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Ditt proefschrift is gebaseerd op een reeks experimenten, die betrekking hebben op 

dee toepassing van tubuli, vervaardigd uit verschillende materialen, bij het herstel 

vann perifeer zenuwletsel en de behandeling daarvan door middel van epineurale 

hechting.. De beoordeling van de resultaten vond plaats met behulp van een nieuw 

ontwikkeldee morfometrische analysemethode. 

Inn het eerste Hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de chirurgische behan-

delingg van het perifere zenuwletsel. De huidige kennis over het herstel van de peri-

feree zenuw werd verkregen door anatomisch onderzoek van Sunderland en anderen 

enn door de chirurgische ervaring van Millesi en anderen bij het tot stand brengen 

vann een spanningsvrije zenuwnaad. Een groot probleem blijf t het behandelen van 

zenuwletsels,, waarbij een defect bestaat. De meest gebruikelijke methode is het 

overbruggenn met behulp van een autologe huidzenuw, met als groot nadeel dat 

elderss verlies van functie ontstaat of een traumatisch neuroma optreedt. In vele 

experimentenn werd de mogelijkheid onderzocht om het defect te overbruggen door 

middell  van buisjes, vervaardigd uit diverse materialen, zoals verse of geprepareer-

dee aders en slagaders. Anderen gebruikten autoloog bot of spierweefsel. Ook kunst-

stoffenn als silicone rubber en Millipor e werden toegepast. De resultaten waren niet 

eensluidend.. Een recente ontwikkeling is de toepassing van biologisch afbreekbare 

tubuli,, waarmee in experimenten goede resultaten werden verkregen. 
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Dee resultaten van het herstel van een zenuwlesie worden in het experimentele 

onderzoekk beoordeeld door middel van de registratie van electropotentialen en 

doorr het tellen van de uitgroeiende axonen in de histologische preparaten, die his-

tochemischh of immunohistochemisch zijn gekleurd. De telling van de axonen 

vindtt plaats met behulp van zeer tijdrovende methoden en is niet gestandaardi-

seerd. . 

Dee gunstige resultaten die met een nieuw ontwikkeld, biologisch afbreekbaar 

materiaal,, het "processed porcine collagen" (PPC), werden bereikt bij de bescher-

mingg van darmnaden en de reconstructie van pezen, vormen aanleiding tot de 

experimentelee toepassing van dit materiaal bij de tubulisatie van perifere zenuw-

letselss met en zonder defect. Om de resultaten ook over langere periode te kunnen 

beoordelen,, werden axontellingen verricht na drie, zes en twaalf maanden post-

operatief.. Ter vergelijking werden soortgelijke experimenten uitgevoerd, waarbij 

hett zenuwletsel werd omhuld met autologe vene of met silicone rubber en het her-

stell  na epineurale hechting werd beoordeeld. Om de beoordeling van de resultaten 

tee kunnen standaardiseren werd bovendien een nieuwe morfometrische analyse-

methodee ontwikkeld. 

Inn het tweede Hoofdstuk wordt een nieuwe methode beschreven om axonen bij 

experimentelee zenuwreconstructies morfometrisch te analyseren. Twaalf volwas-

senn vrouwelijke konijnen werden gebruikt. Bij negen dieren werd de nervus saphe-

nuss doorsneden en epineuraal gehecht. De nervi sapheni van drie konijnen werden 

gebruiktt als controlezenuwen. Respectievelijk drie, zes en twaalf maanden na de 

operatiee werden de zenuwen uitgenomen. Zij werden gefixeerd in Kryofix en inge-

bedd in Histowax. Van het ingebedde materiaal werden 6 um coupes gesneden op 

eenn microtoom. De coupes werden immunohistochemisch gekleurd met NF 90 

fluoresceinee isothiocyanaat (FITC), met Sirius Red als tegenkleuring. De kwantifi-
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ceringg van de zenuwvezels gebeurde aan de hand van transversale coupes, waarbij 

gebruikk werd gemaakt van een confocale laser scanning microscoop (CLSM). De 

digitalee data werden geanalyseerd door gebruikmaking van een Optimas software-

programmaa (5.2). De berekeningen werden uitgevoerd door toepassing van het 

Excell  spreadsheet software programma. De belangrijkste data, die gebruikt werden 

voorr de morfometrische analyse waren: het totale aantal axonen per zenuw, de 

gemiddeldee diameter van de axonen en het percentage totale axon oppervlak ver-

suss het totale fasciculus oppervlak. All e berekeningen werden statistisch geëvalu-

eerd.. De nieuwe methode voor morfologische analyse bleek bijzonder geschikt om 

dee resultaten van de verschillende experimenten met zenuwreconstructies waar-

bijj  drie typen van tubuli werden getest snel en betrouwbaar te kunnen vergelijken. 

Inn het derde Hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek van de toepas-

baarheidd van een autologe vene bij experimentele reconstructie van de nervus saphe-

nuss gepresenteerd. Bij twintig konijnen werd de nervus saphenus doorsneden en 

weerr gehecht. Bij tien konijnen werd een veneuze tubulus rond de gehechte 

zenuwnaadd aangebracht (Serie r). Bij tien andere konijnen werd een veneuze tubu-

luss gehecht over een hiaat van 3 mm tussen de stompen van de zenuw (Serie 2). 

Tienn contralateral nervi sapheni werden gereconstrueerd door middel van con-

ventionelee "end-to-end" hechtingen (Serie 3). Bij alle operaties werd epineuraal 

gehechtt met Ethilon (ir-r) . Het herstel na drie maanden werd bestudeerd aan de 

handd van morfometrische analyse van coupes gesneden uit de gefixeerde zenuw 

proximaall  en distaal van de zenuwnaad. De resultaten van de experimenten tonen 

aann dat, in tegenstelling tot de conventionele "end-to-end" hechting, het bedekken 

vann een zenuwnaad met een veneuze tubulus het herstel van de zenuw niet bevor-

derde,, maar leidde tot de vorming van veel bindweefsel en de regeneratie van axo-

nenn juist afremde. 
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Inn het vierde Hoofdstuk wordt de mate van herstel van zenuwreconstructies met 

behulpp van "processed porcine collagen" (PPC) -tubuli vergeleken met zenuwre-

constructiess die epineuraal zijn gehecht volgens de conventionele "end-to-end" 

methode.. "Processed porcine collagen" (PPC) is een nieuw inert biologische 

afbreekbaarr materiaal, dat goede effecten liet zien op de wondgenezing, bij de toe-

passingg op andere weefsels. Het doel van het onderzoek was de bestudering van 

hett effect van PPC-tubuli op perifere zenuwreconstructies. In het diermodel 

reconstrueerdenn wij de nervi sapheni van zevenentwintig konijnen. In Serie i 

(n=i2)) en Serie 2 (11=12) werden PPC-tubuli over een end-to-end zenuwhechting, 

respectievelijkk zonder en met een hiaat van 10 mm getrokken. Bij de konijnen uit 

dee Serie 1 werden de contralaterale nervi sapheni doorsneden en de stompen con-

ventioneell  gehecht (Serie 3; n=r2). In alle gevallen werd epineuraal gehecht. Drie 

anderee nervi sapheni werden gebruikt als controle materiaal. Onze resultaten 

toondenn aan dat gedurende de periode van herstel in de distale zenuwstomp het 

gemiddeldee aantal axonen bij de PPC-experimenten met een hiaat significant 

hogerr was dan bij de PPC-experimenten zonder hiaat. Na twaalf maanden was het 

gemiddeldee aantal axonen bij alle experimenten significant lager dan dit gemid-

deldee bij de niet-geopereerde zenuw. De gemiddelde axondiameter bij alle experi-

mentenn was in de distale zenuwstomp niet significant verschillend ten opzichte 

vann de niet-geopereerde zenuw. In de distale zenuwstomp was bij PPC-experimen-

tenn met een 10 mm hiaat de ratio totaal axonoppervlak versus totaal fasciculusop-

pervlakk significant hoger dan deze ratio bij de experimenten met PPC zonder hiaat. 

Naa twaalf maanden bleek het percentage uitgroeiende axonen bij de PPC-experi-

mentenn zonder hiaat niet significant te verschillen ten opzichte van dit bij de expe-

rimentenn met conventionele hechtingen (100%). Het percentage uitgroeiende 

axonenn bij de experimenten met PPC en een hiaat was significant hoger dan bij de 

anderee experimenten en de niet-geopereerde zenuw. 
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Inn het vijfde Hoofdstuk wordt de mate van herstel van zenuwreconstructies met 

behulpp van silicone rubber tubuli vergeleken met zenuwreconstructies, die epi-

neuraall  zijn gehecht volgens de conventionele "end-to end" methode. Silicone 

rubberr (polydimethyl siloxane) tubuli hebben een klinische toepassing bij zenuw 

reconstructies.. Een nadeel van de behandelingsmethode is dat het materiaal vaak 

verwijderdd moet worden als gevolg van mechanische beschadiging aan weefsels. 

Hett doel van ons onderzoek was de bestudering van de genezing van sensibele 

zenuwen,, gereconstrueerd met een silicone tubulus, in het diermodel. Bij de expe-

rimenten,, werden nervi sapheni van zevenentwintig konijnen gereconstrueerd. 

Bijj  Serie i (11=12) en Serie 2 (11=12) werd respectievelijk een tubulus van silicone 

rubberr over een "end-tomend" zenuwnaad, met of zonder 10 mm hiaat, getrokken. 

Bijj  Serie 3 (11=12) werden de contralateral nervi sapheni van de dieren uit serie 1 

conventioneell  gehecht. In alle gevallen waren de hechtingen epineuraal. 

Driee andere nervi sapheni dienden als controlemateriaal. Het herstel werd bestu-

deerdd na drie, zes en twaalf maanden aan de hand van coupes gekleurd volgens 

monoclonalee antilichamen en histochemische technieken en conventionele his-

tologischee methoden. De morfometrische analyse van de regenererende zenuwve-

zelss werd gedaan met behulp van confocale laser scanning microscopie (CLSM). 

Dee digitale data werden geanalyseerd met behulp van het voor dit doel door ons 

ontwikkeldee software programma. All e resultaten werden statistisch bewerkt. 

Dee resultaten van de experimenten met silicone rubber toonden aan dat twaalf 

maandenn na de operaties het aantal ingroeiende axonen significant lager was dan 

bijj  de experimenten, waarbij de zenuw conventioneel was gehecht. De gemiddelde 

diameterss van de axonen in het distale einde van de zenuw bij de experimenten 

mett een silicone rubber tubulus verschilden echter niet significant van de experi-

mentenn met conventionele hechting. De ratio van het totale oppervlak van de 

axonenn versus het totale oppervlak van de fasciculus bleek in de distale zenuw-
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stompenn bij experimenten met silicone rubber significant kleiner te zijn dan deze 

ratioo bij de experimenten, waarin conventioneel hechten was toegepast. Het per 

centagee uitgroeiende axonen vanuit de proximale tot in de distale zenuwstomp 

bedroegg 57% in de experimenten met silicone rubber zonder hiaat in de zenuw. 

Ditt is significant hoger dan bij de experimenten met silicone rubber en een hiaat 

inn de zenuw van 10 mm. Het percentage uitgroeiende axonen was echter bij de 

experimenten,, waarin conventioneel werd gehecht, veel hoger (99%) dan bij de 

beidee experimenten met silicone rubber. Het toepassen van tubuli van silicone 

rubberr bleek de axonregeneratie niet te verbeteren. De conventionele hecht-

methodee gaf significant betere ingroei van axonen. In het geval dat er sprake is van 

eenn hiaat tussen de beide zenuwstompen bleek het gebruik van een silicone rub-

berr tubulus wel aan te bevelen boven het niet-hechten, omdat dit het ontstaan van 

eenn neuroom voorkomt. 

Inn het zesde Hoofdstuk wordt, in het eerste gedeelte van de algemene discussie, 

eenn overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de verschillende onder 

zoekenn in dit proefschrift. De besproken onderwerpen zijn: de toepassing van auto-

logee venen, de toepassing van "processed porcine collagen" (PPC) en de toepassing 

vann silicone rubber, als tubuli bij zenuwreconstructies. Er kan worden geconclu-

deerd,, dat in onze experimenten de toepassing van PPC als tubuli bij perifere sen-

sibelee zenuwreconstructies goede resultaten geeft en vele voordelen biedt boven 

dee toepassing van autologe venen en van silicone rubber tubuli. In het tweede 

gedeeltee worden enige aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek. 
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