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Samenvatting

Een levertransplantatie is tegenwoordig te beschouwen als een routineoperatie voor
de behandeling van patiënten met eindstadium leverfalen. De resultaten zijn goed en
een overleving van 85% in het eerste jaar wordt gehaald. Hoewel er in de laatste
decennia veel is verbeterd aan de transplantatieprocedures blijft er een tekort aan
donoren. Dit komt doordat de huidige groep donoren, met name voor de lever erg
beperkt is. Tot op de dag van vandaag worden voornamelijk hersendode donoren met een
intacte circulatie geïncludeerd in de donorpool. Slechts enkele andere typen donoren,
zoals de non-heart-beating ‘ventilator switch off’ donoren, kunnen geïncludeerd worden.
Hoewel er al veel ondernomen is om beschikbare donorlevers toe te wijzen aan de juiste
patiënt, chirurgische technieken verbeterd zijn en leverfunctie ondersteunende
technieken worden ontwikkeld, blijft de donatiepool voor de lever beperkt. Wachtlijsten
worden steeds langer en een uitbreiding van de donatiepool is dus zeker welkom. Wij
denken dat met nieuwe preservatiemethoden (bewaarmethoden) het aantal donorlevers
verhoogd kan worden. Hierdoor kunnen oudere, marginale donoren of andere non-heart-
beating donorcategorieën gebruikt worden. Om dit te kunnen bereiken is het
noodzakelijk om nieuwe preservatiemethoden te onderzoeken om met behulp van deze
nieuwe technieken te streven naar een betere levervitaliteit en inclusie van meer
donorlevers. 

In dit proefschrift staat verbetering ven de leverpreservatietechniek centraal.
Preservatie wordt gedefinieerd als de periode waarin de tijd wordt overbrugd tussen
donor en ontvanger. Om precies te zijn is dit de periode tussen de hepatectomie bij de
donor en de implantatie in de ontvanger. Sinds het begin van de orgaantransplantatie
wordt hypothermie toegepast om het levermetabolisme te verlagen om zo de lever te
beschermen. Het is niet voldoende om simpelweg de temperatuur te verlagen met een
koude vloeistof. Hoewel dit wel het basisprincipe is van preservatie ontstaat er op deze
manier koude ischemie waardoor de lever alsnog beschadigd wordt. Het ontstaan van
koude ischemie kan worden onderdrukt door gebruik te maken van een speciale
preservatievloeistof. De gouden standaard is tegenwoordig statische preservatie in de
University of Wisconsin orgaan preservatievloeistof (UW). Met UW kunnen kwalitatief
goede levers gepreserveerd worden zonder een ernstige achteruitgang in de leverfunctie.
Hierdoor blijft transplantatie mogelijk. Hoewel de introductie van UW in de jaren ’80 een
belangrijke verbetering was in preservatie is er sindsdien geen vooruitgang meer
geboekt. Tegenwoordig wordt door verschillende onderzoekers beweerd dat
verbeteringen van de huidige koude preservatietechniek niet te verwachten zijn. Men
vraagt zich daarom af of in plaats van de huidige statische techniek niet een dynamische
methode zou moeten worden toegepast om levervitaliteit en -functie tijdens preservatie
te behouden. 
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Inmiddels zijn er vele transplantatiecentra die het tekort aan donoren verminderen
door oudere, marginale of zelfs non-heart-beating donoren te accepteren. Door inclusie
van deze donorgroepen is het echter wel noodzakelijk geworden om tijdens preservatie
de orgaanvitaliteit te waarborgen, in plaats van te accepteren dat er een geleidelijke
achteruitgang in vitaliteit optreedt. Daarnaast moet orgaanschade tijdens de
hepatectomie-procedure ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Als we de technieken
voor levertransplantaties vergelijken met de technieken zoals ze gebruikt worden voor
niertransplantaties blijkt dat er voor de nier wel een dynamische preservatiemethode
beschikbaar is. Tegenwoordig kan voor nierpreservatie continue Hypotherme Machinale
Perfusie (HMP) gebruikt worden waardoor een afname van de zogeheten ‘delayed graft
function’ bereikt kan worden en een betere nierfunctie na transplantatie kan worden
bewerkstelligd. Zelfs wanneer suboptimale donornieren worden gebruikt, dan nog zijn
deze donornieren vitaal na preservatie en transplantatie. Het is echter niet duidelijk of
HMP ook de orgaanfunctie van de lever kan behouden. De ontwikkeling van UW
resulteerde in de jaren ’80 in een belangrijke stap voorwaarts in preservatietechnieken.
De ontwikkeling van continue hypotherme machinale preservatie kan de volgende
belangrijke stap zijn met als resultaat dat de wachtlijsten voor levertransplantaties
ingekort kunnen worden.

In de algemene introductie van dit proefschrift (Hoofdstuk 1) is het belang van
effectieve preservatie beschreven. Er wordt uitgelegd waarom preservatie een belangrijke
fase is in orgaandonatie en transplantatie. Om de donatiepool verder uit te breiden is
het nodig om preservatietechnieken verder te ontwikkelen. Een verdere ontwikkeling van
de huidige  koude statische preservatietechniek resulteert naar verwachting niet in een
reële uitbreiding van de donorpool en kan de steeds langer wordende wachtlijsten niet
compenseren. Machinale preservatie biedt daarentegen betere mogelijkheden voor het
includeren van marginale donoren en voor het verlengen van de preservatieduur. Het
voordeel van HMP is continue perfusie met preservatievloeistof, afvloed van afvalstoffen
en aanvoer van nutriënten of medicamenten. Daarnaast bestaat er ook nog een
mogelijkheid om het orgaan tijdens preservatie te beoordelen op vitaliteit. Dit laatste
punt is een belangrijk voordeel ten opzichte van de cold-storage techniek omdat het
hiermee mogelijk wordt een inschatting te maken van de vitaliteit van de lever. Mogelijk
kan een betere voorspelling worden gedaan of er wel of geen initiële disfunctie of zelfs
langdurig uitblijven van de leverfunctie optreedt na transplantatie. Op dit moment is de
zeer subjectieve beoordeling van de kleur van de lever de enige beschikbare methode
voor het beoordelen van levervitaliteit.

In Hoofdstuk 2 wordt de rationale achter de verschillende studies uit dit proefschrift
beschreven. De specifieke doelstelling van ons onderzoek is het ontwikkelen van HMP
voor de lever binnen een concept dat eenvoudig in het gebruik is en bovendien een
gering gewicht heeft. HMP laat al goed resultaten zien voor nierpreservatie. Mogelijk
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kunnen enkele problemen rondom leverpreservatie opgelost kunnen worden door gebruik
te gaan maken van HMP. Machinale preservatie van de lever vereist echter een andere
aanpak dan machinale nierpreservatie. Dit komt omdat de lever in vivo van bloed wordt
voorzien via twee afferente vaten, namelijk de poortader en de arteria hepatica. Om
belangrijke componenten van het HMP concept te kunnen definiëren hebben wij drie
belangrijke tijdsperioden binnen de donatie-transplantatieprocedure vastgesteld. Deze
tijdsperioden zijn: donatie en hepatectomie, preservatie, en uiteindelijk reperfusie. In
hoofdstuk 4 en 5 beschrijven we een nieuw concept binnen de bestaande donatie- en
donor-hepatectomieprocedures. In hoofdstuk 3, 6, 8 en 9 worden preservatie gerelateerde
punten behandeld die van belang zijn voor het nieuwe HMP ontwerp. In hoofdstuk 7
wordt een nieuw reperfusiemodel besproken. Dit beschrijft in detail hoe een bestaand
in-vitro reperfusie model geschikt is gemaakt voor ons preservatieonderzoek. Als laatste
is er een review toegevoegd over de nieuw verkregen inzichten in HMP van de lever en
daarnaast presenteren we een ontwerp voor HMP van de humane lever.

Voordat begonnen kan worden met het ontwerpen van een nieuwe preservatie-
methode is het van belang om de bestaande preservatiemethode en de bijbehorende
preservatievloeistof goed te begrijpen. In Hoofdstuk 3 worden pathofysiologische
aspecten binnen de statische koude preservatietechniek (cold-storage) en de diverse
preservatievloeistoffen die momenteel in gebruik zijn besproken. Daarnaast geven we
een beschouwing over de meest recente pogingen om orgaanpreservatie te verbeteren.
In de afgelopen 20 jaar zijn meerdere preservatiemethoden en -vloeistoffen ontwikkeld.
Als eerste introduceerde Collins et al een eenvoudige cold-storage methode om nieren
gedurende 30 uur te bewaren en te transporteren. De ontwikkeling van de University of
Wisconsin orgaan preservatievloeistof in 1986 verbeterde orgaanpreservatie aanzienlijk
en resulteerde in een beter begrip van preservatie gerelateerde orgaanschade. In dit
review worden pathofysiologische mechanismen, waaronder het opzwellen van cellen,
functieverlies van celmembranen, ATP-gebruik, acidose en preventie van vorming van
schadelijke zuurstofradicalen van statisch en koud gepreserveerde organen besproken.
Het neutraliseren van deze pathofysiologische mechanismen kan onderverdeeld worden
in twee hoofdgroepen van beschermende componenten zoals toegepast in
preservatievloeistoffen. De eerste hoofdgroep bestaat uit bestanddelen die werkzaam
zijn op fysische aspecten van preservatie zoals zwelling van cellen en vorming van
interstitieel oedeem. De tweede hoofdgroep bestaat uit mechanismen die betrekking
hebben op actieve bestanddelen die idealiter de cel binnendringen en actief blijven
gedurende de reperfusie van het orgaan. Enkele preservatievloeistoffen die momenteel
in gebruik zijn worden in dit hoofdstuk op basis van deze twee hoofdgroepen besproken.
Daarnaast worden enkele nieuwere vloeistoffen en alternatieven binnen de
orgaanpreservatie toegelicht. Hoewel de huidige preservatievloeistoffen cold-storage
preservatie aanzienlijk hebben verbeterd neemt de vitaliteit van het orgaan geleidelijk
af en blijft het doel om orgaanvitaliteit gedurende de preservatie te handhaven of te
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verbeteren bestaan. Toekomstige verbeteringen binnen de preservatie kunnen mogelijk
worden bewerkstelligd door donor voorbehandeling, cytoprotectie, verbeterde orgaan
uitname of door gebruik te maken van dynamische preservatiesystemen zoals HMP. 

Ondanks de introductie van de University of Wisconsin orgaan preservatievloeistof is
de maximale leverpreservatietijd slechts 12 tot 18 uur. Factoren die de duur van
preserveren beïnvloeden zijn: een complete uitwas van donorbloed, een snelle intreding
van hypothermie en aanwezigheid van UW in de microcirculatie. Omtrent een van de
componenten van UW, namelijk hydroxyethyl starch of kortweg HES, bestaat discussie.
In Hoofdstuk 4 hebben wij kunnen aantonen dat de gebruikelijke initiële perfusie van
de donorlever geen volledige uitwas van bloed bewerkstelligt. Deze onvolledige
bloeduitwas kan de vitaliteit van het orgaan door een inadequate perfusie negatief
beïnvloeden. UW kan hierdoor het orgaan niet effectief beschermen tegen koude
ischemie. HES speelt bij deze onvolledige perfusie waarschijnlijk een cruciale rol. In dit
hoofdstuk wordt gekeken of het mogelijk is om tijdens de donor hepatectomie de initiële
perfusiedruk te verhogen om zo de levervitaliteit te verbeteren. Tijdens de hepatectomie
werd de rat gehepariniseerd waarna de uitwas van bloed plaatsvond met koude UW, 0-4 °C,
onder een fysiologische druk (12 mmHg) en onder een hoge druk (rond 100 mmHg).
Bloed uitwas werd ook onder een fysiologische druk met UW waaruit hydroxyethyl starch
werd weggelaten (kortweg UWmod of UWmodified) uitgevoerd. Direct na de
hepatectomie werden leverslices gemaakt. Slices zijn fragmenten leverparenchym met
een reproduceerbare grootte en met een intacte interactie tussen de levercellen. De
slices werden gepreserveerd gedurende 0, 24 of 48 uur. Na preservatie werden de slices
ge?ncubeerd gedurende 0 of 24 uur in een zuurstofrijk Williams medium E bij 37 °C. Op
deze manier werd reperfusie nagebootst. Na preservatie bleef de morfologie behouden in
de leverslices die waren geperfundeerd met UW bij een lage perfusiedruk. Uit deze
histologische beoordeling bleek ook dat er relatief veel erytrocyten achterbleven in de
microvasculatuur van de donorlever. In deze lage-druk groep lieten de markers voor
celschade hoge waarden zien en was de ATP concentratie slechts laag. Verschillen tussen
hepatocytfunctie, bepaald met de ureum synthesesnelheid, werden niet gevonden. De
groepen: UW perfusie in combinatie met een hoge perfusiedruk en UWmod in combinatie
met een lage perfusiedruk lieten betere resultaten zien dan de groep met een lage
fysiologische perfusiedruk en de originele UW. De beste methode voor uitwas van
donorbloed bleek perfusie met UW onder hoge druk of perfusie met UWmod onder lage
druk te zijn. Wij prefereren echter de hoge-drukgroep boven de gebruikelijke perfusie
met UW onder lage druk omdat hiermee de duur van schadelijke warme ischemie beperkt
blijft. Waarschijnlijk is dit resultaat toe te schrijven aan HES die niet alleen de UW
viskeus maakt, maar ook aggregaten vormt met bloed. 

Zoals besproken in hoofdstuk 4 is de hoge-drukperfusie met de originele UW de meest
effectieve methode om donorbloed uit de microvasculatuur te spoelen. Aangenomen
wordt echter dat de hoge-drukperfusie schadelijk kan zijn voor de integriteit van
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capillairen en dat het zeer aannemelijk is dat deze techniek niet gebruikt kan worden in
de alledaagse klinische praktijk. Aangezien een initiële perfusie met UW zonder HES ook
acceptabele resultaten liet zien hebben we bestudeerd hoe deze aangepaste UW de
orgaanfunctie en -schade positief kan beïnvloeden. Het is bekend dat HES de viscositeit
van UW verhoogt en deze bevinding is eerder gebruikt als verklaring voor de slechte
uitwas van donorbloed. 

In Hoofdstuk 5 bestuderen we wat het effect is van HES op donorbloed. Het doel van
deze studie is om uit te zoeken in welke mate HES de viscositeit van UW beïnvloedt en
om de invloed van HES op de aggregatie-eigenschappen van bloed te bestuderen. Deze
studie werd gebruikt om een verklaring te vinden voor het feit dat de initiële
bloeduitwas verbeterd kan worden door gebruik te maken van een aangepaste UW in
plaats van de originele UW. De viscositeit werd gemeten met een zogeheten “cone-plate
rheometer”. De door HES geïnduceerde aggregatie van erytrocyten werd bestudeerd met
een “optical aggregation measuring device”. De experimenten werden uitgevoerd met
rattenbloed en volbloed met UW of volbloed met UWmod bij 4 °C in de verhouding van
1 op 1. De viscositeit van volbloed bij 4 °C was twee keer hoger dan de viscositeit van
volbloed bij 37 °C. De combinatie van UW met volbloed bij 4 °C was 1,3 keer viskeuzer
dan bloed bij 37 °C en de combinatie van UWmod met volbloed bij 4 °C toonde een
viscositeit die vergelijkbaar was met bloed bij 37 °C. De combinatie van UW met bloed
liet ten opzichte van volbloed een negen keer sterkere aggregatie zien. De gevormde
aggregaten waren groter dan de diameter van de sinusoiden van de rattenlever. De
combinatie van bloed met UWmod toonde in vergelijking met volbloed een lagere
aggregatie. Een aanvullende studie toonde vervolgens aan dat HES met een moleculair
gewicht van 130 kDa ten opzichte van de originele UWmod de aggregatie juist verlaagde. 

Wij concluderen dat HES niet alleen een hogere viscositeit veroorzaakt, maar ook een
sterkere aggregatie van erytrocyten. Aangezien de grootte van de gevormde aggregaten
groter is dan de diameter van sinusoiden en deze aggregaten tijdens perfusie dus de
sinusoiden kunnen verstoppen, is dit een belangrijke vinding voor de klinische praktijk.
We denken dat de initiële uitwas van donorbloed uit de humane lever verbeterd kan
worden door gebruik te maken van HES met een laag moleculair gewicht, zoals HES van
130 kDa in plaats van de originele in UW gebruikte HES van 250 kDa. Deze studie levert
een verklaring waarom de initiële uitwas van bloed met de aangepaste UW
preservatievloeistof resulteert in een betere leverfunctie. 

Machinale hypotherme leverpreservatie kan de leverfunctie mogelijk beter behouden
dan nu mogelijk is met de statische cold-storage techniek. Ondanks hypothermie van 
0-4 ºC blijft circa 5% van het celmetabolisme behouden waardoor wellicht ook bij deze
lage temperaturen zuurstof nodig is voor de energiehuishouding van de cel. Toevoeging
van zuurstof kan echter ook leiden tot oxidatieve stress wat weer celschade tot gevolg
kan hebben. In Hoofdstuk 6 is in het kader van de ontwikkeling van een HMP-techniek
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onderzocht of oxygenatie tijdens preservatie van de lever nodig is. Met de resultaten kan
vervolgens een keuze gemaakt worden om eventueel een oxygenator toe te passen
tijdens HMP. 

Na een goede leveruitwas van donorbloed en de donorhepatectomie werden
leverslices gepreserveerd in UW gedurende 0, 24 of 48 uur. UW werd ge(de)oxygeneerd
met respectievelijk 0%, 21% of 95% zuurstof. Ter beoordeling van ischemie-
reperfusieschade werden slices na preservatie gereperfundeerd gedurende 24 uur in
zuurstofrijk Williams Medium E, bij 37 °C. Parameters voor leverschade, leverfunctie en
de mate van schadelijke zuurstofeffecten en het vrijkomen van reactieve
zuurstofradicalen (afgekort ROS) werden bepaald. Daarnaast werd onderzocht of het
mRNA van het potentieel beschermende ‘uncoupling protein 2 (UCP-2)’ mRNA in
verhoogde of verlaagde concentratie aanwezig was in de hepatocyten. Na preservatie
werd er in UW wat gebruikt is voor de 0% groep hogere concentraties gemeten van
transaminasen en LDH dan in UW van de groepen met 21% en 95% O2. De
ThioBarbituretic Acid Reactive Substances (TBARS), een maat voor ROS, waren in de 0%
en de 95% groepen significant hoger dan in de 21% O2 groep. Na preservatie én
reperfusie werden tussen de drie groepen geen significante verschillen meer gevonden.
De synthese van TBARS was significant hoger in de 0% groep. De ureum
synthesecapaciteit was in de 0% groep lager vergeleken met zowel de 21% als de 95%
groepen. ATP liet een met de ureum synthesecapaciteit vergelijkbaar patroon zien.
Messenger RNA van UCP-2 bleef ten opzichte van de controle in een ongewijzigde
hoeveelheid aantoonbaar.

Dit onderzoek toont aan dat oxygenatie van de preservatievloeistof een belangrijke
rol speelt tijdens leverpreservatie, maar ook dat UCP-2 mRNA niet verhoogd tot expressie
komt en dat er waarschijnlijk dus geen beschermende functie uitgaat van het UCP-2
eiwit. Een continue zuurstofspanning van 21% heeft de voorkeur omdat hiermee
leverschade beperkt blijft. Daarnaast hebben wij aangetoond dat ook onder hypotherme
zuurstofrijke omstandigheden reactieve zuurstofradicalen kunnen ontstaan. Een
continue partiële zuurstofspanning van 21% in UW toonde de beste resultaten. Wij
streven er dan ook naar om in de gehele lever gedurende de preservatieperiode een
zuurstofspanning te bewerkstelligen van tenminste 21%. We weten bovendien dat een
hogere zuurstofspanning wel resulteert in leverschade maar niet de leverfunctie nadelig
beïnvloedt. Om een minimale zuurstofspanning van 21% te kunnen garanderen voor de
gehele preservatieperiode is er echter een hogere zuurstofconcentratie nodig aan de
afferente zijde. Door gebruik te maken van de wet van Van ’t Hoff, met een correctie op
basis van de samenstelling van UW-MP en de door Fujita et al gedefinieerde formule voor
de mate van levermetabolisme bij een bepaalde temperatuur, hebben we uitgerekend dat
de minimale partiële zuurstofspanning 55 kPa is aan de afferente zijde van de lever. 55
kPa Staat gelijk aan 55% saturatie met 100% zuurstof. Het gebruik van een oxygenator
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en zuurstofcilinder is dus nodig om deze minimale partiële zuurstofdruk van 55kPa te
kunnen garanderen. Daarnaast is de kans op CO2 of stikstofembolieën, ook wel bekend
als decompressieziekte, kleiner wanneer gebruikgemaakt wordt van 100% zuurstof.
Hoewel we weten dat 100% zuurstof de productie van ROS stimuleert, is de kans op
embolieën kleiner aangezien 100% zuurstof snel wordt opgenomen door het weefsel.   

Geïsoleerde perfusie van de rattenlever (IPL) is een gestandaardiseerd ex-vivo
dierexperimenteel reperfusiemodel. Met dit model kan een aantal fysiologische en
biochemische aspecten van functie(verlies) van de lever worden getoetst die onder
andere een rol spelen bij donatie en transplantatie van de lever. In een IPL-opstelling
wordt de lever echter alleen via de vena portae geperfundeerd. Voor leverstudies waarbij
ook het effect van arteriële perfusie moet worden gemeten is het wenselijk om het
orgaan ook via de arteria hepatica te perfunderen.

Een reproduceerbaar model voor dubbele geïsoleerde perfusie van de rattenlever
(IdPL) werd ontwikkeld en beschreven in Hoofdstuk 7. De hypothese dat het IdPL-model
een beter reperfusiemodel is dan het IPL-model werd getoetst. Wistar ratten werden als
leverdonor gebruikt waarbij de levers verdeeld werden in twee groepen. In de eerste
groep werden de levers alleen via de vena portae gedurende 90 minuten geperfundeerd
met Minimal Essential Medium (MEM) van 37 ºC. In een tweede groep werden de levers
via zowel de vena portae als de arteria hepatica geperfundeerd. Het medium werd
geoxygeneerd met carbogeen (95% O2, 5% CO2) en recirculeerde in beide opstellingen.
Ter beoordeling van leverschade werden transaminasen en LDH bepaald. De galproductie
werd gemeten en de klaring van fenolrood werd berekend, beide zijn een maat voor de
leverfunctie. De totale transaminasen productie was in de IdPL-groep significant lager
dan in de IPL-groep. Galproductie en totale fenolrood-klaring waren in de IdPL-groep
significant hoger.

We concluderen dat het IdPL-model betrouwbaar en reproduceerbaar is en in
vergelijking met het IPL-model een beter reperfusiemodel is voor ons HMP onderzoek.
Niet alleen galproductie en fenolrood-klaring, parameters die onder invloed staan van de
arteriële perfusie, zijn hoger, maar ook twee van de drie algemene schademarkers vallen
bij IdPL lager uit dan bij het IPL-model. De resultaten wijzen erop dat het IdPL-model
in veel gevallen te verkiezen is boven het IPL-model, met name bij transplantatie
gerelateerde vraagstellingen, waarbij het effect van arteriële reperfusie niet
verwaarloosd kan worden.

De tot dusver verkregen resultaten omtrent de uitwas van donorbloed, oxygenatie en
de ontwikkeling van het IdPL-model werden toegepast in een studie waarbij cold-storage
vergeleken werd met HMP. Daarnaast hebben we in Hoofdstuk 8 de effecten van
oxygenatie tijdens HMP preservatie nogmaals bestudeerd. Zoals inmiddels bekend is
resulteert statische cold-storage in een verslechtering van de mitochondriëlefunctie en
energiereserves. Over de verslechterde mitochondriëlefunctie is bekend dat dit voor een
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belangrijk deel bijdraagt aan de beperkingen van koude orgaanpreservatie. Eerder is ook
al aangetoond dat door dynamische preservatie de orgaanfunctie en ATP-concentraties
verbeteren na preservatie en transplantatie. Het blijft echter onduidelijk of een
verbetering in de energiehuishouding van de levercellen een gevolg is van het
dynamische karakter van de preservatiemethode of dat dit is toe te schrijven aan een
continue toevoer van zuurstof aan het leverparenchym. Daarnaast hebben we eerder al
laten zien dat zuurstof niet alleen transplantatieresultaten kan verbeteren maar dat er
ook schadelijke zuurstofradicalen kunnen ontstaan. De studie die in dit hoofdstuk wordt
beschreven is gericht op de effecten van oxygenatie in een dynamische setting. Dit werd
nogmaals bestudeerd omdat toxische zuurstofradicalen niet alleen gevormd worden door
de aanwezigheid van zuurstof maar dat deze radicalen ook gevormd kunnen worden door
mechanische stress op de endotheelcellen. Dit hoofdstuk, in combinatie met hoofdstuk
6, ontrafelt dus de effecten van zuurstof en shear-stress op de vitaliteit van de lever na
ischemie en reperfusie. 

Levers werden gepreserveerd gedurende 0, 24 of 48 uur met de cold-storage techniek
en gedurende 24 uur met de HMP techniek waarbij wel of geen zuurstof werd
toegevoegd. Alle levers werden gereperfundeerd in het IdPL-model. De resultaten lieten
zien dat de functie van de hepatocyten beter was in de levers die gepreserveerd werden
met zuurstofrijke UW ten opzichte van de levers die gepreserveerd werden gedurende 24
uur met de cold-storage techniek. Het feit dat er meer schadelijke zuurstofradicalen
geproduceerd werden bleek geen effect te hebben op de leverfunctie. Oxygenatie
resulteerde in een lagere arteriële weerstand, minder vrijkomende intracellulaire
enzymen en een hogere ATP-concentratie van het weefsel. Daarnaast werd de integriteit
en de functie van de endotheelcellen bestudeerd met immunohistochemie en de opname
van hyaluronzuur. Morfologisch werd de mate van aankleuring met rat specific
endothelial cell antibody-1 (RECA-1) bepaald. RECA-1 nam af na zowel cold-storage als
HMP preservatie. De functionele immunohistochemische marker endothelial nitric oxide
synthase (eNOS) en de functionele biochemische marker hyaluronzuur lieten beide een
vergelijkbaar patroon zien. 

Concluderend kunnen we zeggen dat HMP vergelijkbare resultaten behaald heeft als
cold-storage. Daarnaast bleek dat HMP geen additionele endotheelschade heeft
veroorzaakt maar wel een toename van zuurstofradicalen tot gevolg had. HMP leverde
een beter preservatieresultaat op wanneer gebruik gemaakt werd van geoxygeneerde UW.  

Essentieel voor een optimale HMP is een continue perfusie van de microvasculatuur
van de lever, want alleen dan kan een verbeterde preservatietechniek worden
bewerkstelligd. Een belangrijke vraag die dus beantwoord moet worden is de vraag wat
de exacte arteriële en portale perfusiedrukken zijn. Gezien de schade die optreedt aan
de endotheelcellen van levers die geperfundeerd worden met drukken die afgeleidt zijn
van de succesvolle HMP nierperfusiedruk, vragen wij ons af of deze afgeleide drukken wel
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juist gekozen zijn. In de jaren ’60 werd de oorspronkelijke nier-perfusiedruk empirisch
gedefinieerd en is sindsdien nooit meer heroverwogen. Een reden te meer om ondanks
de bemoedigende resultaten uit het voorgaande experiment toch te gaan kijken naar
verschillende perfusiedrukken. Het doel van dit onderzoek was het definiëren van de
optimale perfusiedruk tijdens HMP van de lever en is beschreven in Hoofdstuk 9. Als
voorwaarde voor een juiste perfusiedruk werd gedefinieerd dat de lever volledig
geperfundeerd moest worden zonder dat er endotheelschade optreedt. Rattenlevers
werden door middel van continue perfusie gepreserveerd met UW preservatievloeistof.
Drie groepen werden gedefinieerd waarbij de pulsatiele arteriële perfusiedruk en de
continue portale perfusiedruk werden gevarieerd. De perfusiedrukken bedroegen
respectievelijk: arterieel 12,5 en portaal 2 mmHg in groep A; 25 en 4 mmHg in groep B
en 50 en 8 mmHg in groep C. Aan UW werd acridine orange (AO), een marker voor vitale
hepatocyten en propidium jodide (PI), een marker voor dode cellen, toegevoegd. Na één
uur preservatie werd bepaald in welke mate de lever geperfundeerd werd door gebruik te
maken van fluorescentie na belichting van het leveroppervlak. De zo verkregen beelden
werden met behulp van computeranalyse verwerkt. De locatie van PI positieve cellen
werd met behulp van het fluorescentiesignaal in vriescoupes bepaald. Het percentage
perfusie in groep A was 72%, met name van de leverzones 1 en 2. De levers uit zowel
groep B als C waren volledig geperfundeerd. Schade aan endotheelcellen, PI positieve
cellen, werd in groep C gevonden, maar niet in groep A en B. 

Eerder onderzoek door andere groepen heeft laten zien dat een betere
leverpreservatie bereikt kan worden met HMP dan met cold-storage. In onze studie
werden perfusiedrukken gebruikt die vergelijkbaar zijn met dit eerdere onderzoek. Onze
resultaten lieten echter zien dat deze perfusiedrukken slechts resulteren in een partiële
perfusie van de lever. We lieten zien dat de gehele lever geperfundeerd kan worden door
de perfusiedrukken te verhogen. Een te hoge perfusiedruk, arterieel 50 mmHg en portaal
8 mmHg, heeft echter endotheelcelschade tot gevolg gehad, hetgeen een negatief
bijkomend effect is. Concluderend: de perfusiedruk zoals toegepast in groep B is geschikt
voor HMP, met een optimale perfusiedruk van 25 mmHg voor de portale vasculatuur en
4 mmHg voor de arteria hepatica.      

In hoofdstuk 10 wordt in het kort aandacht besteed aan de doelstellingen van HMP
en wordt uitgebreid ingegaan op de diverse noodzakelijke onderdelen. Hoewel HMP
succesvol wordt toegepast voor preservatie van de nier, is het nu nog niet mogelijk om
levers machinaal te preserveren. HMP van lever verkeert nu nog steeds in een
experimentele fase. De huidige gepubliceerde resultaten zijn ook niet eenduidig wat
betreft de vitaliteit van de lever na machinale preservatie en transplantatie. In dit
hoofdstuk, Hoofdstuk 10, bespreken we de drie belangrijkste vereisten voor HMP van de
lever. Deze drie vereisten zijn: de keuze van de preservatievloeistof, de perfusie-
karakteristieken en oxygenatie. Na de wetenschappelijke literatuur te hebben
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bestudeerd, blijkt dat UW-MP als preservatievloeistof momenteel de beste keus. Voor het
tweede punt vonden wij nog geen eenduidig antwoord. Verschillende experimenten
geven namelijk onvoldoende of tegenstrijdige data om er een adequate perfusie-druk of
-flow uit te kunnen afleiden. Voor een juiste interpretatie zijn namelijk gegevens nodig
van zowel de druk- als de flow-karakteristieken. De beste benadering is een fysiologische
verdeling van perfusie-druk en -flow met een pulsatiele perfusie via de arteria hepatica
en continue perfusie via de vena portae. Na onze eigen studie en gezamenlijk onderzoek
met de vakgroep Artificial Organs werd een richtlijn gedefinieerd voor de juiste
perfusiedruk. De gekozen perfusiedruk is lager dan de perfusiedruk die gebruikt wordt
voor HMP van de nier om schade aan endotheelcellen te voorkomen. Het derde punt is
oxygenatie van UW-MP. Eerder concludeerden we al dat oxygenatie nodig is voor
optimale preservatie en hiervoor zal een passende oxygenator worden gezocht in
combinatie met 100% zuurstof. Deze drie punten zijn vertaald naar componenten die
vervolgens zijn ingebouwd in één apparaat. Voor het ontwerp werd rekening gehouden
met bestaande chirurgische en transplantatie gerelateerde technieken. Daarnaast is het
huidige ontwerp in staat om gedurende 24 uur zelfstandig te functioneren zodat het
toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk.          

Vooruitzicht en nieuwe ideeën
De samenwerking tussen het Chirurgisch Onderzoeks Laboratorium en de afdeling

BioMedical Engineering heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp voor hypotherme
machinale leverperfusie. Het ontwerp is gebaseerd op de criteria die werden gedefinieerd
door een panel bestaande uit onderzoekers en deskundigen met een medische of
(elektro)technische achtergrond en gezamenlijk hebben we de mogelijkheden bestudeerd
op welke wijze leverpreservatie verbeterd kan worden. Wij hebben besloten om een HMP-
apparaat te ontwikkelen met behulp van experimentele modellen met rattenlevers. De
HMP techniek werd opgebouwd uit bestaande onderdelen en wij hebben het ontwerp
vervolgens getest in een varkensmodel. We maken nu gebruik van: hypothermie, UW-MP
orgaan-preservatievloeistof, oxygenatie met 100% zuurstof en perfusiedrukken van
30/20 mmHg voor de arteria hepatica en 4 mmHg voor de vena portae. 

Levers werden in het eerste prototype gepreserveerd gedurende 24 uur. De resultaten
lieten zien dat deze nieuwe preservatiemethode functioneerde binnen de gestelde eisen:
het zelfstandig handhaven van de ingestelde perfusiedrukken gedurende 24 uur,
zuurstofverzadiging van meer dan 55% of 55 kPa, en hypothermie van 0-4 ºC. De
experimenten toonden aan dat de opstelling steriel bleef gedurende het gehele 24 uur
durende experiment. Daarnaast werd achtergebleven donorbloed alsnog uit de lever
gespoeld en trad er slechts beperkte schade op aan de niet-parenchymale cellen en een
verwaarloosbare schade aan de parenchymale cellen. Dit werd vastgesteld met zowel
lichtmicroscopie als met electronenmicroscopie. Om een conclusie te kunnen trekken of
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deze nieuwe lever preservatiemethode geschikt is voor de klinisch praktijk, is het van
belang om nu een volgende stap te zetten. Levers van grote proefdieren preserveren en
transplanteren is nu een eerste vereiste.         

De doelstelling van ons onderzoek is de ontwikkeling van een HMP-techniek voor de
lever, waarmee de donorpool vergroot en de preservatieduur verlengd kan worden. In de
afgelopen jaren hebben we een aantal belangrijke componenten voor HMP-preservatie
gedefinieerd en dit heeft een nieuw en duidelijk beschreven concept opgeleverd. Hoewel
we geen significant betere preservatieresultaten hebben kunnen laten zien in de door
ons gebruikte in-vitro transplantatiemodellen, denken we toch dat HMP een interessante
ontwikkeling is. Het dynamische karakter van deze manier van preserveren maakt
toekomstige verbeteringen in preservatie wel mogelijk. Een aantal belangrijke
onderwerpen draagt bij aan deze gedachte. Het eerste punt is dat het met dynamische
preservatie mogelijk is om tijdens de preservatieperiode niet-invasieve markers te
gebruiken om leverfunctie of -schade te beoordelen. Het blijft echter nog onduidelijk
welke marker geschikt is om te gebruiken als voorspellende waarde voor levervitaliteit
na transplantatie. Een aantal suggesties is inmiddels wel gedaan, zoals: het vrijkomen
van lactaatdehydrogenase in UW, de concentratie van zogeheten fatty acid binding
proteins of alfa-glutathion-S-transferase. Deze markers kunnen echter niet met een
bestaande routinematige test gemeten worden en het is nog niet met zekerheid
aangetoond of deze markers levervitaliteit na transplantatie voorspellen. De vraag welke
voorspellende marker gebruikt kan worden blijft vooralsnog onbeantwoord. Het
berekenen van de vasculaire weerstand tijdens HMP van de nier is in het verleden
gebruikt als een indirecte maat voor niervitaliteit. Hoewel deze methode niet
overeenkomt met de markers zoals eerder beschreven, staat dit wel een ruwe indicatie
toe van niervitaliteit na transplantatie. 

Het tweede punt waarom wij denken dat HMP een beter preservatiemethode is dan
cold-storage is de mogelijkheid om tijdens preservatie medicamenteuze interventie
mogelijk te maken. Op geleide van geleidelijke of abrupte veranderingen in de uitlees-
parameters van het HMP-systeem (vaatweerstand, schade- en/of vitaliteitsmarkers in
UW) is het mogelijk om al tijdens preservatie ondersteunende medicatie toe te passen.
Het derde punt is de preservatievloeistof. Gedurende onze experimenten hebben we
gebruikgemaakt van UW. Andere groepen beschreven het gebruik van nieuwere
vloeistoffen. Verbeteringen in bestaande vloeistoffen kunnen behaald worden door
gebruik te gaan maken van extra supplementen zoals vasoactieve stoffen of anti-
oxidanten. Binnen de ontwikkeling van HMP voor de lever stellen wij dat perfusie-
preservatie een significante verbetering van levervitaliteit kan bewerkstelligen wanneer
een verbeterde preservatievloeistof gebruikt wordt op basis van de bestaande UW.
Vasodilatoren en krachtige antioxidanten zijn bekende effectieve toevoegingen aan UW
en werkzaam in een koude omgeving. 
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Uit onze experimenten is gebleken dat HMP-preservatie net zo goed is als preservatie
met de huidige CS-techniek. Een verbetring in levervitaliteit konden we echter niet
aantonen. Een mogelijke verklaringen voor deze onverwachte bevinding is dat de levers
die gebruikt werden onder hoge druk grondig werden doorspoeld om het donorbloed uit
de bloedvaten te verwijderen. De bloeduitwas was in deze experimenten goed uitgevoerd
en deze optimale initiële bloeduitwas verbeterde de leverfunctie en verminderde
leverschade na ischemie-reperfusie. Wij hebben in zowel ratten- als varkenslevers (de
experimenten met varkenslevers werden niet gepubliceerd) kunnen laten zien dat de
conventionele hepatectomie-procedure niet resulteerde in een complete uitwas van
donorbloed. Naast de experimenten met rattenlevers hebben onze experimenten met
varkenslevers ook bevestigd dat dynamische preservatie resulteert in een betere uitwas
van erythrocyten gedurende de preservatieperiode. De gunstige effecten van HMP zoals
die bijvoorbeeld beschreven werden door de groepen van Pienaar, Dutkowski, Yamamoto
en Boudjema, zouden dus ook geïnterpreteerd kunnen worden als een verbetering in
orgaanpreservatie door een continue, grondige en complete uitwas van donorbloed. Het
zou dus zo kunnen zijn dat door middel van HMP de initiële uitwas van donorbloed
verbetert en na enkele uren perfusie cold-storage een goed preservatie resultaat
oplevert.  

Voor onze experimenten hebben we gebruik gemaakt van normale en gezonde
rattenlevers. Met deze gezonde levers konden we aantonen dat er een verbetering in
leverpreservatie haalbaar is door simpelweg de uitwas van donorbloed te verbeteren.
Nadat een goede bloed uitwas verkregen is bleek het niet mogelijk te zijn om met behulp
van onze nieuw ontworpen HMP-preservatietechniek (figuur 1) de levervitaliteit verder
te verbeteren. Wij verwachten niet dat nieuwe technische ontwikkelingen de lever
vitaliteit verder kunnen verbeteren wanneer de UW-MP preservatie vloeistof in gebruik
blijft. Wij denken dat HMP in combinatie met een nieuwe verbeterde preservatievloeistof
de levervitaliteit verder kan verbeteren. Door bijvoorbeeld extra componenten aan UW-
MP toe te voegen, of door de bestaande HES te vervangen door HES met een laag
moleculair gewicht. Hierdoor wordt de kans op succesvol preserveren met HMP sterk
vergroot. Een vernieuwde preservatievloeistof is op dit moment echter nog niet
beschikbaar. Dit betekend niet dat verdere studies met HMP-preservatie gestaakt moeten
worden. HMP is namelijk niet bedoeld om gezonde rattenlevers te preserveren, maar om
levers te preserveren die beschadigd zijn door warme ischemie tijdens de non-heart-
beating donatieprocedures of bij de zogeheten marginale donoren. HMP gecombineerd
met UW-MP kan mogelijk wel een significante verbetering laten zien in deze donor
groepen. Verdere studies met de HMP techniek zijn dus gerechtvaardigd. Voor de
komende jaren is het dus nodig om het onderzoek te concentreren op zowel de
preservatievloeistof als op de marginale of non-heart-beating donoren. Daarnaast kan de
nu gedefinieerde HMP-techniek getest worden met levers van grotere proefdieren of met
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humane levers die niet geschikt zijn voor transplantatie. Op deze manier kan bepaald
worden of de instellingen zoals ze nu gedefinieerd zijn voor rattenlevers voldoen in het
grotere proefdier of de humane lever. 

Figuur 1: Prototype van het nieuwe ontwerp voor Hypotherme Machinale Perfusie van de lever.

Machinale preservatie blijkt te kunnen bijdragen aan een verbetering van de
leverpreservatie techniek doordat donorbloed goed uit de lever kan worden gespoeld. De
vraag is echter of de originele gedachte om een continue machinale preservatie te
ontwikkelen de juiste weg is in het verder verbeteren van leverpreservatietechnieken.
Een goed alternatief voor continue perfusie is het gebruik van HMP gedurende de eerste
paar uur van de verder koude en statische preservatieperiode. Deze tijdsduur is
voldoende om voor een goede donorbloed uitwas te zorgen en om er voor te zorgen dat
de beschermende preservatievloeistof het gehele vasculairebed van de lever kan
bereiken. Gedurende de eerste twee preservatie uren verwijden bloedvaten na een
aanvankelijke  sterke vaatvernauwing. Daarnaast wordt er in deze periode ook de meeste
zuurstof verbruikt wat met behulp van HMP in voldoende mate kan worden aangevoerd.
HMP kan ook gebruikt worden voor de laatste preservatie uren. In dit geval kan HMP
gebruikt worden voor het meten van vitaliteitsmarkers, om de kwaliteit van de lever te
beoordelen en om het mogelijk te maken extra ondersteunende medicamenten toe te
voegen. Kortdurende intermitterende hypotherme machinale perfusie gedurende de
initiële leverperfusie en perfusie aan het eind van de preservatie periode zijn potentieel
belangrijke tijdsperioden waarin HMP goed toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.
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