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Summaryy and conclusions 

Summary y 
Thee general introduction, Chapter 1, gives a brief overview of the background of bioartificial liver 

(BAL)) research. It describes the acute liver failure (ALF) syndrome and describes in brief the BAL 

history. . 

ALFF is a disease with a high mortality. Standard therapy at present is orthotopic liver transplantation 

(OLT).. OLT is hampered by the increasing shortage of donor organs, resulting in high incidence of 

patientss with ALF dying on the transplantation waiting list. Among a variety of liver assist therapies, 

BALL therapy is marked as the most promising solution to bridge ALF patients to OLT or to liver 

regenerationn as judged from in vitro and animal studies. BAL systems consist of a bioreactor loaded 

withh a bioactive mass, the hepatocytes. In Chapter 2 ten currently clinically applied BAL systems 

havee been reviewed. Three systems were studied in a controlled trial showing no significant survival 

benefits,, which may in part be due to the insufficient number of patients included. The other 

systemss were studied in a phase I trial or during treatment of a single patient. All BAL therapies 

showedd to be safe and most of them resulted in improvement of clinical and biochemical parameters. 

BALL therapy for bridging ALF patients to liver transplantation or liver regeneration is promising, but 

furtherr improvement of BAL systems and assessment in large controlled clinical trials should prove 

thee value of these systems in ALF treatment. 

Too test safety, technical applicability and therapeutic effect of liver support systems, reliable large 

animall models are needed. Due to the complexity of ALF, diverse attempts have been made to 

developp an adequate animall model to study liver failure, liver regeneration and liver support systems. 

Inn Chapter 3 an overview is given of the different models and their advantages and disadvantages 

aree discussed. Two models, the anhepatic model used by Sosef etal. and the liver ischemia model 

usedd by Flendrig ef al. are described in more detail, since these models meet most of the criteria for 

animall ALF models postulated by Terblanche and Hickman, and are suitable to test liver support 

systems.. Twelve recommendations for using a large animal model for testing liver support systems 

aree given: 1. adhere as much as possible to the Terblanche and Hickman criteria for ALF animal 

models;; 2. define primary and secondary endpoints of which survival should be a primary endpoint; 

3.. construct a pilot study to avoid a learning curve with the model; 4. design three study groups to 

testt a BAL system: a control group, a device control group and a treatment group; 5. perform a 

powerr analysis to estimate the needed number of animals; 6. use adequate anesthesia to avoid 

stresss and pain; 7. reduce blood loss and vascular clamping times during surgical procedures and 

avoidd blood administration; 8. maintain body temperature between C and ; 9. create easy 

availablee blood lines to achieve reliable treatment and monitoring of the animal; 10. monitor blood 

glucosee and supply glucose if needed; 11. use one sex; 12. start testing the liver support system 

afterr ALF has developed. 
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Thee AMC-BAL has been tested in different, small and large animal models and showed significant 

improvementt of biochemical parameters and prolongation of survival time in the models of Flendrig 

etal.etal. and Sosef etal. In chapter 4, the anhepatic pig model is used to assess the synthetic function 

off the AMC-BAL in vivo. Synthesis of blood coagulation parameters was studied in three experimental 

groups:: AMC-BAL loaded with approximately 10x109 freshly isolated autologous porcine hepatocytes, 

aa device control group (AMC-BAL without hepatocytes) and a control group receiving standard 

intensivee care only. The AMC-BAL had no effect on the progressive decrease of clotting factor levels 

orr prothrombin time during treatment of anhepatic pigs. This was thought to be due to extensive 

consumptionn of clotting factors as a result of the large surgical trauma. However, increased levels 

off fragments F1+2 and thrombin-antithrombin complexes during treatment of anhepatic pigs 

demonstratedd the synthetic capacity of the hepatocytes in the AMC-BAL. 

Chapterr 5 reports the effects of ALF plasma on hepatocyte function in the AMC-BAL. In this study 

celll viability and functional activity was evaluated in two experimental groups. In the first group, the 

cell-loadedd bioreactor was used to treat anhepatic pigs for 24 hours. In the second group the 

bioreactorr was cultured for 24 hours in recirculating culture medium, which served as a control. 

Thee BAL systems were subsequently tested using a test medium containing ammonium chloride 

andd coumarin. The results showed that hepatocytes in the BAL remained viable after 24-hour 

treatmentt of anhepatic pigs, as shown by the LDH release and pseudocholine esterase production. 

Howeverr several hepatic functions were reduced after 24-hour exposure of hepatocytes to autologous 

ALFF plasma, whereas these functions were unaltered after 24-hour contact with culture medium. 

Transportt of a BAL from the laboratory to a remote treatment center is a complex logistic challenge. 

Cryo-preservationn and cold-preservation of porcine hepatocytes result in reduced cell viability and 

function.. We aimed to develop a transportation / preservation method, which preserves hepatocyte 

functionn in the BAL during transport. In chapter 6 we investigated conditions for (sub-)normothermic 

oxygenatedd transport using a 2-dimensional culture model. Sub-normothermic, i.e. 15  C to 28  C, 

oxygenatedd culture for 24 hours of freshly isolated porcine hepatocytes showed stable preservation 

off hepatocyte function comparable to hepatocyte function in normal, 37  C, culture. In contrast, 

oxygenatedd culture at 4  C and preservation of the hepatocytes at 4  C in UW solution caused 

significantt loss of hepatocyte function and cell death. As a result of these findings we started to 

developp a perfused, oxygenated, sub-normothermic bioreactor transport system to assure optimal 

BALL function for the treatment of acute liver failure patients. 

Thee bio-component of most BAL systems consists of viable porcine hepatocytes. Plasma or blood of 

ALFF patients is perfused through the BAL and comes into indirect or direct contact with the porcine 

hepatocytes.. Xenogeneic BAL systems may suffer from hyperacute rejection (HAR) like reactions. 
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HARR is mediated by natural xenoreactive antibodies (NXAB) directed against the Gala(1-3)Gal epitope. 

Conflictingg data have been published concerning Gala(1-3)Gal expression on hepatocytes in intact 

porcinee liver. In chapter 7 we investigated the presence of Gala(1-3)Gal expression on isolated 

porcinee hepatocytes used in BAL systems. Data from immunofluorescent staining and flow cytometry 

indicatedd that Gakx(1-3)Gal is present in low quantities on isolated porcine hepatocytes. Enzyme 

activityy assays and RT-PCR showed that the aGal-T enzyme, which catalyses the production of the 

Gala(1-3)Gall epitope, is expressed at low levels on isolated porcine hepatocytes in suspension and 

inn culture. In addition IgG and IgM anti-Gala(1-3)Gal are depleted from the plasma of ALF patients 

duringg BAL treatment, indicating the presence of Galct(1-3)Gal in the porcine hepatocyte-loaded 

AMC-BAL.. Whether the immunological response to the Gala(1-3)Gal residues leads to cytotoxicity 

forr the porcine hepatocytes in the BAL still needs to be assessed. However, from indirect evidence, 

inin vitro experiments and patient treatments, it is suggested that HAR-like immune reactions do not 

havee a major impact on BAL systems based on porcine hepatocytes. 

Afterr extensive in vitro and in vivo testing, the AMC-BAL has been used to treat ALF patients in a 

phasee I clinical trial. In chapter 8 the safety outcome of twelve patients aged 20-56 years with 

comaa grade III or IV were described. The total AMC-BAL treatment time ranged from 4 to 35 hours. 

Fourr patients received two treatments within three days. Eleven of the twelve patients were 

successfullyy bridged to OLT. One patient showed improved liver function after two treatments and 

didd not need OLT. No severe adverse events of the BAL treatment were noted. In addition, the 

patientss showed improvement of biochemical as well as of clinical parameters. Treatment of ALF 

patientss with the AMC-BAL is a safe and a feasible technique to bridge the waiting time for an 

adequatee liver-graft. 

Inn the phase I trial with the AMC-BAL, porcine hepatocytes were used as bioactive mass. Use of 

xenogeneicc cells, tissues or organs is subject to ongoing discussion. The putative risk of zoonosis 

andd in particular the transfer of retroviruses from the animal cells to the patient is considered a 

threatt to the public health. It has been shown that the porcine endogenous retrovirus (PERV) can 

bee transmitted in vitro and in vivo to human cells. However, retrospective studies on patients 

exposedd to living porcine tissue do not report any transmission of PERV to the recipients. In chapter 

99 we studied the potential of the AMC-BAL to transmit PERV in vitro or in vivo. Plasma perfused for 

122 hours through the AMC-BAL was tested negative for PERV RNA and exposure to human HEK-

2933 cells did not result in productive infection as could be concluded from negative PCR, RT-PCR 

andd reverse transcriptase analyses. PERV DNA was however detected in the plasma, which was 

probablyy due to cell lysis. This was also the case for plasma of patients collected immediately after 

AMC-BALL treatment. Yet, no PERV DNA and RNA was detected during follow-up for up to two 

yearss in the plasma and in the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in patients after AMC-
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BALL treatment and no productive infection in HEK-293 cells was established. Therefore, we found 

noo evidence of PERV transfer from the porcine hepatocyte to the human cell in vitro or to the AMC-

BALL treated patient. 

Too compare different BALs, consensus in bioactive mass quantification and testing BAL systems is 

needed.. Chapter 10 describes a comparison between several bioactive mass quantification methods. 

Quantificationn by pellet volume of the hepatocytes was most simple and reliable. In addition, 

correlationss have been calculated between different function parameters in 26 bioreactors and 

revealedd ammonia elimination as most predictive parameter. In addition oxygen consumption and 

ureaa production were relatively easy and predictive parameters. Lidocaine elimination was not 

correlatedd with other function parameters and should therefore be determined as well. Finally, 

improvementss have been made in porcine hepatocyte isolation and construction of the AMC BAL 

bioreactorr resulting in significantly improved BAL function and prolongation of stable bioreactor 

function. . 

Conclusion n 
Thee AMC-BAL has proven to be one of the most promising, currently proposed BAL systems. 

Significantt improvement of survival time was achieved in animal studies, and the system showed to 

bee safe in a phase I trial in ALF patients. Even further enhancement of liver specific function has 

beenn achieved in vitro. Zoonosis or PERV transmission was not observed, in accordance with other 

researchh groups. Despite positive outcome of xenogeneic based BAL systems so far, BAL treatment 

usingg animal cells is regarded as xenotransplantation and is therefore prohibited in a number of 

countries,, including the Netherlands. Therefore, and also because of putative immunological problems 

whenn BAL treatment is performed over longer periods, beyond 6 days, possible functional 

incompatibilitiess and yet unknown zoonosis, alternative cell sources need to be explored. The use 

off hepatocytes from human origin, human hepatocyte cell lines and human stem cells stimulated to 

hepaticc differentiation offer new avenues for research. However, since human hepatocytes or effective 

humann hepatocyte cell lines will not be available in the near future and many patients still die while 

waitingg for transplantation, the moratorium on xenotransplantation and in particular on the use of 

temporaryy extracorporeal BAL systems based on xenogeneic hepatocytes needs to be reconsidered. 

BALL systems and utilization aspects, like hepatocyte preservation and transport, need further 

optimizationn to assure optimal therapeutic effect and safety in the treatment of liver failure. In the 

nearr future, different BAL systems should be compared in in vitro and in vivo studies, using 

standardizedd guidelines for assessment of cell viability and bioreactor function. The optimal systems 

shouldd be tested in well-defined clinical trials with sufficient power. 
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Samenvatting g 
Dee algemene introductie, hoofdstuk 1, geeft een kort overzicht van de achtergrond van bioartificiële 

leverr (BAL) onderzoek. Het hoofdstuk beschrijft het acuut leverfalen (ALF) syndroom en beschrijft in 

hett kort de indicatie voor BAL behandeling. 

ALFF is een ziekte met een hoge mortaliteit. De huidige standaard therapie voor ALF is orthotope 

leverr transplantatie (OLT). OLT is beperkt door het toenemende tekort aan donor organen wat 

resulteerdd in een hoge incidentje van patiënten die sterven op de transplantatie wachtlijst. Temidden 

vann diverse lever ondersteunende therapieën is de BAL therapie aan de hand van in vitro en in vivo 

studiess aangemerkt als de meest veel belovende oplossing om patiënten met ALF te overbruggen 

naarr OLT of eigen leverregeneratie. BAL systemen bestaan uit een bioreactor geladen met een bio-

actievee massa, de hepatocyt. In Hoofdstuk 2 worden de tien bioreactoren beschreven die momenteel 

klinischh worden toegepast. Drie systemen zijn bestudeerd in een gecontroleerde studie en toonden 

geenn significante verbetering in overleving aan, wat ten dele toegeschreven zou kunnen worden 

aann het insufficiënte aantal geincludeerde patiënten. De andere systemen zijn bestudeerd in een 

fasee I studie of gedurende de behandeling van een enkele patiënt. Alle BAL behandelingen bleken 

veiligg en de behandeling van de meeste BAL systemen resulteerden in een verbetering van 

biochemischee en klinische parameters. BAL therapie is veelbelovend ter overbrugging van ALF 

patiëntenn tot OLT of leverregeneratie, maar verdere verbetering van de BAL systemen en testen in 

grotee gecontroleerde klinische studies zal de waarde van deze systemen voor de behandeling van 

ALFF moeten bewijzen. 

Omm de veiligheid, technische toepasbaarheid en therapeutisch effect van lever ondersteunende 

therapieënn te testen zijn betrouwbare grote diermodellen nodig. Vanwege de complexiteit van ALF 

zijnn er diverse pogingen gedaan om een adeqaat diermodel te ontwikkelen ter bestudering van 

leverfalen,, leverregenaratie en leverondersteunende therapieën. In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht 

gegevenn van de verschillende grote proefdiermodellen en hun voordelen en nadelen worden 

bediscussieerd.. Twee modellen, het anhepatische model gebruikt door Sosef e.a. en het lever ischemie 

modell gebruikt door Flendrig e.a., worden in meer detail beschreven aangezien deze modellen aan 

dee meeste criteria voor ALF diermodellen gepostuleerd door Terblanche en Hickman voldoen en 

omdatt ze geschikt zijn om leverondersteunende systemen te onderzoeken. Er worden twaalf 

aanbevelingenn gegeven voor het gebruik van grote proefdiermodellen om leverondersteunende 

systemenn te onderzoeken: 1. men dient zich zo veel mogelijk te houden aan de Terblanche en 

Hickmann criteria voor ALF dier modellen; 2. definieer primaire en secundaire eindpunten, waarvan 

overlevingg een primair einpunt moet zijn; 3. construeer een pilot studie om een leercurve te vermijden; 

4.. zet drie studiegroepen op om een BAL systeem te onderzoeken: een controle groep, een device-

controlee groep en een behandelingsgroep; 5. doe een power analyse om het aantal benodigde 

169 9 



Chapterr 11 

dierenn in te schatten; 6. gebruik adequate anesthesie om stres en pijn te vermijden; 7. beperk 

bloedverliess en vasculaire klemtijd gedurende chirurgische procedures en vermijdt bloed toediening; 

8.. behoud een lichaamstemperatuur tussen C en ; 9. creëer makkelijk toegankelijke vasculaire 

toegangg om betrouwbare behandeling en bewaking te bereiken; 10. bewaak bloed glucose en 

verzorgg glucose toevoer indien nodig; 11. gebruik één bepaald geslacht; 12. start het testen van 

hett leverondersteunende systeem pas nadat ALF zich heeft ontwikkeld. 

Dee AMC-BAL is onderzocht in verschillende, kleine en grote diermodellen en toonde significante 

verbeteringg aan van biochemische parameters en verlenging van overlevingstijd in de modellen 

beschrevenn door Flendrig e.a. en Sosef e.a. In Hoofdstuk 4 wordt het anhepatische varkensmodel 

gebruiktt om de synthesefunctie van de AMC-BAL in vivo te beoordelen. Synthese van bloed coagulatie 

parameterss werd bestudeerd in drie experimentele groepen: AMC-BAL geladen met ongeveer 10x109 

verss geïsoleerde autologe varkenshepatocyten, een device-controle groep (AMC-BAL zonder 

hepatocyten)) en een controle groep die alleen standaard intensieve behandeling krijgt. De AMC-

BALL had geen effect op de progressieve vermindering van het gehalte aan stollingsfactoren of op 

dee prothrombine tijd gedurende de behandeling van anhepatische varkens. Er wordt verondersteld 

datt dit komt door de extensieve consumptie van stollingsfactoren als resultaat van het grote 

chirurgischee trauma. Echter, verhoogde gehaltes van stollingsfragmenten F1+2 en thrombine-

antithrombinee complexen gedurende de behandeling van anhepatische varkens toonen de synthese 

capaciteitt van de hepatocyten in de AMC-BAL aan. 

Hoofdstukk 5 beschrijft het effect van ALF plasma op hepatocytfunctie in de AMC-BAL. In deze 

studiee werd de cel viabiliteit en activiteit in twee experimentele groepen geëvalueerd. In de eerste 

groepp werd de met cellen geladen bioreactor gebruikt om anhepatische varkens gedurende 24 uur 

tee behandelen. In de tweede groep, die als controle diende, werd de bioreactor gedurende 24 uur 

gekweektt in een recirculerend kweekmedium. De BAL systemen werden achtereenvolgens getest 

mett een ammonium chloride en coumarine bevattend testmedium. De resultaten tonen aan dat 

hepatocytenn in de BAL vitaal blijven na 24 uur behandeling van anhepatische varkens, zoals 

aangetoondd wordt door LDH afgifte en pseudocholine esterase productie. Echter, enkele 

hepatocytfunctiess waren verminderd na 24 uur expositie van de hepatocyten aan in vivo autoloog 

ALFF plasma, terwijl deze functies onaangedaan waren na 24 uur contact met kweekmedium. 

Transportt van een BAL van het laboratorium naar een verder weg gelegen behandelcentrum is een 

complexee logistieke uitdaging. Cryo-preservatie en koude preservatie van varkenshepatocyten resulteert 

inn een verminderde viabiliteit en functie. Wij probeerden een transport / preservatie methode te 

ontwikkelen,, die hepatocytfunctie in de BAL tijdens transport preserveert. In Hoofdstuk 6 onderzoeken 

wijj de condities voor (sub-)normotherm geoxygeneerd transport gebruikmakend van een 2-
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dimensionaall kweekmodel. Sub-normotherm, d.w.z. C tot , geoxygeneerde kweek gedurende 

244 uur van vers geïsoleerde hepatocyten toonde stabiele preservatie van hepatocytfunctie aan in 

vergelijkingg met hepatocytfunctie in normale, , kweek. In tegenstelling, geoxygeneerde kweek 

bijj C en preservatie van de hepatocyten bij C in UW preservatieoplossing veroorzaakte significant 

verliess van hepatocytfunctie en celdood. Als resultaat van deze bevindingen zijn wij gestart met de 

ontwikkelingg van een geperfundeerd, geoxygeneerd, sub-normotherm bioreactor transport systeem 

omm de optimale BAL functie voor behandeling van patiënten met ALF te garanderen. 

Dee biocomponent van de meeste BAL systemen bestaan uit levende varkenshepatocyten. Plasma of 

bloedd van de patiënt stroomt door de BAL en komt in direct of indirect contact met de varkens-

hepatocyten.. Xenogene BAL systemen kunnen lijden onder reacties vergelijkbaar met hyperacute 

afstotingsreactiess (HAR). HAR wordt gemedieerd door natuurlijke xenoreactieve antilichamen (NXAB) 

gerichtt tegen het Gala(1-3)Gal epitoop. Conflicterende data zijn gepubliceerd betreffende Gakx(1-

3)Gall expressie op hepatocyten in intacte varkenslevers. In Hoofdstuk 7 onderzochten wij de 

aanwezigheidd van Gala(1-3)Gal expressie op geïsoleerde varkenshepatocyten die in BAL systemen 

gebruiktt worden. Data van een immunofluorescentie kleuring en flow cytometric tonen aan dat 

Gala(1-3)Gall aanwezig is in lage hoeveelheden op geïsoleerde varkenshepatocyten. Enzym activiteit 

essayss en RT-PCR lieten zien dat het aGal-T enzym, wat de productie van het Gala(1-3)Gal epitoop 

katalyseert,, in lage hoeveelheden tot uiting komt op geïsoleerde varkenshepatocyten in oplossing 

enn in kweek. Hiernaast worden IgG en IgM anti-Gala(1-3)Gal antilichamen uit plasma van ALF 

patiëntenn onttrokken gedurende BAL behandeling, wat wijst op de aanwezigheid van Gala(1-3)Gal 

inn de met varkenscellen geladen AMC-BAL. Of de immunologische reactie tegen de Gala(1-3)Gal 

residuenn leidt tot cytotoxiciteit voor de varkenshepatocyten in de BAL moet nog verder worden 

onderzocht.. Echter, door indirect bewijs, in vitro experimenten en behandeling van patiënten, wordt 

gesuggereerdd dat HAR-achtige immuun reacties geen grote invloed hebben op BAL systemen 

gebaseerdd op varkenshepatocyten. 

Naa uitgebreid in vitro en in vivo onderzoek, is de AMC-BAL gebruikt om ALF patiënten te behandelen 

inn een fase I klinische studie. In Hoofdstuk 8 worden de uitkomsten wat betreft veiligheid van 

twaalff patiënten in de leeftijd van 20-56 jaar met coma graad III of IV beschreven. De totale AMC-

BALL behandelingsduur had een spreiding van 4 tot 35 uur. Vier patiënten kregen twee behandelingen 

binnenn drie dagen. Elf van de twaalf patiënten werden succesvol overbrugd tot OLT. Een patiënt 

toondee verbeterde leverfunctie na twee behandelingen waarna werd besloten geen OLT meer te 

verrichten.. Er werden geen (ernstige) bijwerkingen van BAL behandeling waargenomen. Tevens 

toondenn de patiënten verbetering van zowel biochemische als klinische parameters. Behandeling 

vann ALF patiënten met de AMC-BAL is een veilige en een haalbare techniek om de wachttijd op een 

adequatee lever graft te overbruggen. 
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Inn de fase I studie met de AMC-BAL zijn varkenshepatocyten gebruikt als bioactieve massa. Gebruik 

vann xenogene cellen, weefsels of organen is onderwerp van voortgaande discussie. Het vermeende 

risicoo op zoönose en in het bijzonder de overdracht van retrovirussen van dierlijke cellen naar de 

patiëntt wordt beschouwd als een bedreiging van de publieke gezondheid. Het is aangetoond dat 

hett varkensendogene retrovirus (PERV) in vitro en in vivo overgedragen kan worden op humane 

cellen.. Echter, retrospectieve studies in patiënten blootgesteld aan levend varkensweefsel rapporteren 

geenn overdracht van PERF naar de ontvanger. In Hoofdstuk 9 hebben wij de mogelijkheid van de 

AMC-BALL bestudeerd om PERV over te dragen in vitro of in vivo. Plasma dat gedurende 12 uur door 

dee AMC-BAL stroomde testte negatief voor PERF RNA en blootstelling aan humane HEK-293 cellen 

resulteerdee niet in productieve PERV infectie zoals geconcludeerd kan worden uit negatieve PCR, 

RT-PCRR en reverse transcriptase analyses. PERV DNA werd echter wel gevonden in het plasma, wat 

mogelijkk veroorzaakt werd door cel lysis. Dit was ook het geval voor plasma verzameld van patiënten 

directt na de AMC-BAL behandeling. Echter, er werd geen PERF DNA en RNA aangetoond gedurende 

follow-upp gedurende twee jaar in het plasma en in de perifere bloed mononucleaire cellen (PBMCs) 

vann patiënten na AMC-BAL behandeling en er werd geen productieve infectie in HEK-293 cellen 

vastgesteld.. Om deze redenen vonden we geen bewijs van PERF overdracht van de varkenshepatocyt 

naarr de humane cel in vitro of naar de met de AMC-BAL behandelde patiënt. 

Omm de verschillende BALs te vergelijken is er consensus nodig over kwantificeren van bioactieve 

massaa en testen van BAL systemen. Hoofdstuk 10 beschrijft een vergelijking van methoden voor 

kwantificatiee van bioactieve massa. Kwantificatie van pellet volume van de hepatocyten bleek het 

meestt eenvoudig en betrouwbaar te zijn. Tevens zijn correlaties berekend tussen verschillende 

functieparameterss in 26 bioreactoren. Ammonium eliminatie kwam op als meest voorspellende 

parameter.. Ook zuurstof en ureum productie waren relatief makkelijke en voorspellende parameters. 

Lidocainee eliminatie was niet gecorreleerd met andere functie parameters en zou daarom ook 

bepaaldd moeten worden. Uiteindelijk zijn er verbeteringen gemaakt in varkenshepatocyt isolatie en 

constructiee van de AMC-BAL bioreactor wat resulteerde in een significant verbeterde BAL functie 

enn verlenging van stabiele bioreactor functie. 

Conclusie e 
Dee AMC-BAL heeft bewezen één van de meest belovende BAL systemen te zijn. Significante 

verbeteringg van overlevingsduur is bereikt in dierstudies en het systeem toonde aan veilig te zijn in 

eenn fase I studie in ALF patiënten. Door de verdere ontwikkeling van de AMC-BAL bioreactor is een 

sterkee verbetering bereikt van leverspecifieke functies in in vitro studies. Zoönose of PERV overdracht 

iss niet waargenomen in overeenstemming met andere onderzoeksgroepen. Ondanks de positieve 

uitkomstenn van xenogene BAL systemen tot nu toe, wordt de BAL behandeling die gebruik maakt 

vann dierlijke cellen beschouwd als xenotransplantatie en is om die reden verboden in een aantal 
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landen,, waaronder Nederland. Om die reden en ook om de vermeende immunologische problemen 

wanneerr de BAL behandeling toegepast wordt gedurende langere perioden (langer dan 6 dagen), 

enn mogelijke functionele incompatibiliteit en nog onbekende zoönosen, moeten er alternatieve 

celbronnenn worden onderzocht. Het gebruik van hepatocyten van humane oorsprong, humane 

hepatocytt cellijnen en humane stamcellen die gestimuleerd worden tot hepatocyt differentiatie, 

biedtt nieuwe wegen voor onderzoek. Echter, aangezien humane hepatocyten of effectieve humane 

hepatocytt cellijnen niet op korte termijn beschikbaar zullen zijn en veel patiënten overlijden op de 

levertransplantatiee wachtlijst, moet het moratorium over xenotransplantatie en in het bijzonder het 

gebruikk van extracorporele BAL systemen gebaseerd op xenogene hepatocyten heroverwogen 

worden.. BAL systemen en gebruiksaspecten, zoals hepatocyt preservatie en transport, moeten 

verderr geoptimaliseerd worden om optimaal therapeutisch effect en veiligheid tijdens de behandeling 

vann leverfalen te garanderen. In de nabije toekomst moeten verschillende BAL systemen vergeleken 

wordenn in in vitro en in vivo studies, gebruik makend van gestandaardiseerde richtlijnen voor bepaling 

vann cel viabiliteit en bioreactor functie. Het optimale systeem zou onderzocht moeten worden in 

goedd gedefinieerde klinische studies met voldoende power. 
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