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Samenvattingg en discussie 
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Acuutt leverfalen is een zeer ernstig, levensbedreigend ziektebeeld. Wanneer de 
leverr voor meer dan 70% beschadigd is, zijn de overlevingskansen dermate klein dat de 
enigee reéele kans op genezing een levertransplantatie is. Een belangrijk wereldwijd 
probleemm is hierbij het tekort aan donororganen, waardoor het voor kan komen dat 
patiëntenn overlijden omdat er niet op tijd een geschikte donorlever beschikbaar is. Daarom 
wordtt er gezocht naar behandelingen om de (zieke) lever in diens functie te ondersteunen 
off  deze functie zelfs tijdelijk te vervangen, totdat de transplantatie plaats kan vinden of tot 
dee eigen leverfunctie alsnog herstelt. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van 
leverfalenn en levertransplantatie, en van veelbelovende aanvullende behandelingsopties, 
zoalss een kunstlever (bioartificiële lever, BAL) of levercel transplantatie. Tevens wordt 
dieperr ingegaan op het invriezen (cryopreservatie) van levercellen (henatncyten). 

Momenteell  zijn meerdere typen kunstlever in ontwikkeling, waarvan sommigen 
ookk al klinisch worden getest. De meeste typen bestaan uit een hoeveelheid vitale en 
functionelee hepatocyten (van varken, humaan of cellijn), in leven gehouden in een 
kunststoff  behuizing buiten het lichaam (bioreactor) en doorspoeld met patiëntenplasma. In 
hett Academisch Medisch Centrum, Amsterdam is een BAL ontwikkeld (AMC-BAL) die 
uniekk is in ontwerp zowel wat inwendige oxygenatie betreft van de bioreactor, alswel in 
hett directe contact tussen patiëntenplasma en hepatocyten (in tegenstelling tot contact via 
eenn kunststof membraan). 

Inn de preklinische evaluatie van een BAL is het essentieel om behalve in vitro, 
ookk in vivo te testen op veiligheid en effectiviteit, zowel in kleine als in grote 
diermodellenn van acuut leverfalen. Dit leverfalen kan kunstmatig worden veroorzaakt 
doorr onderbinden van de bloed voorziening naar de lever (leverischemie), geheel 
verwijderenn van de lever (totale hepatectomie) of toedienen van hepatotoxische middelen. 
Inn hoofdstuk 2 wordt een nieuwe methode van totale hepatectomie in het varken 
beschreven.. Deze methode is ontworpen voor het testen van kunstlevers, waarbij gebruik 
wordtt gemaakt van een starre, plastic 3-weg prothese om de grote vaten bij de lever te 
reconstrueren.. Deze procedure is speciaal ontwikkeld voor het testen van kunstlevers en 
blijktt eenvoudig uit te voeren met een relatief gering chirurgisch trauma voor het 
proefdier. . 

Hett beschreven totale hepatectomiemodel maakte het mogelijk de AMC-BAL in 
vivovivo op varkens te testen waarbij de kunstleverbehandeling startte 24 uur na hepatectomie, 
voorr een periode van 24 uur. In hoofdstuk 3 worden overleving en biochemische 
parameterss van leverfalen beschreven in drie studiegroepen: controle (hepatectomie 
alleen),, behandeling met de AMC-BAL (gevuld met hepatocyten), en behandeling met 
eenn AMC-BAL zonder hepatocyten ('device-control'). Behandeling met de AMC-BAL 
bleekk bij anhepatische varkens de overleving met  20 uur te verlengen ten opzichte van 
beidee controlegroepen (overleving  45 uur). In de behandelde groep bleek het 
ammoniakgehaltee van het bloed significant lager. Ammoniak is een belangrijke 
graadmeterr van falende leverfunctie. Als toevalsbevinding werd in alle drie groepen 
vastgesteldd dat bilirubine ook buiten de lever gemetaboliseerd wordt bij anhepatische 
varkens. . 

Dee functie van de lever omvat oa. ontgifting, metabolisme, en synthese van 
eiwittenn zoals stollingsfactoren. Om dit laatste verder te onderzoeken is in hoofdstuk 4 
hett effect van behandeling met de AMC-BAL op de bloedstolling onderzocht. Bij 
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dezelfdee studiegroepen als beschreven in hoofdstuk 3 werden zowel uitgebreid 
stollingsfactorenn gemeten die door hepatocyten worden gemaakt, als hun 
afbraakproductenn en factoren die de bloedstolling reguleren. Na totale hepatectomie 
blekenn alle door de lever gemaakte stollingsfactoren te dalen, met een snelheid passend bij 
elkee eigen halfwaardetijd. Van factor VIII , de enige stollingsfactor die ook buiten de lever 
gemaaktt kan worden, bleven de bloedconcentraties gelijk. De bloedstolling, ernstig 
ontregeldontregeld 24 uur na hepatectomie, verbeterde niet door behandeling met de kunstlever. De 
bij-- of afbraakproducten van stollingsfactorsynthese waren echter sterk verhoogd in het 
bloedd aanwezig van varkens die met de kunstlever werden behandeld. Met andere 
woorden:: hoewel de bloedstolling op zich niet verbeterde, blijkt er wel synthese te zijn 
vann stollingsfactoren in de kunstlever. 

Eenn andere methode om leverfunctie geheel of juist op één onderdeel te 
vervangenn is hepatocytentransplantatie. Bepaalde aangeboren stofwisselingsziekten 
kunnenn falen van de lever op slechts één specifieke functie veroorzaken. Op dit moment is 
transplantatiee van de gehele lever de enige gangbare therapie. Veel onderzoek op het 
gebiedd van hepatocytentransplantatie is verricht bij knaagdieren, en wel door middel van 
directee implantatie in lever of milt. Om de experimentele resultaten van hepatocyten-
transplantatiee wat lokatie van implantatie betreft te kunnen vertalen van knaagdieren naar 
grotee proefdieren, transplanteerden wij geïsoleerde hepatocyten naar verschillende andere 
buikorganenn bij het varken. Eén tot drie maanden na implantatie werden de plaatsen van 
implantatiee uitgenomen, waarna de overleving van de cellen werd bepaald door middel 
vann microscopie en radionucleaire scintigrafie met een radioactief middel dat specifiek 
opgenomenn wordt door levercellen. Scintigrafie toonde verhoogde radioactiviteit (duidend 
opp vitale hepatocyten) in darmvlies en dunnedarmwand. Microscopie toonde hepatocyten 
mett een normaal aspect, in maagwand, dunnedarmwand en darmvlies bij alle proefdieren. 
Vitalee hepatocyten werden niet teruggevonden in milt en alvleesklier. Deze resultaten in 
hoofdstukk 5 laten zien dat er belangrijke verschillen zijn wat betreft celoverleving tussen 
knaagdierr en varken, hetgeen van belang is voor de toepassing van leverceltransplantatie 
bijj  de mens. 

Hett isoleren en kweken van hepatocyten vereist een grote expertise. Deze 
expertisee zal niet altijd voorhanden zijn in kleinere ziekenhuizen (waar de kunstlever 
uiteindelijkk wel gebruikt zal gaan worden) tenzij de cellen bevroren aangeleverd kunnen 
wordenn en na ontdooien slechts een beperkt aantal simpele handelingen behoeven. Dit 
process van invriezen en ontdooien heet cryopreservatie. Het eerdere wetenschappelijk 
onderzoekk naar cryopreservatie van hepatocyten geeft echter zeer teleurstellende 
resultatenn wat celfunctie betreft en overleving. In hoofdstuk 6 wordt een nieuw 
ontwikkeldee methode van hepatocyten-cryopreservatie beschreven, die is gebaseerd op het 
gebruikk van een hypotherme bewaarvloeistof (HypoThermosol) als vriesmedium, in 
combinatiee met een aangepast vries- en dooiprotocol. Zowel de korte als lange termijn (14 
dagen)) celoverleving blijkt hiermee fors te verbeteren. Levercellen van de rat werden 
ingevroren,, en tot 2 maanden bewaard in vloeibare stikstof (bij -196°C). Na ontdooien 
werdenn de cellen gekweekt in collageen-gel. en qua overleving en functie vergeleken met 
niet-bevrorenn cellen (controle). Het totale celverlies na twee weken celkweek blijkt 
maximaall  20-30%. Wat betreft microscopisch beeld zijn de gecryopreserveerde cellen niet 
tee onderscheiden van niet-bevroren hepatocyten. De leverspecifieke functies zoals 
stikstofmetabolismee en ontgifting blijken onverminderd aanwezig na cryopreservatie, op 
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eenn beperkt verlies in eiwitproductie na (70% in plaats van 100%). De beschreven 
methodee van cryopreservatie wordt beschouwd als de eerste die mogelijk gebruikt kan 
wordenn voor kunstlevers en hepatocytentransplantatie. 

Inn vervolg op het vorige hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 7 de eerder beschreven 
methodee van hepatocyten-cryopreservatie verder geanalyseerd. In plaats van celkweek na 
cryopreservatiee in collageengel ('monocultuur') worden de hepatocyten in deze studie 
gekweektt in aanwezigheid van fibroblasten ('cocultuur'). Deze vorm van celkweek wordt 
gebruiktt in zgn. Flat-plate bioreactoren: een BAL die zich nog in een vroeg-experimenteel 
stadiumm bevindt maar die zeer geschikt is voor basaal wetenschappelijk onderzoek. Wat 
celoverlevingg betreft en celfunctie worden de resultaten van de vorige studie 
gereproduceerd.. Tevens is nagegaan wat het effect is van het langdurig bewaren van 
hepatocytenn in vloeibare stikstof (3 maanden). Hierbij werd geen nadelig effect 
aangetoond. . 

Tott slot wordt in hoofdstuk 8 nagegaan wat de invloed is van cryopreservatie op 
dee genetische aansturing van de hepatocyten, 24 uur na ontdooien. Specifiek is gekeken 
naarr de genen die betrokken zijn bij de diverse belangrijke processen in de lever: 
ontgifting,, synthese, metabolisme, en daarnaast ook regulatie van celdood en 
energieproductie.. Op al deze gebieden werden geen verschillen gevonden tussen 
gecryopreserveerdee cellen en controlecellen, hetgeen het succes van deze methode van 
hepatocyten-cryopreservatiee bevestigt. 

EPILOOG G 

Doorr een grote wetenschappelijke inspanning van biologen, medici en 'bio-
ingenieurs'' kon de kunstlever zich in een relatief korte tijd ontwikkelen tot een therapie 
diee momenteel toegepast wordt in klinische studies. Dit alles leverde waardevolle 
informatiee over leverfalen, en toonde de mogelijkheden maar ook beperkingen van 
behandelingg met de huidige generatie kunstlevers. 

Dee eindstreep is nog niet in zicht. Een volgende generatie kunstlevers zal 
profiterenn van vooruitgang in onderzoek naar nieuwe levercellijnen en van 
voortschrijdendd inzicht in hoe een grote hoeveelheid levercellen optimaal in leven 
gehoudenn kan worden in een kunstlever. 

Dee succesvolle cryopreservatie van rattenlevercellen zal vertaald moeten worden 
naarr levercellen van varken en mens. Indien dit lukt zal het een grote invloed hebben op 
hett gebruik van kunstlevers en leverceltransplantatie in de praktijk. 
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