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A great deal of research has been done to enhance the outcome of liver surgery, both clinical 
as translational. The unique capacity of the liver to regenerate has been a topic of inter-
est for many of researchers. The exact mechanisms still remain unclear. In the field of liver 
surgery, a future remnant liver volume of at least 25% of the total liver volume is necessary 
to prevent postoperative liver failure. Besides enough liver volume, the functional capacity 
of the future remnant liver is also of great importance. 99mTc-mebrofenin hepatobiliary 
scintigraphy (HBS) is a quantitative liver function test, which measures the uptake function 
of the hepatocytes using a radioactive agent. A well-established method to enhance both 
liver volume and liver function preoperatively, is portal vein embolization (PVE). With PVE, 
a compensatory regeneration response of the non-embolized liver lobe is induced, resulting 
in increased volume and function of the future remnant liver, which contributes to perform-
ing safer resection. This thesis explores several conditions of preoperative liver augmenting 
procedures along with aspects of perioperative care in patients undergoing major liver 
resection in order to improve postoperative outcomes in terms of postoperative morbidity 
and mortality.

The mechanisms behind hepatic regeneration after PVE are still not fully understood. 
Animal models are used to mimic the clinical setting. In chapter 1, an overview is given of all 
available animal models to investigate PVE in relation to the species-specific anatomy and 
the induced hypertrophy response. All experimental studies on PVE or portal vein ligation 
(PVL) that used at least 5 animals were reviewed. The choice of the model depends on the 
specific aim of the study. Larger animal models such as the pig or rabbit are useful for the 
evaluation of the increase of liver volume and function after PVE, because of the possibility 
of applying clinical imaging techniques such as computed tomography (CT) volumetry in 
these animals. The rat model is useful to evaluate mechanisms of regeneration after PVE, 
because of the variety of antibodies commercially available for use in rats.

In chapter 2, a PVE rabbit model was used to investigate an absorbable embolization 
material, to prevent complications that can occur due to the use of permanent embolization 
materials. Absorbable embolization materials are also of interest in living liver donation, in 
case the intended graft is too small for size. In this way the hypertrophy response is induced 
without endangering the donor liver. In this study we have found that in the PVE rabbit 
model, fibrin glue with aprotinin resulted in an adequate hypertrophy response and in 
reversible occlusion of the embolized liver lobe in 80 per cent of the animals. Further clinical 
evaluation of fibrin glue-based embolization material is recommended, especially in the field 
of living liver donation.

The search for pharmacological interventions to promote liver regeneration is an area of 
great interest. Bile acids have been identified to play an important role in the early phase of 
liver regeneration by activating bile salt-activated transcription factor farnesoid X-receptor 
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(FXR). FXR-agonist obeticholic acid (OCA) is a potent bile salt agonist. In chapter 3, we used 
the PVE rabbit model to demonstrate that OCA stimulates liver regeneration after PVE with 
a sufficient increase of future remnant liver volume and function. Histology showed no signs 
of hepatocellular injury. This suggests that OCA treatment could increase the effectiveness 
of PVE and increase the rates of resectability while decreasing the risk of post-operative liver 
failure.

In approximately 20% of patients undergoing preoperative PVE, resection cannot be 
performed because of disease progression or insufficient hypertrophy response. In chapter 
4, we aimed to identify predictors for successful PVE during the preoperative work-up of 
patients scheduled for major liver resection. In this retrospective study, HBS was used in 63 
patients who underwent preoperative PVE to determine pre- and post-PVE future remnant 
liver function. Among the 33/63 patients who didn’t receive chemotherapy, a pre-PVE future 
remnant liver uptake function of at least 1.72%/min/m2 was necessary to reach the cut-off 
value for safe resection (2.7%/min/m2) during the first 3 weeks after PVE. The results of this 
study aid in identifying patients who will develop a sufficient hypertrophy response of the 
future remnant liver after PVE. In case of a pre-PVE future remnant function < 1.72%/min/
m2 in chemo-naïve patients, the ALPPS procedure (Associating Liver Partition and Portal 
vein ligation for Staged hepatectomy), which induces a stronger hypertrophy response in a 
shorter period of time, may be advised.

PVE is an effective procedure to enhance the future remnant liver volume and function 
pre-operatively. As already mentioned, it provides permanent occlusion of the embolized 
portal venous system. In case of unresectability after PVE, the embolized liver lobes with 
permanent embolization material remain in situ. There is a paucity of literature on the long-
term consequences of this permanent occlusion. In chapter 5, we evaluated the long-term 
effects in unresected embolized liver lobes after PVE. The primary outcome of the study 
was the occurrence of liver abscesses on follow-up CT imaging. In this study 85 patients 
underwent right PVE, and of these patients 16 (19%) were found to be unresectable for 
different reasons after the procedure was already performed (PVE group). These unresect-
able patients were randomly matched with 75 patients who were unresectable but did not 
undergo PVE (non-PVE group). In the PVE group, 5 patients (31%), developed an abscess 
versus 4 (8%) in the non-PVE group. Although the incidence of this complication is rather 
low, the consequences for this group of patients who are already in a palliative setting with 
a limited quality of life, pose a considerable burden. The use of absorbable embolization 
materials seems to offer a hopeful approach to prevent the long-term complications of 
permanent occlusion.

The surgical techniques and perioperative management of patients undergoing liver 
surgery have improved in recent years. An expert team of surgeons, internists, oncologists 
and radiologist are necessary to sustain a favorable postoperative outcome. In chapter 6, the 
results after liver resection and radio frequency ablation (RFA) are compared for colorectal 
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carcinoma liver metastases performed in a specialized regional hospital vs. an university 
medical center over the last 5 years. A total number of 232 patients were included in a ret-
rospective cohort study: 123 patients in the Academic Medical Center in Amsterdam (AMC) 
and 109 patients in the Amphia hospital, Breda, which is a specialized regional hospital in 
the Netherlands. There was a significant difference in type of treatment (P<0,01) with more 
patients treated with RFA in the Amphia hospital, which led to a significant difference in 
disease-free survival in favor of patients treated at the AMC. There were no differences in 
outcomes between the centers among patients who underwent resection only. This sug-
gests that liver surgery can be adequately applied in a high-volume regional hospital with a 
center function in this field.

The interest in laparoscopic liver surgery (LLS) has grown in recent years. In literature, 
several advantages have been described which include less postoperative complications, 
shorter hospital stay, decreased need for analgesics and less intraoperative blood loss. In 
chapter 7, the need for stepwise introduction of LLS combined with a structured training is 
presented. The AMC started to perform LLS since November 2006 and this technique was 
implemented along with specific surgical training and mentoring. All consecutive patients 
undergoing LLS in the AMC for any indication between November 2006 and January 2017 
were evaluated retrospectively. An increase of more complicated operations and more 
complex patient characteristics over time was seen without compromising perioperative 
outcomes. Structured training, hands-on courses in LLS, mentoring and specialized laparo-
scopic HPB fellowships help to overcome the clinical impact of the learning curve.

Postoperative fluid overload is frequently seen after major liver resections and comes with 
complications like cardiopulmonary and renal events, decreased wound healing, decreased 
bowel motility and an increase in length of hospital stay. The exact physiological basis of 
this fluid overload is poorly understood. In chapter 8 we hypothesized that the renin–angio-
tensin–aldosterone system (RAAS) is activated during liver resection which leads to higher 
fluid responsiveness and retention of fluids. A pilot study was performed to evaluate the 
activation of the RAAS hormones during liver surgery. Furthermore, we investigated the 
correlation between the activation of RAAS and intraoperative ‘fluid responsiveness’. We 
included 17 patients and found a significant increase of the studied hormones in the first 
two postoperative days. Aldosterone was positively correlated with weight gain due to fluid 
overload during the first five postoperative days. There was no significant difference in post-
operative weight gain between fluid responders and non-responders during the operation. 
This is the first study describing the activation of RAAS during the operative phase, which 
probably contributes to fluid overload.
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FuTuRE PERSPECTIVES

This thesis focuses on preoperative augmenting procedures along with aspects of postop-
erative care in patients undergoing liver resection with the aim to improve the postoperative 
outcome of major liver surgery in terms of postoperative morbidity and mortality.

In a PVE rabbit model, we defined an absorbable embolization material based on fibrin-
glue which provides an adequate hypertrophy response with recanalization of the portal 
vein in 42 days, without causing histological injury to the liver. The influence of temporary 
embolization on the function of the embolized liver lobes is a topic of interest that needs to 
be further investigated in this animal model, preferably using a quantitative liver function 
test such as hepato-biliary scintigraphy (HBS). The fibrin-glue based embolization material is 
a safe and commonly used product. [1-3] Clinical evaluation of this absorbable embolization 
material in a randomized controlled trial would be a logical next step after the encouraging 
results presented in this study.

The exact mechanism of the atrophy-hypertrophy complex after PVE is still unknown. 
Further clinical and translational research is needed to unravel the features of this regenera-
tion response. We found that the potent FXR agonist obeticholic acid (OCA) accelerates liver 
regeneration in our standardized rabbit model of PVE. OCA stimulates liver regeneration, 
which potentially leads to an increase in the resectability rate in patients requiring PVE to 
undergo liver resection in the clinical setting. Some liver tumors (e.g. hepatocellular carci-
noma and perihilar cholangiocarcinoma) express FXR, which means care should be taken to 
use FXR agonists in patients with these tumor types in order not to stimulate tumor growth 
along with the regenerative boost induced by OCA. Further translational research in an 
animal tumor model is a advisable to examine the effect of OCA on tumor growth. [4-6]

Fluid overload in the postoperative period after major liver resection is an often encoun-
tered problem. In the pilot study described in chapter 8, an increase in RAAS hormones 
after major liver resections was found. We noted that postoperative weight gain was 
positively correlated with the hormone aldosterone. Future studies are needed to assess the 
effectiveness of an ACE inhibitor in the postoperative period to prevent fluid overload. The 
mechanism of activation of the RAAS system after liver resection might relate to changes in 
the portal venous pressure during the operation. Increased portal vein pressure is associated 
with an increase in the mesenteric blood flow and subsequent activation of the systemic 
vasoconstrictor system including RAAS and vasopressin.[7] A prospective study comparing 
patients with and without portal vein manipulation should be able to answer this question.
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De afgelopen jaren is veel translationeel en klinisch onderzoek gedaan om de uitkomsten 
van leverchirurgie te verbeteren. Met name de unieke mogelijkheid van de lever om te 
kunnen regenereren, is een belangrijk onderwerp dat veel onderzoekers heeft geboeid. 
De exacte mechanismen voor deze regeneratie is echter nog grotendeels onbekend. Bij 
chirurgische ingrepen die de lever betreffen, is een toekomstig levervolume van 25 % van 
het totale levervolume nodig om postoperatief leverfalen te voorkomen. De functionele 
capaciteit van de toekomstige restlever is, naast voldoende levervolume, ook van groot 
belang. 99mTc-mebrofenine hepatobiliaire scintigrafie (HBS) is een kwantitatieve leverfunc-
tietest, die de opnamefunctie van de hepatocyten meet middels een radioactieve stof. Vena 
porta embolisatie (VPE) is een veel toegepaste methode om preoperatief zowel levervolume 
als functie van de toekomstige restlever te vergroten. Met embolisatie van de vena portae 
wordt een compensatoire regeneratierespons van de niet geëmboliseerde leversegmenten 
geïnduceerd, wat resulteert in toename van de functie en van het volume van de toekom-
stige restlever. Hierdoor komen meer patiënten in aanmerking voor een veilige resectie. 
Dit proefschrift onderzoekt verschillende perioperatieve procedures bij patiënten die grote 
leverresecties ondergaan met als doel de postoperatieve morbiditeit en mortaliteit te ver-
beteren.

Het mechanisme achter het ontstaan van leverregeneratie na VPE is nog steeds een 
onderwerp van onderzoek. Vaak worden diermodellen gebruikt om de klinische situatie 
na te bootsen. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van alle beschikbare diermodellen om VPE 
te onderzoeken, waarbij specifiek gekeken wordt naar specifieke anatomische voordelen 
van de dieren en naar de mogelijkheden voor het meten van de hypertrofierespons. Alle 
experimentele dierenstudies met tenminste 5 dieren, waarin VPE of vena porta ligatie (VPL) 
was onderzocht, zijn geïncludeerd in deze review. De keuze van het diermodel hangt af 
van het doel van de studie. Grote diermodellen, zoals het varken of konijn zijn met name 
goed bruikbaar voor evaluatie van de toename van leverfunctie en levervolume na VPE, 
vanwege de mogelijkheid tot het toepassen van klinische beeldvormende technieken zoals 
CT-volumetrie. Het rattenmodel is, vanwege het breed beschikbaar zijn van antilichamen, 
goed bruikbaar voor het onderzoeken van de mechanismen van VPE.

In hoofdstuk 2 wordt een VPE-konijnenmodel gebruikt voor het ontwikkelen van een 
absorbeerbaar embolizatiemateriaal, zodat complicaties die kunnen ontstaan bij het gebruik 
van permanente embolizatiematerialen voorkomen kunnen worden. Absorbeerbare emboli-
satiematerialen zijn met name interessant in het geval van leverdonatie bij levende donoren. 
De hypertrofierespons kan dan worden geïnduceerd, zonder de leverrest in de donor te 
beschadigen. In deze studie hebben we gevonden dat fibrinelijm met een bepaalde concen-
tratie aprotinine in het VPE-konijnenmodel een adequate hypertrofierespons induceerde 
met rekanalisatie van de vena portae in 80% van de dieren. Verdere klinische evaluatie van 
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fibrinelijm als absorbeerbaar embolisatiemateriaal is nodig, met name voor toepassing in 
het gebied van leverdonatie met levende donoren.

De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar farmacologische interventies om le-
verregeneratie te vergroten. Galzouten blijken een belangrijke rol te spelen in de beginfase 
van leverregeneratie, doordat zij de farnesoid x-receptor (FXR) activeren. De FXR-agonist 
obeticholzuur (OCA) is een krachtige galzoutagonist. In hoofdstuk 3 laten we zien dat OCA 
leverregeneratie stimuleert in een VPE konijnenmodel met een adequate toename van het 
toekomstig restlevervolume en restleverfunctie. Histologisch onderzoek liet geen hepatocel-
lulaire schade zien. Deze studie toont aan dat behandeling met OCA de effectiviteit van VPE 
kan verhogen en daarmee, het aantal patiënten dat voor leverresectie in aanmerking zou 
kunnen komen.

In ongeveer 20% van de patiënten die preoperatief VPE ondergaat, kan resectie niet 
uitgevoerd worden wegens tumorprogressie of een insufficiënte hypertrofierespons. In 
hoofdstuk 4 wordt een vroege voorspeller van de hypertrofierespons na VPE gepresenteerd 
die gebruikt kan worden bij de preoperatieve voorbereiding van patiënten die VPE zullen 
ondergaan voor een grote leverresectie. In deze retrospectieve studie werd in 63 patiënten 
HBS gebruikt om de toekomstige leverfunctie voor en na VPE te bepalen. In 33 van de 63 
patiënten, die niet met chemotherapie behandeld werden, werd gevonden dat een pre-VPE 
opnamefunctie van de toekomstige restlever van tenminste 1.72%/min/m2 nodig is om de 
veilige afkapwaarde van 2.7%/min/m2 te bereiken in de eerste drie weken na de VPE proce-
dure. Voor chemotherapie-naïeve patiënten, die deze pre-VPE afkapwaarde van 1.72%/min/
m2 niet halen, zou een ALPPS-procedure (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation 
for Staged Hepatectomy) uitgevoerd kunnen worden vanwege het feit dat deze interventie 
zorgt voor een sterkere hypertrofierespons in een relatief korte periode.

VPE is een effectieve methode om het volume en de functie van de toekomstige restlever 
preoperatief te vergroten. Zoals al eerder genoemd zorgt VPE voor een permanente occlusie 
van de vena portae tak naar de geëmboliseerde leverlob. In het geval van irresectabiliteit 
blijven de geëmboliseerde leversegmenten in situ. In de literatuur is er weinig geschreven 
over de consequenties van deze permanente occlusie in het geval van irresectabiliteit. In 
hoofdstuk 5 worden de langetermijneffecten van niet-gereseceerde, geëmboliseerde 
leversegmenten onderzocht. De primaire uitkomstmaat van de studie is het ontwikkelen 
van abcessen, die gediagnosticeerd werden tijdens vervolg beeldvorming van de lever. 
In deze studie werden uit een groep van 85 patiënten die VPE ondergingen, 16 patiënten 
geselecteerd die niet-resectabel waren om verschillende redenen. Deze 16 patiënten (VPE-
groep) werden vergeleken met een groep van 48 willekeurig patiënten, die geen VPE hadden 
ondergaan en ook niet resectabel waren (niet-VPE groep). In de VPE-groep ontwikkelden 
5 patiënten (31%) een abces versus 4 (8%) patiënten in de niet-VPE groep. Alhoewel de 
incidentie van deze complicatie relatief laag is, kunnen de consequenties op de kwaliteit van 
leven door deze intrahepatische abcessen groot zijn voor deze fragiele patiënten, die vaak 
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toch al palliatief behandeld worden. Een oplosbaar embolisatiemateriaal kan mogelijk een 
oplossing bieden om de lange-termijn gevolgen van permanente occlusie te voorkomen.

Chirurgische technieken en de perioperatieve zorg rondom patiënten die leverchirurgie 
ondergaan zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Om de postoperatieve uitkomsten na 
leverchirurgie verder te optimaliseren is een expertteam nodig van chirurgen, internisten, 
oncologen en radiologen. Hoofdstuk 6 vergelijkt de resultaten na leverresectie en na radio-
frequente thermo-ablatie (RFA) van colorectale levermetastasen uitgevoerd in een perifeer 
ziekenhuis (met een centrumfunctie) met die van een universitair medisch centrum. In 
totaal werden 232 patiënten geïncludeerd in een retrospectief cohort: 123 patiënten in 
het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) en 109 patiënten in het Amphia 
ziekenhuis in Breda. Een significant verschil in type behandeling (p<0.01) tussen beide centra 
werd gevonden, waarbij in het Amphia ziekenhuis meer patiënten werden behandeld met 
RFA met als gevolg een significant betere ziektevrije overleving in het AMC. Er werden geen 
significante verschillen gevonden tussen patiënten die alleen resectie ondergingen. Deze re-
sultaten laten zien dat leverchirurgie goed kan worden toegepast in een perifeer ziekenhuis 
met een centrumfunctie op dit gebied.

Laparoscopische lever resecties (LLR) worden steeds vaker toegepast. In de literatuur 
worden verschillende voordelen beschreven, zoals minder postoperatieve complicaties, kor-
tere opnameduur, verminderde behoefte aan pijnstilling en minder operatief bloedverlies. 
In hoofdstuk 7 wordt het belang van een stapsgewijze introductie van LLR in combinatie 
met een gestructureerde training beschreven. In november 2006 is in het AMC gestart met 
het uitvoeren van LLR. Deze start ging gepaard met een specifieke chirurgische training 
en begeleiding. Alle patiënten die LLR ondergingen in het AMC tussen november 2006 en 
januari 2017 werden in een retrospectieve studie geëvalueerd. De resultaten laten zien dat 
gedurende deze periode complexere operaties werden verricht bij complexere patiënten, 
zonder dat dit de intra- en postoperatieve uitkomsten beïnvloedde. Gestructureerde trai-
ning, hands-on cursussen, begeleiding en gespecialiseerde laparoscopische HPB fellowships 
kunnen de klinische gevolgen van de leercurve voor de chirurg verminderen.

Postoperatieve overvulling wordt vaak gezien na grote leverresecties en zorgt voor car-
diopulmonale of renale complicaties. Daarnaast veroorzaakt het vertraagde wondgenezing, 
verminderde darmmotiliteit en verlengde opnameduur. Het exacte mechanisme achter 
postoperatieve overvulling na leverresecties is niet bekend. In hoofdstuk 8 wordt de hy-
pothese besproken dat activatie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) 
tijdens leverresecties zorgt voor postoperatieve vochtretentie. Een pilotstudie werd opgezet 
om de activatie van RAAS-hormonen te evalueren tijdens leverchirurgie. Daarnaast hebben 
we gekeken naar de correlatie tussen de activatie van RAAS en intra-operatieve ‘fluid res-
ponsiveness’. In de geïncludeerde 17 patiënten vonden we een significante stijging van de 
RAAS-hormonen gedurende de eerste twee postoperatieve dagen. Aldosteron was positief 
gecorreleerd met gewichtstoename gedurende de eerste vijf postoperatieve dagen. Geen 
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verschil werd gevonden tussen postoperatieve gewichtstoename en ‘fluid responsiveness’ 
gedurende de operatie. Dit is de eerste studie die activatie van RAAS correleert aan posto-
peratieve gewichtstoename bij leveroperaties.

TOEkOMSTPERSPECTIEVEN

Dit proefschrift concentreert zich op preoperatieve procedures die hypertrofie van de lever 
induceren en op aspecten van postoperatieve zorg bij patiënten die een leverresectie on-
dergaan met als doel de postoperatieve uitkomst van uitgebreide leverchirurgie in termen 
van postoperatieve morbiditeit en mortaliteit te verbeteren. We hebben, in een vena porta 
embolisatie (VPE) konijnenmodel, een oplosbaar embolizatiemateriaal gebaseerd op fibrine 
lijm ontwikkeld dat een adequate hypertrofie respons laat zien waarbij de vena portae weer 
doorgankelijk wordt zonder dat het leverweefsel schade ondervindt. Het effect van deze tij-
delijke embolisatie op de functie van de geëmboliseerde lever lobben is een onderwerp van 
discussie hetgeen nog verder uitgezocht dient te worden in dit konijnenmodel, bij voorkeur 
door gebruik te maken van kwantitatieve leverfunctietesten, zoals hepato-biliaire scintigra-
fie (HBS). Het absorbeerbare embolisatiemateriaal, bestaande uit fibrine lijm, is een veilig 
en veel toegepast product. Klinische evaluatie van dit absorbeerbare embolisatiemateriaal 
in de vorm van een gerandomiseerd onderzoek zou een logische volgende stap zijn op grond 
van de bemoedigende resultaten van deze studie.

Het exacte mechanisme van het atrophy-hypertrophy complex bij VPE is nog steeds niet 
opgehelderd. Verder klinisch en translationeel onderzoek is nodig om het mechanisme van de 
regeneratie respons te ontrafelen. We hebben in het gestandaardiseerde VPE-konijnenmodel 
gevonden dat de krachtige FXR agonist obeticholic acid (OCA) de leverregeneratie versnelt. 
OCA stimuleert leverregeneratie, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot meer patiënten die na 
VPE een uitgebreide leverresectie kunnen ondergaan. Sommige levertumoren (bijvoorbeeld 
hepatocellulair carcinoom en perihilair cholangiocarcinoom) hebben FXR-receptoren, zodat 
voorzichtigheid geboden moet worden bij het gebruik van FXR agonisten in patiënten met 
deze typen tumoren, teneinde naast de regeneratie respons ook niet versnelde tumorgroei 
door OCA te veroorzaken. Verder onderzoek naar de relatie tussen OCA en tumorgroei dient 
in een diermodel onderzocht te worden.

Overvulling in de postoperatieve periode na uitgebreide leverresecties komt veel voor. 
In de pilotstudie beschreven in hoofdstuk 8, is een verhoging van de renine-angiotensine-
aldosteronsysteem (RAAS) gevonden. Een positieve correlatie werd gevonden tussen 
postoperatieve gewichtstoename en het hormoon aldosteron. Verder onderzoek is nodig 
om te bepalen of een ACE-remmer mogelijk zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van 
postoperatieve overvulling. Het mechanisme achter de activatie van RAAS tijdens lever re-
secties zou veroorzaakt kunnen worden door veranderingen in de vena portae druk tijdens 
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de operatie. Een verhoogde druk in de vena portae is geassocieerd met een verhoogde 
bloedstroom door de mesenteriale vaten en daaruit volgend een activatie van systemen 
die vasoconstrictie bewerkstelligen, zoals RAAS en vasopressine. Dit zou verder onderzocht 
kunnen worden in een prospectieve studie, waarin patiënten die manipulatie met als gevolg 
drukverhoging van de vena portae tijdens operatie hebben ondergaan worden vergeleken 
met patiënten bij wie dat niet verricht is.




