen. 

Zoals al eerder gezegd, UMC Utrecht is waar het avontuur met de wetenschap begonnen is. 

Zodoende ben ik ook veel dank verschuldigd aan dr. H. van Santvoort, beste Hjalmar, dank 

voor jouw begeleiding bij de eerste stappen als student-onderzoeker. Dorine en Samira, het 

waren gekke dagen met jullie op een kamer, anders kan ik het niet samenvatten. Arja, we zijn 

congres en werk maatjes geweest. Sinds de studietijd hebben we ontelbare uren gelachen, 

gereisd en samen gefeest, dank voor je ongezouten kritiek en spot. Ik moet nog steeds een 

nieuw nickname voor je bedenken. 

Al mijn vrienden, die afgelopen jaren mijn gesteund hebben en voor de nodig afleiding heb-

ben gezorgd, ben ik net zo veel dank verschuldigd. Enkele wil ik graag persoonlijk bedanken. 

Josine, Marga, Sarah, Dennis, Danny, Kenneth, Bas en Tim, ik ben trots op onze vriendschap. 

Sommige vrienden worden familie, dat is voor jullie zeker van toepassing. 

Susanna en Margriet, de beste huisgenootjes die ik me ooit heb kunnen wensen. Dank 

voor de warmte en de gezelligheid. Suus, ik zal onze sparsessies nooit vergeten! Bartek, 
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Twoja osoba wzbogaciła nasz dom, dziękuje za to. Nanda, je bent een van de meest 

uitgebalanceerde vrouwen die ik ooit ontmoet heb, dank voor jouw optimisme. Linde, ik 

vind het prachtig hoe dapper jij bent en hoe zeer je op jouw gevoel durft te vertrouwen.   

Kristin, je hebt net jouw eigen proefschrift mogen verdedigen, gefeliciteerd! Dank voor je luis-

terend oor de afgelopen jaren. Jouw mensenkennis is verbluffend. Roos, blondy, wat lijken we 

op elkaar. Dank voor de avonturen, hier maar ook tijdens het reizen door Azië. Niki, what you 

see is what you get, en daarom hou ik zo veel van je! Ik hoop nog lang van onze vriendschap, 

van jou en van Haroen, te mogen genieten. 

Werner, Werrie, en Dennis natuurlijk. Ik heb je kort na de start van mijn promotietraject leren 

kennen. Tijdens dat eerste etentje had ik nog niet door wat dat teweeg zou brengen, ik heb 

in ieder geval een van mijn beste vrienden ontmoet. Dank voor alles! Gert-Jan, Rick, jongens 

jullie hebben een hart van goud! René, Renéger, je vindt altijd een manier om de ander te 

bereiken, dank. 

Elisabeth en Sari, verbluffend analyserend, ambitieus en krachtig. Mijn beste dames, ik ben 

jullie veel dank verschuldigd voor alle mooie momenten. 

Kari, niet zonder reden ben jij mijn paranimf. De 7 jaar vriendschapslimiet hebben we al lang 

gepasseerd en je hebt mij nog steeds niet gedumpt. Ik zie het als een goed teken. Je bent een 

bijzondere vrouw. Op een of andere manier kan je me altijd tot de orde roepen. Ik bewonder je 

levenslust en je zachtaardige aard. Dank dat je naast me hebt gestaan in moeilijke momenten 

en ik ben trots dat je dat vandaag nog een keer doet.

Judith, Anto, Evelien, Wouter, Oma An, Co, Opa Leen en Alien. Ik kan mijn het leven niet meer 

voorstellen zonder jullie. Ik koester alle mooie momenten met jullie en ben dankbaar voor de 

warmte die ik bij jullie voel. Timo, het is inspirerend met hoe veel kracht je jouw eigen pad 

creëert. Ik hoop nog veel van je talent te zien in de toekomst. Er is tijd!   

Mama, Misiu, nie ma słów i nigdy nie będzie wystarczająco słów którymi będę mogła wy-

razić moją wdzięczność. Nie tylko w te ostatnie lata byłaś dla mnie ogromnym wsparciem, 

od pierwszego dnia mojego życia zawsze mogłam na Ciebie liczyć. Wybacz mi proszę moje 

momenty słabości. Kocham Ciebie nad życie, nic tego nie zmieni. 

Babciu, kochana Weroniko, chociaż już Ciebie nie ma z nami, ciągle jesteś w moim sercu. Byłaś 

wyjątkowa osoba, dziękuje za to ze się mną opiekowałaś. 

Ogromne podziękowania dla Wujka Bogdan i Cioci Ewy. Dziękuje wam za wspaniały czas u 

Was w Irlandii. Największym prezentem dla mnie jest Wasza obecność przy dzisiejszej okazji.   

Paweł, Piotr, Patryk i Przemek, czterej muszkieterowie. Chociaż nie mieszkami już za rogiem, 

mam takie uczucie ze w przyszłości częściej się będziemy widzieli. Paweł, artysto, dziękuje za 

przepiękna okładkę która dla mnie zrobiłeś, to dużo dla mnie znaczy. 
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Floor, afgelopen jaren zijn absoluut een reis geweest voor ons beide. Ik had nooit gedacht dat 

ik het dankwoord van mijn proefschrift zal afsluiten met jouw naam, en ik kan niet blijer zijn 

dat het zo is. Ik ben je veel dank verschuldigd, maar vooral dank voor de vrijheid die ik bij jou 

voel. Ik hoop dat onze reis nog lang door zal gaan. 
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CuRRICuluM VITAE

Kasia (Katarzyna Paulina) Cieślak werd geboren op 19 maart 1985 in Świdnik te Polen. Aldaar 

begon ze haar educatie op de Publiczna Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych in 

Świdwin. Op 14-jarige leeftijd verhuisde ze met haar moeder naar Nederland. Alhier behaalde 

ze haar middelbareschooldiploma aan het College Rolduc te Kerkrade in 2005. Aansluitend 

begon ze aan de studie Geneeskunde in Utrecht. Ze heeft haar studie gecombineerd met 

reizen en heeft meerdere stages gelopen in het buitenland. Gedurende haar studie raakte ze 

geïnteresseerd in het vak Heelkunde en de wetenschap. In de laatste twee studiejaren heeft 

ze enthousiast meegewerkt aan verschillende projecten binnen de pancreasstudiegroep te 

Utrecht onder leiding van dr. I.Q. Molenaar, tot ze in 2012 haar artsexamen behaalde. Dat 

jaar begon ze aan haar promotieonderzoek onder leiding van prof. dr. T.M. van Gulik op de 

afdeling experimentele chirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. 

De focus van haar onderzoek was de preoperatieve evaluatie van leverfunctie, met name 

bij patiënten die major leverchirurgie ondergaan, met als doel postoperatief leverfalen te 

reduceren. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van dit proefschrift. Recentelijk heeft ze 

met plezier gewerkt als ANIOS op de afdeling Heelkunde in het AMC en is op zoek naar de 

volgende uitdaging.
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