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Hoewell  de mortaliteit de laatste 10 jaar is afgenomen, gaan partiële leverresecties nog steeds 

gepaardd met een aanzienlijke postoperatieve morbiditeit. Leverfalen is een belangrijke 

oorzaakk van mortaliteit na partiële leverresectie. Het risico op leverfalen neemt toe als een 

groott deel van de lever moet worden verwijderd, zoals bij een hemihepatectomie (40-60%) 

off  een extended hemihepatectomie (70-75%). Ook als de leverfunctie is afgenomen door een 

leverziektee zoals cirrhose, steatose of langdurige cholestase stijgt de kans op postoperatief 

leverfalen.. Daarom is het belangrijk om patiënten die een verhoogd risico lopen om 

postoperatieff  leverfalen te ontwikkelen, tijdig te herkennen. Ook dienen methoden gevonden 

tee worden om dit risico te verlagen. 

Bloedverliess tijdens de operatie is een andere belangrijke oorzaak van complicaties na partiële 

leverresectie.. Verlies van grote hoeveelheden bloed leidt tot een toename van het risico op 

infectiee en transplantatie gerelateerde complicaties. Om bloedverlies te verminderen kunnen 

dee bloedvaten die de lever van bloed voorzien, tijdelijk worden afgeklemd tijdens de operatie. 

Hierbijj  kunnen de vena porta en de arteria hepatica worden afgeklemd (Pringle's manoeuvre) 

off  kunnen segmentele takken worden geklemd {selectief klemmen). Als er ondanks deze 

techniekenn nog steeds bloedverlies bestaat door veneuze backflow of als de tumor erg groot 

iss en tegen of in de vena cava groeit, kan een totale vasculaire exclusie worden toegepast. 

Hierbijj  worden zowel de vena porta en de arteria hepatica afgeklemd, alsmede de infra- en 

suprahepatischee vena cava. De consequentie van dit afklemmen is echter dat door gebrek 

aann zuurstof en energie supplementen, die door het bloed worden geleverd, leverischemie 

ontstaat.. Als de klemmen worden verwijderd wordt dit gevolgd door reperfusie schade. 

Ditt kan resulteren in schade aan de microcirculatie, necrose of apoptose van hepatocyten, 

leverfunctiee verlies en zelfs een gegeneraliseerde ontstekingsreactie. 

Inn dit proefschrift worden twee belangrijke oorzaken van morbiditeit en mortaliteit na 

partiëlee leverresectie behandeld. De eerste is inadequate functie van de restlever, hetgeen 

leidtt tot leverinsufficiëntie en leverfalen. De tweede is het tijdelijk afklemmen van bloedvaten 

diee de lever van bloed voorzien, hetgeen leidt tot ischemie- en reperfusieschade van de lever. 

Strategieënn zijn ontwikkeld om het risico op postoperatief leverfalen te herkennen en te 

verminderenn en om ischemie- en reperfusieschade van de lever te voorkomen en te behandelen. 

Dezee strategieën zijn onderzocht in zowel kleine als grote proefdiermodellen alsmede met 

behulpp van een serie patiënten die gepland waren voor een partiële leverresectie. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een serie van 99 patiënten behandeld, die een resectie hebben 

ondergaann vanwege een hilair cholangiocarcinoom (Klatskin tumor) in een periode van 15 

jaar.. Deze tumoren gaan uit van de confluentie van de linker en rechter ductus hepaticus en 

infiltrerenn vaak in de lever. Vooral als de tumor infiltreert in de eerste segmentele takken 

vann de rechter en/of linker ductus hepaticus (Klatskin type lila/b, IV), moet hilaire resectie 

gecombineerdd worden met partiële leverresectie om tumor negatieve resectie randen (R0 

resectie)) te verkrijgen en om overleving te verlengen. Zoals hierboven omschreven gaat dit 

echterr gepaard met een toename van de morbiditeit en mortaliteit. Vooral in de laatste periode 

vann 5 jaar (1998-2003) werd er meer agressieve chirurgische benadering toegepast waarbij 

dee meeste hilaire resecties gecombineerd werden met partiële leverresectie. Dit resulteerde 

inn een hoger percentage R0 resecties, terwijl de morbiditeit en mortaliteit niet toenam. De 

199 9 



gemiddeldee overleving nam in de laatste periode van 5 jaar toe, wat kan worden toegeschreven 

aann meer RO resecties, betere selectie van patiënten en toegenomen chirurgische ervaring. 

Inn univariate analyse hadden patiënten die een (extended) rechter hemihepatectomie hadden 

ondergaan,, significant meer postoperatieve complicaties vergeleken met de andere patiënten, 

hetgeenn het verband aangeeft tussen morbiditeit en grootte van de resectie. 

Inn hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de huidige diagnostische en chirurgische 

benaderingenn van patiënten met een Klatskin tumor in het AMC. In dit hoofdstuk wordt ook 

dee nadruk gelegd op de criteria voor resectabiliteit en tumor classificatie. Bismuth type IV 

Klatskinn tumoren worden over het algemeen gezien als irresectabel. Of er tumor negatieve 

resectierandenn kunnen worden verkregen met behoud van voldoende leverfunctie, hangt 

echterr af van de anatomie van de galwegen. Een groep patiënten wordt beschreven met 

Klatskinn type IV tumoren, welke, door een speciale anatomie van de galwegen, curatieve 

resectiee konden ondergaan zonder ernstige morbiditeit en zonder mortaliteit. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de noodzaak beschreven van complete resectie van de lobus caudatus 

inn patiënten met hilair cholangiocarcinoom. In de literatuur hebben veel auteurs het belang 

hiervann onderschreven om het percentage RO resecties en hierdoor de overleving te vergroten. 

Dezee benadering is gebaseerd op de observatie dat ductale takken van de lobus caudatus 

vaakk geïnfiltreerd worden door de tumor. In onze studie resulteerde complete resectie van de 

lobuss caudatus samen met partiële leverresectie in een hoger percentage RO resecties zonder 

morbiditeitt en mortaliteit te vergroten. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het gebruik van hepatobiliare scintigrafie beschreven als methode 

omm de functie van de restlever te meten voor de resectie. Deze toekomstige restlever functie 

wordtt berekend door de opname van de lever te meten van technetium-gelabelde (99mTc-

)mebrofeninee binnen verschillende regio's van de lever. De lever wordt gevisualiseerd met 

behulpp van een gamma camera. De preoperatief gemeten toekomstige restlever functie werd 

vergelekenn met de opname functie van de lever binnen 3 dagen na de resectie. Er werd een 

sterkee correlatie gevonden tussen deze twee metingen, hetgeen indiceert dat hepatobiliare 

scintigrafiee van de toekomstige restlever preoperatief kan worden bepaald om een accurate 

inschattingg te maken van de functie van de restlever na de resectie. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een serie beschreven van patiënten die een partiële leverresectie 

hebbenn ondergaan in verband met colorectal metastases hilair cholangiocarcinoom, 

hepatocellularr carcinoom of andere tumoren. Preoperatieve hepatobiliare scintigrafie van 

dee toekomstige restlever werd toegepast en gecorreleerd aan postoperatieve morbiditeit, 

leverfalenn en mortaliteit. Hepatobiliare scintigrafie werd vergeleken met CT-volumetrie van 

dee toekomstige restlever. Wanneer een sterke correlatie werd gevonden, werden optimale 

afkapwaardenn bepaald en zowel likelihood-ratio's als sensitiviteit en specificiteit berekend. 

Ookk werd univariate en multivariate analyse toegepast om andere factoren te herkennen 

diee eveneens van invloed zijn op de uitkomst na partiële leverresectie. De uitkomst was 

datt in een patiënten populatie waar in ook patiënten met chronische leverziekten zijn 

geïncludeerd,, preoperatieve meting van de toekomstige restleverfunctie met behulp van 
99mTc-mebrofeninee hepatobiliare scintigrafie meerwaarde heeft dan CT-volumetrie voor 

hett bepalen van het risico van patiënten die een partiële leverresectie moeten ondergaan. 

Wanneerr de toekomstige restlever functie lager is dan de specifieke afkapwaarde is het risico 

opp leverfalen en mortaliteit 4 tot 5 keer zo groot. In multivariate analyse was operatieduur 
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dee enige factor, behalve toekomstige restlever functie, die significant verband hield met 

leverfalenn en mortaliteit. 

Inn hoofdstuk 7 wordt vena portaligatie beschreven in een rattenmodel. Vena portaligatie 

inn ratten simuleert vena porta embolisatie in de mens. Deze techniek kan worden toegepast 

omm hypertrofie van de toekomstige restlever te induceren en hierdoor de functie van de 

toekomstigee restlever te vergroten, door de contralateral tak van de vena porta te ligeren/ 

emboliseren.. Door de functie van de toekomstige restlever voor de operatie te vergroten kan 

leverr insufficiëntie en leverfalen worden voorkomen en kan resectie worden mogelijk gemaakt 

voorr patiënten die anderszins een te slechte functie van de restlever zouden hebben om het 

levenn te kunnen ondersteunen. Vena portaligatie werd vergeleken met gelijktijdige ligatie van 

zowell  de vena porta als de arteria hepatica. Deze dubbele ligatie werd zowel gelijktijdig als 

opeenvolgendd uitgevoerd. De resultaten lieten zien dat vena porta ligatie even effectief is als 

opeenvolgendee dubbele ligatie van de vena porta en de arteria hepatica in het induceren van 

regeneratiee van de contralateral leversegmenten en dat de toevoeging van arteria hepatica 

ligatiee alleen leidt tot een zowel locale als systemische inflammatoire reactie en een afname 

vann de synthese functie van de lever. 

Inn hoofdstuk 8 wordt het effect beschreven van zowel endogene als exogene toediening 

vann interleukine-10 in een model waarbij 60 minuten ischemie van de rattenlever werd 

toegepast.. Interleukine-10 is een krachtig anti-inflammatoir cytokine die de productie 

remtt van zowel pro-inflammatoire cytokinen zoals tumor necrosis factor-a, interleukine-

11 en interleukine-6 als chemokinen zoals interleukine-8, geproduceerd door monocyten 

macrofagenn en neutrofielen. Het is ook bekend dat tumor necrosis factor-a en interleukine-6 

belangrijkee factoren zijn in de aanzet van hepatocyt proliferatie bij het verlies van functioneel 

leverweefsel.. Het doel van deze studie was om het beschermende effect en de invloed op 

dee regeneratieve respons te onderzoeken van zowel exogeen als endogeen interleukine-10. 

Endogeenn interleukine-10 werd geblokkeerd met een anti-interleukine-10 neutraliserend 

antilichaam.. Het beschermde effect van endogeen interleukine-10 en in meerdere mate van 

exogeenn recombinant rat interleukine-10 werd in deze studie duidelijk gedemonstreerd. Dit 

effectt kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de inhibitie van interleukine-6 waarbij zowel 

inflammatiee als necrose en apoptose werd voorkomen. Ook liet recombinant rat interleukine-

100 toediening nog steeds een regeneratieve respons toe na ischemie en reperfusie van de 

lever.. Recombinant rat interleukine-10 toediening is daarom bruikbaar om ischemie- en 

reperfusieschadee te voorkomen en om lever regeneratie te stimuleren na partiële leverresectie 

mett tijdelijk afklemmen van de toevoerende bloedvaten. 

Inn hoofdstuk 9 wordt een rattenmodel van ischemie- en reperfusieschade van de lever 

gecombineerdd met partiële leverresectie gebruikt om het effect te bestuderen van exogene 

toedieningg van kalfs intestinaal alkalische fosfatase. Het is bekend dat exogene alkalische 

fosfatasee de werking inactiveert van lipopolysaccharide, endotoxine dat wordt geproduceerd 

doorr Gram-negatieve bacteriën. Lipopolysaccharide speelt een belangrijke rol in de stimulatie 

vann ontstekingsreacties die bijvoorbeeld ontstaan na ischemie en reperfusie van de lever 

enn na partiële leverresectie. De resultaten van de studie lieten zien dat lipopolysaccharide 

inderdaadd een belangrijke rol speelt in ischemie- en reperfusieschade in combinatie met 

partiëlee leverresectie. Neutralisatie van endogene lipopolysaccharide door toediening van 

kalfss intestinaal alkalische fosfatase lijk t een veel belovende therapeutische methode om 
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zowell  lever- als longschade na ischemie en reperfusie van de lever en partiële leverresectie te 

verminderen. . 

Inn hoofdstuk 10 is hypotherme perfusie toegepast in een varkensmodel van 60 minuten 

leverr ischemie gevolgd door reperfusie. Hypotherme perfusie is een techniek waarbij de lever 

inin situ wordt gekoeld door perfusie met een koude vloeistof zoals bijvoorbeeld Ringer-lactaat 

viavia de vena porta of de arteria hepatica. Doordat de lever wordt gekoeld, daalt de behoefte 

aann zuurstof en energie omdat het metabolisme afneemt waardoor schade door ischemie en 

reperfusiee vermindert wordt. Hypotherme perfusie kan alleen worden toegepast tijdens totale 

vasculairee exclusie, zodat de lever totaal is geïsoleerd van de systemische bloedcirculatie, 

omdatt de perfusievloeistof anders in de rest van de circulatie terecht kan komen. Het is 

bekendd dat onder hypotherme omstandigheden de sinusoïdale endotheelcellen meer vatbaar 

zijnn voor schade terwijl de hepatocyten worden beschermd. In eerder onderzoek, uitgevoerd 

inn ons laboratorium (Bob Heijnen, 2003), werd gevonden dat koelen van de lever tot 28"C 

doorr hypotherme perfusie resulteert in adequate bescherming van hepatocyten terwijl de 

functiee van sinusoïdale endotheelcellen intact blijft . Het doel van de huidige studie was 

omm de lever verder te koelen tot 20°C en het effect hiervan te onderzoeken op hepatocyt en 

sinusoïdalee endotheelcelschade en functie. De resultaten lieten zien dat hypotherme perfusie 

tott 20"C gelijkwaardig de sinusoïdale endotheelcel en de hepatocyt functie preserveert 

enn gelijkwaardig micro vasculaire perfusieschade voorkomt vergeleken met hypotherme 

perfusiee tot 28°C. Ook werd gevonden dat een onpraktisch groot volume perfusie vloeistof 

nodigg is om de lever gedurende 1 uur te koelen tot een gemiddelde temperatuur van 20"C 

zonderr isolerende maatregelen. Hoewel de interleukine-6 concentratie was afgenomen bij 

hypothermee perfusie tot 20"C, werd geconcludeerd dat een gemiddelde levertemperatuur 

vann 28"C zowel voldoende als praktisch is tijdens hypotherme perfusie. 

Inn hoofdstuk 11 is een relatief nieuwe orgaanpreservatie vloeistof, genaamd Celsior getest 

inn een varkensmodel van arteria carotis preservatie. In dit model werd Celsior vergeleken 

mett de bekende preservatie vloeistoffen University of Wisconsin vloeistof en Histidine-

tryptofaaivketoglutaraat.. Het voordeel van orgaanpreservatie vloeistoffen boven crystalloid 

vloeistoffenn als Ringer-lactaat is dat de eerst genoemden het vermogen hebben om weefsel 

acidose,, celzwelling, zuurstof radicaal schade en energie depletie te voorkomen, fenomenen 

diee ontstaan tijdens en na ischemie. Het doel van deze studie was om Celsior te evalueren voor 

hett latere gebruik als hypotherme perfusie vloeistof. Arteria carotis segmenten werden tot 14 

dagenn opgeslagen in natriumchloride 0,9%, University of Wisconsin, Histidme-tryptofaan-

ketoglutaraatt en Celsior vloeistof. De resultaten lieten zien dat Celsior even effectief is als 

Universityy of Wisconsin en Histidine-tryptofaan-ketoglutaraat in het preserveren van 

vasculairee gladde spiercel en endotheelcel functie gedurende hypotherme opslag tot 3 dagen. 

Gedurendee langere preservatie (7-14 dagen) bleek University of Wisconsin vloeistof superieur 

tee zijn boven Histidine-tryptofaan-ketoglutaraat en Celsior. 

Inn hoofdstuk 12 is hypotherme perfusie toegepast in hetzelfde model als beschreven in 

hoofdstukk 9. Celsior werd gebruikt als hypotherme perfusie vloeistof en werd vergeleken met 

Ringer-lactaat.. University of Wisconsin vloeistof werd niet gebruikt omdat het belangrijke 

nadelenn heeft om als in situ hypotherme perfusie vloeistof te gebruiken. Deze nadelen zijn 

eenn hoge viscositeit en een hoge kalium concentratie. In deze studie werd het beschermende 

effectt van in situ hypotherme perfusie tijdens totale vasculaire exclusie bevestigd. Verder 
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bleekk hypotherme perfusie met Celsior meer effectief te zijn in het voorkomen van metabole 

acidose,, het herstellen van antioxidant werking en galproductie en het onderhouden van 

stollingscapaciteit,, terwijl geen verschillen werden gevonden wat betreft parenchymale en 

microcirculatoiree schade vergeleken met hypotherme perfusie met Ringer-lactaat. 1 [ierdoor 

werdd geconcludeerd dat, wanneer in situ hypotherme perfusie wordt toegepast in de mens, 

Celsiorr kan worden beschouwd als de meest geschikte perfusie vloeistof. 

Toekomstigee onderzoeksrichtingen 

Terwijll  locale ablatieve technieken zoals radiofrequente ablatie of cryoablatie in opkomst 

zijnn als behandel methode voor geselecteerde patiënten met levertumoren, wordt partiële 

leverresectiee nog steeds gezien als de "gouden standaard" behandeling. Omdat de indicaties 

voorr het uitvoeren van meer uitgebreide leverresecties zijn toegenomen, is het van groot 

belangg om methoden te bestuderen die het risico op postoperatieve morbiditeit en mortaliteit 

kunnenn verminderen, speciaal voor patiënten met gecompromitteerde leverfunctie. Op dit 

momentt wordt onderzoek verricht waarbij hepatobiliare scintigrafie wordt gecombineerd 

mett single photon emission computerized thomography. Met deze combinatie kan de 

toekomstigee restlever preciezer in beeld worden gebracht en kan het volume en de functie 

vann de toekomstige restlever gelijktijdig worden bepaald. Deze methode zou specifiek van 

waardee kunnen zijn om patiënten te selecteren die voordeel kunnen hebben van vena porta 

embolisatiee en om het tijdstip te bepalen na vena porta embolisatie waarop de resectie kan 

wordenn uitgevoerd. 

Exogenee alkalische fosfatase maar ook andere farmacologische interventies met als doel het 

verminderenn van stollingsactivatie en het stimuleren van fibrinolyse dienen in experimentele 

studiess verder te worden onderzocht. Proefdiermodellen van ischemie en reperfusie van de 

leverr met partiële leverresectie zullen worden gecombineerd met galwegligatie, om de situatie 

vann cholestatische patiënten met een proximale galweg tumor die een grote leverresectie 

moetenn ondergaan, na te bootsen. 

Dee toepassing van in situ hypotherme perfusie met Celsior vloeistof in patiënten waarbij een 

langeree periode van vasculaire occlusie nodig is, kan nu worden onderzocht in de klinische 

zetting.. Ook is een nieuwe orgaanpreservatie vloeistof in ons laboratorium ontwikkelt, 

genaamdd Polysol. De resultaten van studies waarin de rattenlever met deze vloeistof werd 

gepreserveerdd zijn veel belovend. Polysol zou specifiek voor de toepassing van in situ 

hypothermee perfusie waardevol kunnen zijn omdat het veel voedingsstoffen en vitaminen 

bevat,, terwijl de viscositeit laag is en de natrium en kalium concentraties vergelijkbaar zijn 

mett de plasmawaarden. 
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