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SAMENVATTING 

De afgelopen jaren heeft het repareren van perifere zenuwen met behulp van 
een laser zich in een ruime belangstelling mogen verheugen. Studies die als 
doel hadden de plaats te bepalen van zenuwlassen met behulp van een laser 
lieten zowel aanmoedigende als tegenstrijdige resultaten zien. Het doel van 
de onderzoeken beschreven in dit proefschrift is om zenuwlassen met behulp 
van een CO2 laser verder te ontwikkelen, te verbeteren en te verfijnen mid
dels dierexperimenteel onderzoek, waarbij de lasertechniek vergeleken 
wordt met gangbare methoden om perifere zenuwen te repareren. 

Na een algemene inleiding en een overzicht van het proefschrift in 
Hoofdstuk I worden biologische aspecten van zenuwregeneratie en verschil
lende technieken voor microchirurgische zenuwreconstructie beschreven in 
Hoofdstuk II. Ter illustratie van de mogelijkheden van zenuwreconstructie 
zonder hechtingen worden de nadelen van conventionele zenuwreconstructie 
met hechtingen besproken, zoals de door hechtingen geÖnduceerde vreemd
lichaam reactie en bindweefselproliferatie, die beide nadelig zijn voor de 
zenuwregeneratie. 

Hoofdstuk III beschrijft de grondbeginselen van lasers, laser-weefselin
teractie en weefsellassen met behulp van een laser, met nadruk op zenuw
lassen. Mogelijke werkingsmechanismen van weefsellassen worden bespro
ken, evenals de voor- en nadelen en implicaties voor de toekomst van 
verschillende technieken die gebruikt worden bij zenuwlassen. De algeme
ne opvatting is dat, hoewel het lassen van zenuwen enige voordelen biedt 
boven conventioneel hechten, zoals minder neuroom- en littekenvorming en 
een snellere heling, vele factoren die kunnen leiden tot verdere verbeterin
gen van zenuwlassen nog moeten worden onderzocht. In de volgende hoofd
stukken is een begin gemaakt met dit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt 
van een milliwatt CO2 laser met een spotgrootte van 320 urn. 

In Hoofdstuk IV worden optimale laserinstellingen in vitro bepaald ter 
verkrijging van de grootste treksterkte van de naad van doorsneden nervi 
tibialis van het konijn. Tevens worden verscheidene soldeersels van eiwit 
onderzocht op hun vermogen de zenuwnaad te versterken. Vijftien verschil
lende combinaties van laservermogen (50, 100, en 150 mW) en pulsduur 
(0,1 tot 3,0 s) zijn gebruikt om de zenuwen te repareren. De zenuwen werden 
gelast door de zenuwnaad rondom met de laser te bestralen. De treksterkte 
van met de C 02 f laser gelaste zenuwen wordt vergeleken met zenuwen die 
gerepareerd zijn met conventioneel hechten of weefsellijm. De sterkste 
zenuwlassen (geassocieerd met het wit en lichtbruin worden van het weefsel) 
worden gemaakt bij 100 mW en een pulsduur van 1,0 s en bij 50 mW en een 
pulsduur van 3,0 s. Bij 100 mW en een pulsduur van 1,0 s in combinatie met 
een opgedroogde albumine oplossing als soldeersel nam de treksterkte met 
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een factor 9 toe in vergelijking met zenuwlassen zonder soldeersel (trek-
sterkte respectievelijk 21,0 ± 8,6 g en 2,4 ± 0,9 g). Het gebruik van een 20% 
albumine oplossing en kippeneiwit, beide bij 50 mW en een pulsduur van 
3,0 s, resulteerde in een treksterkte van respectievelijk 5,7 ± 2,1 g en 7,7 ± 
2,4 g. Conventioneel gehechte zenuwen bleken het sterkst te zijn. Ter ver
krijging van een grote treksterkte met de CO2 laser wordt voor verder onder
zoek aanbevolen om een vermogen van 100 mW te gebruiken met pulsen van 
1,0 s in combinatie met een geconcentreerd oplossing van albumine als sol
deersel. 

Het doel van Hoofdstuk V is om het werkingsmechanisme van het lassen 
van perifere zenuwen met behulp van een CO2 laser in vitro te onderzoeken, 
met nadruk op veranderingen in weefselmorfologie en ultrastructuur die 
optreden tijdens het lassen. Dura mater en het epineurium van de nervus 
tibialis van het konijn werden gelast met de CO2 laser met 100 mW en pul
sen van 1,0 s, zowel met als zonder kippeneiwit als soldeersel. Beide weef
sels werden onderzocht met scanning electronen microscopie (SEM) en 
transmissie electronen microscopy (TEM). Het blijkt dat beide weefsels een 
specifieke verandering ondergaan na het lassen. De collageenvezels zwellen 
op, komen dicht opeen te zitten en smelten samen. Wanneer kippeneiwit 
wordt gebruikt vormt het gecoaguleerde soldeersel een solide verbinding met 
het weefsel, waarbij het kippeneiwit is gedenatureerd op en tussen de colla
geenvezels. Samenvattend kunnen drie verschillende typen lassen onder
scheiden worden: i) lassen waarin collageenvezels versmolten zijn, ii) lassen 
waarin debris van weefsel een gecoaguleerde massa vormt tussen de snij
vlakken van het weefsel, en Ui) lassen waarin gecoaguleerd soldeersel is 
gedenatureerd op en tussen de collageenvezels. Deze drie mechanismen 
hebben hun eigen implicaties onder in vitro omstandigheden. 

In Hoofdstuk VI wordt in vivo het effect van CC^-laserbestraling op intac
te perifere zenuwen onderzocht. In het eerste deel van het onderzoek werden 
in totaal 40 nervi ischiadicus van de rat bestraald met 12 verschillende com
binaties van laservermogen (50, 100, en 150 mW) en pulsduur (0,5; 1,0; 2,0 
en 3,0 s). De resultaten zijn 24 uur na de bestraling gelvalueerd middels de 
functionele teenspreidingtest en lichtmicroscopie. Bestraling met 50 mW of 
100 mW en een pulsduur van 0,5 of 1,0 s geeft nagenoeg geen motorische 
uitval van de zenuwen terwijl bestraling met 100 mW en een pulsduur van 
2,0 of 3,0 s en bestraling met 150 mW tot aanzienlijk verlies van motorische 
functie leiden. Lichtmicroscopie toont aanzienlijke locale beschadiging van 
het epi- en perineurium en van subepineuriale zenuwvezels. Deze schade is 
evenredig met de laserenergie en bestaat uit Wallerse degeneratie en trom
bose van bloedvaten. Concluderend kan worden gesteld dat een vermogen 
van 50 tot 100 mW in combinatie met een pulsduur van 0,5 tot 1,0 s geen of 
minimale thermische schade teweeg brengt zonder of met verwaarloosbaar 
verlies van motorische functie. Daarom worden combinaties van laservermo
gen en pulsduur boven deze drempelwaarden minder geschikt bevonden voor 
het met een CO2 laser lassen van zenuwen. In het tweede deel van de studie 
worden in totaal 48 nervi ischiadicus van de rat bestraald met een laserver-
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mogen van 100 mW en een pulsduur van 0,1 s, zowel met als zonder run-
deralbumine als soldeersel. De resultaten zijn tot 12 weken na bestraling 
gelvalueerd met een functionele teenspreidingtest en licht- en transmissie 
electronen microscopic Een subepineuriale degeneratie van gemyeliniseer-
de en ongemyeliniseerde axonen is waargenomen in de eerste twee weken na 
de bestraling, terwijl het centrale gedeelte van de zenuw onbeschadigd bleef. 
Na de degeneratie werd axonale regeneratie gezien waarbij de axonen in de 
loop van de tijd in dikte toenemen. Uitgebreide intraneurale of extraneurale 
verlittekening is niet gezien. In de eerste week na de bestraling wekt het sol
deersel een ontstekingsreactie op in het epineurium. Na een week is het sol
deersel geheel geresorbeerd. Na twee weken stopt de ontstekingsreactie en 
na vier weken wordt er geen reactie meer gezien. Concluderend kan worden 
gesteld dat bestraling met een CO2 laser met 100 mW en pulses van 1,0 s 
geen negatief effect heeft op de zenuwfunctie en morfologie. 

Hoofdstuk VII beschrijft het genezingsproces na lassen met de CO2 laser 
van scherp doorgesneden zenuwen, waarbij drie verschillende hechtmateria-
len en runderalbumine als soldeersel zijn gebruikt ter ondersteuning van het 
lassen. In 44 ratten is een unilaterale reconstructie van de nervus ischiadi-
cus uitgevoerd. In de lasergroep (n=32) zijn de zenuwen voorzichtig geap-
proximeerd waarbij twee steunhechtingen (10-0 nylon, 10-0 polyglycolide 
zuur, of 25 um dik roestvrij staal) geplaatst zijn in het epi/perineurium. 
Daarna is de zenuwnaad gelast bij 100 mW en pulsen van 1,0 s. In een sub
groep zenuwlassen werd albumine gebruikt als soldeersel om de zenuwnaad 
te versterken. In de controle groep zijn zenuwreconstructies uitgevoerd mid
dels conventioneel microchirurgisch hechten met 4 tot 6 10-0 nylon hech
tingen. Evaluatie met behulp van licht- en transmissie electronen microsco-
pie vond plaats een en zes weken na de chirurgie. Zenuwlassen met een 
eiwitsoldeersel resulteert in een vroege perifere zenuwregeneratie met een 
optimaal op lijn liggen van zenuwvezels met minimale bindweefsel prolif
eratie rond de zenuwnaad. Alle drie de hechtmaterialen induceren een 
vreemdlichaam reactie, waarbij de minst ernstig reactie gezien wordt bij de 
polyglicolide zuur hechting. Reconstructie met conventionele microchirurgi
sche hechtingen resulteert in een meer uitgesproken vreemdlichaam granu-
loom op de zenuwnaad met uitgebreidere bindweefel proliferatie en niet uit
gelijnd zijn van de axonen. Verder was de axonale regeneratie in de distale 
zenuwsegmenten beter in de lasergroep. Op basis van deze resultaten wordt 
geconcludeerd dat zenuwlassen in combinatie met soldeersel en absorbeer-
bare hechtingen de mogelijkheid biedt van genezing met de minste vreemd
lichaam reactie rond de zenuwnaad. 

In Hoofdstuk VIII wordt het dierexperimentele werk afgesloten met een 
histologische en morfometrische studie waarbij zenuwlassen met de CO2 
laser wordt vergeleken met zenuwreconstructie met hechtdraad of weefsel-
lijm. In 24 ratten is een unilaterale reconstructie van de nervus ischiadicus 
uitgevoerd. In de lasergroep werden twee absorbeerbare 10-0 polyglycolide 
zuur hechtingen gebruikt in combinatie met een las bij 100 mW en pulses 
van 1,0 s met runderalbumine als soldeersel. In de controle groepen werd 
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een reconstructie met weefsellijm in combinatie met twee 10-0 polyglicolide 
zuur hechtingen uitgevoerd Üf een reconstructie met tien 10-0 polyglicolide 
zuur hechtingen. Evaluatie van de zenuwregeneratie 8 en 16 weken na door
snijding en reconstructie bestond uit een teenspreidingtest, lichtmicroscopie 
en morfologisch onderzoek. De motorische functie verbeterde in de loop van 
de tijd in alle groepen. Na 16 weken bedroeg de motorische functie ongeveer 
60% van de normale functie, waarbij geen significante verschillen tussen de 
groepen gevonden werden. Histologisch onderzoek toonde verschillende sta
dia van regeneratie met gemyeliniseerde axonen in de distale zenuwuitein
den. De wondheling rond de zenuwnaad in de lasergroep was iets maar niet 
significant beter in vergelijking met de andere groepen. In alle groepen was 
het aantal axonen distaal van de zenuwnaad hoger in vergelijking met proxi-
maal, maar de axondoorsnede was kleiner dan in die van controle zenuwen 
(p<0.05). Alhoewel over het algemeen meer en dikkere gemyeliniseerde axo
nen in het distale segment van de gelaste zenuwen werden gezien, werden in 
alle drie behandelde groepen geen significante verschillen gevonden tussen 
het aantal, de dichtheid of de doorsnede van de axonen in de proximale en 
distale zenuwsegmenten. Concluderend wordt gesteld dat in de rat zenuw-
lassen van de nervus ischiadicus met de CO2 laser in combinatie met het 
gebruik van een soldeersel wat betreft functioneel herstel, histologie en mor
fologie tenminste gelijk is aan zenuwreparatie met weefsellijm of conventio
neel hechten. 

Hoofdstuk IX beschrijft het effect van CO2 op de treksterkte van micro-
chirurgisch hechtmateriaal. Dit onderzoek is uitgevoerd voor het werk 
beschreven in Hoofdstuk VIII, en richt zich op een vergelijking van trek
sterkte van 10-0 nylon hechtdraad en 25 pm draad van roestvrij staal voor en 
na bestraling met een CO2 laser. De hechtdraden werden bloot gesteld aan 
12 combinaties van vermogensclichtheden (62-186 W/cm2) en pulsduren 
(0,5-3,0 s) waarna de treksterkte bepaald werd met behulp van een tenso-
meter. Bij een vermogensdichtheid van 186 W/cm2, breekt de 10-0 nylon 
hechtdraad tijdens de laserbestraling, ongeacht de pulsduur. Dit is ook het 
geval bij bestraling met 124 W/cm2 gedurende 2,0 en 3,0 s. Bij bestraling 
met 124 W/cm2 gedurende 0,5 en 1,0 s neemt de treksterkte met 70% aften 
op ziehte van onbestraalde controle hechtdraden. Bij bestraling met 62 
W/cm2 gedurende 0,5 s is de treksterkte gelijk aan die van onbestraalde con
trole hechtdraden en bij langere pulsduur neemt de treksterkte gradueel af 
tot 50% bij een pulsduur van 3,0 s. Hechtdraad van roestvrij staal is bestand 
tegen gebruikte laserbestraling. De 10-0 nylon hechtdraad is significant ver
zwakt door de CC^-laserbestraling en daarom moet bestraling van hechtin
gen tijdens weefsellassen voorkomen worden. Hiervoor werd dan ook zorg 
gedragen in de eerder beschreven experimenten. 

De discussie en de conclusie van dit proefschrif samen met de verwach
tingen voor de toekomst van het lassen van zenuwen met de laser worden 
gegeven in Hoofdstuk X. Ondanks deze en andere onderzoekingen blijkt het 
lassen van zenuwen niet duidelijk slechter of beter dan conventioneel hech
ten van de zenuwnaad. Zenuwlassen lijkt een goed alternatief voor hechtin-

-110-



Samenvatting 

gen, maar de histologische voordelen rond de zenuwnaad resulteren niet in 
een betere functionele regeneratie van de zenuwen, hetgeen de belangrijkste 
klinische verbetering voor de patilnt zou zijn. De beschikbaarheid en de kos
ten van de laser zijn de grootste obstakels voor een grootschalig gebruik van 
lasers in perifere zenuwchirurgie. Daarentegen zijn hechtingen goedkoop, 
betrouwbaar en altijd beschikbaar. In de toekomst kan de C 0 2 laser worden 
ingezet voor reconstructie van zenuwen tijdens schedelbasischirurgie en 
voor spinale zenuwen, beide moeilijk te hechten vanwege de beperkte chi
rurgische benaderbaarheid. In deze gevallen kan de C 0 2 laser worden inge
zet voor een niet-tactiele reparatie van de fragiele en kwetsbare zenuwen 
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