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Chapterr 10 

Samenvattingg en conclusies 

Bloedverliess tijdens leverresecties vergroot de kans op post-operatieve morbiditeit en mortaliteit. 

Omm bloedverlies bij het uitvoeren van grote leveroperaties te verminderen kunnen de bloed 

aanvoerendee vaten naar de lever worden afgeklemd. Het afklemmen van de vaten leidt echter tot 

eenn stilstand van bloed in de lever (ischemie) en derhalve ook tot stagnatie van de aanvoer van 

zuurstof,, hetgeen leidt tot weefselschade. Wanneer de klemmen worden verwijderd en de 

circulatiee naar de lever is hersteld, spreekt men van reperfusie. Tijdens reperfusie ontstaat de 

paradoxalee situatie waarin zuurstofrijk bloed door de lever stroomt maar waarin toch additionele 

schadee wordt gegenereerd. De oorzaken die leiden tot ischemie en reperfusie (I/R) schade zijn 

onderwerpp van vele studies geweest maar deze complexe mechanismen zijn nog niet volledig 

opgehelderd.. Veel van dit onderzoek is uitgevoerd in ratten, maar gezien het aantal verschillende 

proefdiermodellenn waarvan gebruik wordt gemaakt, wordt de vergelijkbaarheid van deze studies 

steedss moeilijker. 

Inn Hoofdstuk 2 zijn de verschillende rattenmodellen die in de literatuur worden gebruikt 

beschrevenn met speciale aandacht voor de methode van anesthesie, het geslacht en het soort rat. In 

totaall  werden in 105 artikelen 9 verschillende ischemiemodellen, 11 verschillende 

anesthesiemethodenn en 5 verschillende soorten rat gebruikt. De toegepaste ischemie- en 

reperfusietijdenn vertoonden veel variatie, evenals het toepassen van heparine en het beheersen van 

dee lichaamstemperatuur. Er is derhalve geen consensus over het rattenmodel dat kan worden 

gebruiktt in onderzoek op het gebied van lever I/R. In dit hoofdstuk hebben we een eerste poging 

gedaann om tot consensus te komen door een gestandaardiseerd rattenmodel te beschrijven op 

grondd van de literatuur. Het is duidelijk dat het bereiken van consensus het lever I/R onderzoek 

tenn goede zal komen. 

Hett uitvoeren van onderzoek op het gebied van lever I/R schade is niet alleen in ratten 

uitgevoerdd maar tevens in verscheidene andere diersoorten. Binnen de diersoorten bestaan 

specifiekee verschillen in de anatomie van de lever en in gevoeligheid voor lever I/R schade. In 

Hoofdstukk 3 worden de verschillen tussen enkele diersoorten beschreven met betrekking tot 

experimenteell  lever I/R onderzoek. 

Dee invloed van temperatuur op lever I/R schade is reeds lange tijd bekend. Organen die 

wordenn gebruikt ten behoeve van transplantatie worden gekoeld om de schade tijdens preservatie 

tee verminderen. Hierdoor kunnen de preservatietijden worden verlengd tot 24 uur, afhankelijk van 

hett type orgaan. De invloed van kleine fluctuaties in temperatuur is echter minder bekend. 
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Hoewell  tijdens humane operaties de temperatuur nauwlettend in de gaten wordt gehouden, wordt 

gedurendee experimenten met proefdieren de temperatuur zelden routinematig gecontroleerd. 

Tijdenss vrijwel elke vorm van anesthesie kan de lichaamstemperatuur met enkele graden Celsius 

dalenn wanneer er geen maatregelen worden genomen om warmteverlies te voorkomen. In 

Hoofdstukk 4 wordt de invloed van een stijging of een daling van de lichaamstemperatuur met 

1°CC op lever I/R schade onderzocht. Het blijkt dat een lichte daling in lichaamstemperatuur een 

significantee vermindering geeft van lever I/R schade terwijl een lichte stijging de schade 

verdrievoudigd.. De invloed van temperatuur op de uitkomst van lever I/R experimenten moet 

daaromm niet worden onderschat en derhalve is het aan te bevelen de temperatuur van de rat tijdens 

dezee experimenten nauwkeurig op 37°C te houden. Dit kan vrij eenvoudig worden bereikt door de 

ratt op een warmtemat te leggen waarbij de lichaamstemperatuur met behulp van een warmtelamp 

wordtt gereguleerd. 

Ookk kunnen ratten tijdens anesthesie een insufficiënte ademhaling ontwikkelen, met als 

gevolgg acidose en hypoxic Vrijwel alle middelen die worden gebruikt om ratten onder anesthesie 

tee houden onderdrukken het ademhalingscentrum in meer of mindere mate. Toch wordt zelden de 

ademhalingg gefaciliteerd door het plaatsen van een tracheatube of door het intuberen en beademen 

vann de rat. In de literatuur wordt beschreven dat acidose en hypoxie invloed kunnen hebben op de 

uitkomstenn van I/R experimenten. Om de invloed van acidose en hypoxie op lever I/R 

experimentenn te onderzoeken werden in Hoofdstuk 5 ratten onderverdeeld in 4 groepen: 1) 

intubatiee en beademing van de rat waardoor geen acidose noch hypoxie ontstaat, 2) spontane 

ademhalingg met toedienen van zuurstof waardoor er geen hypoxie maar wel acidose ontstaat, 3) 

toedienenn van bicarbonaat bij spontane ademhaling waardoor geen acidose maar wel hypoxie 

ontstaatt en 4) geen interventie waardoor acidose en hypoxie ontstaat. Het blijkt dat onder 

normoxischee omstandigheden acidose de schade doet toenemen terwijl acidose onder hypoxische 

omstandighedenn juist beschermend tegen lever I/R werkt. Derhalve concluderen wij dat de 

invloedd van acidose en hypoxie tijdens lever I/R experimenten bij de rat van belang is en dat de 

ademhalingg ondersteund danwei kunstmatig overgenomen moet worden. 

Hoewell  de rol van complementactivatie in lever l/R schade nog niet volledig is 

opgehelderd,, wordt het wel als een belangrijke oorzakelijke factor beschouwd. In eerste instantie 

werdd vooral de alternatieve route als voornaamste activator van het complementsysteem 

aangewezen.. Meer recent echter blijkt dat ook de klassieke route een rol speelt in deze activatie. 

Dee moleculaire mechanismen die een rol spelen bij de activatie van complement zijn nog niet 

opgehelderdd maar de rol van C-reactive protein (CRP) gemedieerde activatie van de klassieke 
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routee is in dit verband gesuggereerd. In Hoofdstuk 6, werd humane Cl-inh in verschillende 

doseringenn en op verschillende tijdstippen toegediend aan ratten in een in vivo model van partiële 

leverischemie.. Tevens werd een mogelijke rol van CRP gemedieerde activatie van het 

complementsysteemm onderzocht. Het blijkt dat partiële blokkade van de klassieke route door Cl-

inhh de schade door lever I/R na 24 uur reperfusie significant verlaagd. Het toedienen van Cl-inh 

voorr ischemie geeft betere bescherming tegen lever I/R schade dan toediening vlak voor 

reperfusie.. De dosis Cl-inh die toegediend dient te worden lijk t niet meer te zijn dan 100 IE/ kg 

lichaamsgewicht.. Tevens zijn de uitkomsten van deze studie sterk suggestief voor een rol voor 

CRPP gemedieerde complementactivatie. 

Dee laatste jaren is, door vermindering van het aantal complicaties tijdens en na de 

operatie,, de uitkomst van grote lever resecties verbeterd. Het beperken van bloedverlies tijdens de 

operatiee door het afklemmen van de afferente vaten naar de lever, soms gecombineerd met het 

afklemmenn van de supra- en infrahepatische vena cava (totale vasculaire leverisolatie), heeft in 

belangrijkee mate bijgedragen tot deze vermindering in complicaties. Verdere afname van de 

morbiditeitt en mortaliteit kan worden verwacht als de leverschade die tijdens deze procedure kan 

ontstaan,, zoals lever I/R schade, kan worden teruggebracht. Het doel van het onderzoek in 

Hoofdstukk 7 was de lever I/R schade te verminderen door tijdens ischemie de temperatuur van de 

leverr met 10°C te verlagen. Dit werd bereikt door de lever in situ te perfunderen via de arteria 

hepaticaa met koude Ringer-glucose oplossing (4°C) tijdens totale vasculaire leverisolatie. Ter 

controlee werd een tweede groep met warme Ringer-glucose (38°C) geperfundeerd en tevens werd 

err een controlegroep onderzocht waarvan de lever niet werd geperfundeerd tijdens ischemie. Wij 

zagenn dat een milde hypothermic tijdens ischemie de hepatocellular schade significant 

verminderdee terwijl de sinusoidale endotheelcellen geen schade ondervonden en geen verlies in 

functiee vertoonden. 

Verstoringenn in de microcirculatie treden vroeg op in het proces van lever I/R schade. 

Omdatt de weefseloxygenatie van de lever afhankelijk is van de toevoer van zuurstof door het 

microvasculairr systeem, kan de plaatselijke verdeling van zuurstof in de lever als maat voor de 

integriteitt van de microcirculatie dienen. Vrij e zuurstofradicalen worden gevormd tijdens 

reperfusiee en dragen bij aan lever I/R schade. In Hoofdstuk 8 wordt de invloed van milde koeling 

vann de lever onderzocht voor wat de microvasculaire schade en de produktie van vrije 

zuurstofradicalenn betreft. Wij concludeerden dat het beschermende effect van milde koeling op 

leverr I/R schade samen hangt met het behoud van een normale aanvoerende bloedstroom (zowel 

arterieell  als veneus) en een normale microcirculatie. Het ontstaan van vrije zuurstofradicalen 
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vondd plaats gedurende de initiële fase van reperfusie en werd gedeeltelijk verminderd door het 

koelenn van de lever. Derhalve verdient klinische toepassing van deze interventie, die bescherming 

vann de restlever biedt tijdens partiële leverresecties, verder onderzoek. 

Ondankss alle vorderingen die zijn gemaakt in de afgelopen jaren blijf t de voornaamste 

oorzaakk van overlijden van de patiënt na leverchirurgie het falen van de restlever. Daarom is het 

belangrijkk om voordat een leverresectie wordt voorgenomen, de totale en lokale leverfunctie te 

bepalenn teneinde de functie ven de restlever te kunnen inschatten. Op dit moment lijk t de klaring 

vann indocyanine groen (ICG) de functie van de lever het best te benaderen, al geeft het alleen de 

globalee leverfunctie aan. Een vergelijkbare functietest, biliaire leverscintigrafie, is in staat om 

segmentelee informatie te verschaffen over de leverfunctie. In Hoofdstuk 9 werden pre-operatief 

zowell  ICG klaring als leverscintigrafie met behulp van 99mTc-Mebrofenin bepaald in 45 patiënten 

diee een leverresectie zouden ondergaan in verband met levertumor. De opname van de beide 

stoffenn door de lever was vergelijkbaar. Alleen met behulp van leverscintigrafie kon informatie 

wordenn verkregen over locoregionale verschillen in leverfunctie en over de excretatoire functie 

vann de lever. Ondanks het feit dat in alle patiënten met een Klatskin tumor pre-operatief de 

gall  wegen waren gedraineerd met behulp van een stent, kon d.m.v. leverscintigrafie toch een 

verminderdee functie worden aangetoond van de aangedane zijde. Deze meting verschafte nuttige 

informatiee over de functionele status van de toekomstige restlever. 

Inn Hoofdstuk 10 volgen de samenvattingen en conclusies van de in het proefschrift beschreven 

onderzoeken. . 
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