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HOOFDSTUK 11  

Dit proefschrift is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel (hoofdstukken 1-4) 
wordt het interorgaan metabolisme van ammaniak en rnetabooll gerelateerde 
aminozuren in patiënten met lever cirrhose blespraken en, tevens de mcabole en neu- 
rospychologische gevolgen van een hoge tractus digescivus [HTD] bloeding. Hn her 
tweede gedeelte (hoofdstukken 5-7) worden de metabolie gevolgen w een HTD 
bloeding op het vertakte keten aminozuur en het eiwitsynthese metabolisrnc 
besclareven. Het derde deel (hoofdstukken 8-13] beschrijfi de pathoíjkolagische basis 
van hepatische encephaloparhie (ME) in patienten die een transjugulaire intrrrhepatis- 
che portasysternische stent shunt (TIPSS) insertie ondergaan. Tevens wordt in patiën- 
ten met acuut leverfden (ALF) de rejatie tussen hersenmetabolisrn- en haernodynamiek 
beschreven en wordt de klinische en pathofy-siologische: basis van de therapeutische 
toepassing wan koelen van het gehele lichaam bij deze patiënten bestudeerd. 

In Haof&& 1 beschrijven we het interorgaan metabolisme van ammoniak en 
gerelateerde aminozuren in metabool stabiele patiifnten met levercirrhose en een 
TIPSS. De studie was anwarpen em het interorgaan ammoniak rneaabolisme te kwan- 

tificeren in patiënten met levercirrhose. Hierbij was er de belangrijke grondaanname 
dat tijdens levercirrhose die ureurnsynthesecapaciteit verminderd is en dat dan de belan- 
grijkste alternatieve ammoniak ontgiftigingsrouee b t a a t  uit de synthese van het 
aminozuur glutamine uit ammoniak en glurarnaat. Pn de. 24 patiënten die we 
bestudeerden bleek dat mmoniak voornamelijk geproduceerd weed in. de portad 
drainerende o~rganen. Daarnaast produceerden de nieren ammoniak, in hoevedheden 
die gelijk was aan hetgeen in bet hepaito-splanchnische gebied geproduceerd werd. De 
skeletspieren verwijderden meer mmoniak dan de cirrhotis&e h e r ,  echter de hoeveel- 
heid stikstof die werd opgenomen door de spier in de vorm van ammoniak was min- 
der dan dgegeven in de vorm van glutaniine. De portaal drainerende organen con- 
sumeerden glutamine en produceerden m m t ~ n i a k ~  alanine en citmlline. Een opval- 
lende observatie \was dat ureum wed  afgegeven aan de venia limalis en de vena mesen- 
teria superior, waardoor organen die hierop draineren bijdragen aan de gehele-lichaam 
mesgenese in deze cimhotische patiënten. In deut: studie wend geconcludeerd &t de 



hypermmonernie in metabool stabiele patienten met levaercirrhose en een TIPSS het 
resdta t  is van de p o s ~ s t e m l s c h e  shunting van ammoniak geproduceerd in de por- 
t d  draarnesende organen en uit de nier. De spieren verwijderden meet ammoniak uit 
dIe circulatie dan de cirrhocische lever, maar produceren excessieve hoeveelheden van de 
niet-toxische stihtlaf carrier glutamine, die elders (in nier en darm) weer tor ammoni- 
ak kan worden geme~alroliseerd. 

In Hoaf&& 2 worden de metabale gevolgen wan een HTD bloeding in ~a t i ën-  
ten met lever cirrhose bestudeerd. Een HSD bloeding is klinisch een van de meest 
voo~k~rnende HE inducerende momenten in deze pati~ntenpopdaeie. In dit hoofd- 
stuk worden m e  studies besproken. In de eersre studie werd een HTD bloeding ges- 
imuleerd in acht patiënten met Ievercirrhose en een TIPXS. Dle bloeding werd ges- 
imuleerd door een intragsrrjsche toediening van een aminozuur oplossing met de 
samenstelling van het hemoglobine molecuul. Bloed werd gedurende vier uren inter- 
mitterend afgenomen uit de arteria fernoralis en de vena femoralis, renalis, porta en de 
vena hepatica. Tevens werd de plasma flow over deze organen gemeten. Door de ga- 
imuleerde HTD bloeding steeg de arteriële ammoniak concentrarie zoals verwacht sig- 
nificant. Er kon geen significante toename in de ammoniak productie uit de portaal 
drainerende olganen gevonden worden, maar de ammoniak productie uit de nier nam 
we1 G-voudig toe. In tegenstelling tot de onveranderde ammoniak opname door de cir- 
rhotische lever, was er wel een significante toename in ammoniak consumptie door de 
spier. 

In de tweede studie werden 9 patiënten met levercirrhose bestudeerd die een acute 
HTD bloeding h d d e n  en een acute TIPSS plaatsing ondergingen. Bloed werd 
dgenomen uit een arterie, de vena hegatica, nenalis en de vena porta. Tevens werd de 
plasma flow bepaald over de Ievet en de nier. Het bleek dar ammoniak alleen werd 
gepr~duceerd door de nieren en dat er p e n  netto ammoniak productie was over het 
spla~ichnische gebied. Uit beide studies werd geconcludeerd dat een toegenomen 
emmoniak productie door de nieren een belangrijke rol speelt In de hyperammonemie 
die volgt op een HTD bloeding bij patilEntei1 met levercirrhose. Tijdens deze situatie 
van hyperammonemie was de spier het belangrijkste ammoniak consumerende orgaan. 

In HooiFELstiilk 3A worden de metabole gevolgen beschreven van een andere HE 
inducerende klinische situatie. In deze studie wordt de belangrijke rol van de nies in 
animsniak homeostase beschreven tijdens de plaatsing van een TIPSS in pati" enten met 
lcvercirrholse. Dertien patiiënten met lewrcirrhose werden bestudeerd 1 uur voor en 1 
uur na plaatsing van een TIPSS. In deze patiënten werd bloed dgenaimen uit de vena 
parta, hepatica, de rechter vena rendis en de vena femaralis. Vódr plaatsing van de 
TIPSS bleek de eMux van ammoniak uit de nier vene significant groter te zijn dan de 
hoieveelheid aramaniak die door de lever werd afgegeven. De hoeveelheid ammoniak 
die doos de lever werd afgeven was niet significant verschillend van nul. TIPSS $uts-  
ing veranderde de arteriële ammoniak concentratie en de hoeveelheid ammoniak die 



door de lever werd afgegeven niet, maar de hoeveelheid ammoniak die door de nier 
werd afgegeven reduceerde significant, tot hoeveelheden die nlet significant xrschi!dei~ 
van nul. De opname van de ammoniagene aminozuren gluramine en gJyQne doos de 
nier werd niet beïnvloed doar de ZTPSS plaatsing. Dit suggereert een toeriame in 

ammoniak excretie via de urine (hetgeen echter niet gemeteti werd in deze studie). Her 
veneuze minus arteriële concentratie versdail van ammoniak over de spier nam toe na 
plaatsing vrui de TIPSS. Na TIPSS plaatsing was de geschatte hoeveelheid ammoniak 
die via porta-sysren~iscbe shunts in de sysremische circulatie wordt afgegeven 7 keer 
hoger dan de hoeveelheid die door de nier werd &gegeven. De nieren bleken in staar 
om snel na plaatsing van de TIPSS te verxnideren van een ergaan dar netto ammoniak 
afgeeft aan de sysremische ci~ulacie in een lorgaan dar geen ammoniak mecr aFgcefi. 
Deze aanpassing van de nier zou het mechanisme kunnen zijn waarmee de pariëilt met 
ievercirrhose de ammoniak homeascase handhadt na portasystemische shunting. 

In Hoofhied 3.B beschrijven we de effecten van plasma volilime expansie op de 
ernst van HE, plasma ammoniak en urine ammoniak excretie in patienten met diuret- 
ica-geinduceerde HE. Vijfiien patienten met alcoholische lever cirrhose en diuretica- 
ge~ndureeade HE werden geïncludeerd. In 8 patiënten werd humaan dburnii~e oploss- 
ing gebruikt voor volume expansie en in 7 patiënten werden collolden gebruikt. Een 
significante verbetering van HE gradatie trad alleen op in de groep die was behandeld 
met humaan albumine. Zn beide groepen waren er vergelijkbare verminderingen in 
plasma ammoniak concentraties, plasma renine acriviteir en angiotensine I1 en was er 
een vergelijkbare taename in de arteriële bloeddruk, nies plasma flow en 
ammonia uitscheiding via de urine. Plasma malondialdehyde, een rnerhtof voor oxi- 
datieve stress, was initieel verhoogd in beide groepen, maar daalde in de groep patien- 
cen die werden behandeld met humaan albumine oplossing. De resultaren wan deze 
studie toonden aan dat plasma valuine expansie  leid^ tot een significante verlaging van 

de arteriële ammoniak concentratie. Dit gesclxiedr waarschijnlijk via een toegenomen 
ammoniak excretie via de urine. Deze verlaging van de aminoniak concentratie resul- 
~eerde alleen in een verbetering van de HE gradering in die pazienten die met I ~ u m a m  
albumine werden behandeld en waarin een reductie in oxidatieve stress werd gezien. 
Deze resultaten ondersteunen de hyporhese dat andere factoren, zadc midarievc stress, 
interacteren mer ammoniak in de pathogenese van diuretim-gei"nduceerdc HE, en ?rug- 
gereren een potentiële rol voor albumine infisie b ~ j  de behandeling van deze patizm-roen. 

In Hoof&d 4 beschrijvct~ we mee studies waarin het model om een HTD 
bloeding te simuleren, middels een intragastrisch toegediende rninloa,~~ur oplossing die 
lijkt op het hemoglobine molecuul, wordt gebruikt om de path~@sialogie van HE te 
bestuderen. 

In Hoof&nrk 44 cescten we de hypohese dat een gesimuleende HTD bloeding 
leidt tot een verminderd nelpropvchologisch fumctioneren en een reducric in reginnde 
cere'bde dooabloeding. Achx metabool stabiele patiSn.tcw met cirrhose van de lever 



werden bestcedee~rd vlak voor en 4 uur na de toediening van de oplossing. Die neu- 

ropsychologische i~mt bestond uit de Tr'rails B Test, Digit Symbol Substitiurion Test, de 
geheugen subtect van de h n d c  cmc en een reactle tijd test. Blocd werd afgenomen voor 
de bepaling van ammoniak en aminozuren. Regionde cerebi.de perhsie werd gemleren 
met beh,ulp wan een head-SIJECT-scwner. De resulaten lieten zien dat een ges- 
imuleerde HTD bloeding leidt toa. hypermmonernie, hypaisoleucinemie en tot een 
significante vermindering in neuropsychologicch hncéioncreil. h a l y s e  van de SI'ECT 

gegevens liet zien dat de gesimuleerde HTD bloeding leidde tot een significant ver- 
minderde cerebrale perhsile in beide temporaal kwabben, de Iinke~er gyms frontdis supe- 
rior en de rechter g r u s  parietale en cingulatus. We concludeerden uit deze studie dar 
een simulatie van de metabole van een HTD bloeding in patiënten met cir- 
rhose van de lever een inte~essanr nieuw mudel is om de pacho~siolagie van ME te 
bestuderen. 

In Haofdsrink 4ED wordt hetzelfde model gebruikt om de gevolgen met betrekking 
tot neurospychologische mts, intracerebrale concentratie cn magnetisatie 

transfer raaio (MTR) te bestuderen. Achtenveertig metabool stabiele patienten met lev- 
ercirrhose die gecn kenurnerken vertoonden van HE werden germdorniseerd tussen de 
gesimuleerde bloeding en placebo toediening. Metingen werden verricht vlak &&r en 
4 uur na toedileniiig van de oplossing. De neurospychalogische test besrand uit de'fiails 
B "Est, Digit Syrnbol Subsoitutiun Test, de %eheugen subtesr van de Randt test en een 
reactie tijd test. Bloed werd dgenomeiz voor bepaling van ammoniak en minazuren. 
In de eerste 16 patienten werd het hersenmetabolisme bestudeerd middels proton mag- 
netische resonantie (MR). In 7 andere parûznten weden de effecten op MTR 
bestudeerd. De arteriele ammoniak concentratie steeg significant na de gesimuleerde 
HTD bloeding en bleef gelijk in de placebo groep. Het neuropsychologisch func- 
tioneren verbeterde significant in de placeha groep, in tegenstelling tot de 
l-ITD bloeding groep, Na de gesimuleerde HTD bloeding was er een significante toe- 
n m c  van de intracerebrde gluraminelgleitamilteIcri&atine rario en een significante 
afi~arnie i r i  MTSK. Dit: suggereert Aar een toename in intracerebraal water een van de 
pathriEy.siologische nnechanisrnen is waardoor HE entsiaat in patiënten met levercir- 
rhcose. We concludeerden uit dexe studie dat een gesimuleerde H"YD bloeding bij 
patiënten met lever cirrhosc leidt tot een vermindering in neuropsychologisch hnc-  
rioneten, waasd~ijlzlijk tengevolge van een intracerebrale glutamine accumulatie en 
gerelarcerdc intracerebrale zwelling. 

111 hoef&t-uk 5 wordt de hypothese geinrrodwcecrd dat de mmoniagene en 
htahole gevolgen van een HTD bloeding worden veroorzaakt door de zfivezigheid van 
het essentide anninozuus isoleucine iri her hemoglobine malecu~d. Het hemoglobine 
rnolecud Is uniek omdat het esserrriele verrakte keten aminozuur isoleucine mist en een 
grote hoeveelheid van de mee andere vertakte keten aminozuren, leucine en valine 
bevat. Een MTD bloeding heeft daardoor rat gevolg dat de darmeti een eiwit van neer 



la@ biologische waasde aangeboden hijgen, l-ietgeen een stimulus is om een, 

biologische processen te induceren dic uiceiridclijk resulteren in netto 

Netto eiwit &raak is nadelig voor het functioneren van sneldelende cellen, cellen 
beriokkeii bij her immuunproces, en van eiwitten met een kone hdhvaardetijd. In  dir 
hoofdstuk onderbouwen wij d a e  hypothese en poneren we een oplussiiig om deze 
ammoniagegene en katabole cascade re voorkomen door inutraveneuze infusie VU het 
esseaitliile aminozuur isoleucine. 

In Hoofdstuk 6 wosdr de h~pothcse getest dat een HTD bloeding resulteere in 
hypoisoleucim.iemie door de induccie van vertakte keten aminozuur antagolzisme en 
daardoor resulteert in verminderde eiwitsynthese. Wij bestdeerderr 5 gevare, 
metabool stabiele patiënten met cirshosz? van de lever. De patiënten hegen een 
geprimeti, continue inzraveneuze infusie van het stabiele isatoap [1-13C]isolettciril@ er1 
een prirning dosis wan ['3C]bicaubonaat zodat het mogelijk was om isoJeucine oxidatie 
en eiwitsynthese te bepalen. Her protocol bestond uir een i uur durende periode 
waarin intragastrisch fj~iologisch muit werd gegeven gevolgd door een 4 uur durende 
periode waarin een HTD blocding: werd ~simuleerd dasr intragastrische toediening 
van een aminozuur mengsel met een samenstelling identiek aan lier hemoglobine mol- 
ecuul. Deze gesimuleerde MTD bloeding resulreerde in een significaiiee daling van de 
arteriële isolenacine ëoncentraicie (tot 26% van de uitgangsconcentratie) en een signifì- 
cante stijging van de arteriële concentraties van de vertakre keren anninoz~~ren leucirie 
(400%) en (350%). Zowel de flux als de oxidatie van isoleucirie verminderden tot een- 
derde van de uitgdngswmrde als gevolg van de gesimuleerde HTD bloeding. Hierdoor 
veranderde de fractie van de isoleucirie ~BLUX, die gebruikt wordt voor oxidatie, niet 
tengevolge van de gesimuleerde HTD bloeding Als gevolg hiel-vali daalde de niet-oxi- 
datieve fractie van de isoleucine flux, een maat voor de eiwissynthese, tot eenderde van 
de uitgangswaarde. Het feit dar dit niet leidde: tor een relatieve daliirig van de oxidatie 
vm isoleucine h n  alleen maar verklaard worden door het optreden van vertakte heten 
aniinazuur antagonisme. 

In Hoofdstuk 7 beschrijven we de van een gesinnuleerde I-ITD bloeding 

op el" eiwit kinctiek in patienten ineï cirrhose wan de Iever en de mogelijke tliera- 
peutische effecten van. ir~traveneuze infulsie van isoleucirre tijdens deze interventie. We 
kwantificeerden de eiwit kinetiek over de portaal drainerende organen, de lever, de 
beenspieren en de nier gedurende de gesimuleerde bloeding. Zestien overnacht- gevaste, 
rnetabooll s~abiele patiënten kregen gedurende leen 4 uur durende ~er iode een inieragas- 
triSche Enfnusie van een aminazuur mengsel inez een samenstelling idenrlek aan het 
hemoglobine molecuul en werden gerandomiseerd om intrweneux ~siologisch zout of 
inzr;uveneus Psoleucine ze hijgen. Gedurende de studie werd een mix v a  stabiele isia- 
topen gegewn om op orgaan niveau eiwitsynthese en afbraak te bepalen. De ges- 
itndeesde HTD b l a e d i ~ i ~  resulteerde in hyperammonernie in beide groepen en in 
hypoisoleucinemie in de +sialogisch zout groep, dat werd voorkmen in de isoleucine 



interventie greep. Isoleucine infusie stimuleerde eiwit synthese in de lever en de spier. 
In de colztrole groep was deze normde respons op een aminozuur maaltijd onderdrukt. 
Eiwit knetiek in de portaal draiilerende organen en de nier werd niet beïnvloed door 
heir studie protcrcol. Isoleucirze infusie had geen invloed op de post-haemarrrhagiscIbe 
hyperamrnonemie, die voornamelijk werd veroorzaakt door de toegenomen mmorui- 
ak productie in de nier. Wij concludeerden uit deze studie dat infusie van isoleucine 
gedurende een gesimuleerde HTD bloeding in patiënten met cirrhase van de lever de 
verstoorde eiwitsynthese En de lever en de spiet herstelt en resulteert En een netto eiwit 
aanmaak in d e .  organen. Vervolg onderzoek is nodig om de therapeutische waarde van 
isoleucine infusie in patiënte11 met een acute HTD bloeding re onderzoeken. Dit 
onderzoek zoet zich moeten richten op de effecten van isoleucine infusie op stollings- 
functie en infectie iilcidentie af  op subsriruut eindpunten als aanmaak snelheid en 
functie vaii srollingsfactaren en sneldelende cellen die betrokken zijn bij de imrnuuun- 
respons. 

In Hoofdstuk 8 onderzoeken we de acute effecten van een TIPSS plaatsing op het 
ammoniak en aminozuur metabolisme van de hersenen van patiënten met cirrhose van 
de lever. Tevens bestudeerden we de effecten op de cerebrale doorbloeding en de NO 
productie vara  he^ gehele lichaam. Twaalf patiënten die een TIFSS insertie ondergingen 
vanwege bloedende oesophagus varices werden bestudeerd. Cardiovasculaire haemo- 
dynamiek werd gemonitoord middels een Swan-Ganz katheter en cerebraie bloedflow 
(CBF) werd gemeten met de Kety-Scbmidt techniek. NO metabolisme werd gemeten 
met behulp van stabiele isotopen (L-k$1nidino-l5N~] hginine en L-[urelh-13C;5,5- 
LHz] Citriulline). TIPSS insertie resulteerde in. een significante vermindering van de 
gemiddelde aras i~le  bloeddruk, een significante stijging in cardiac output en CBJF. Er 
werden geen sipi;ficmte veranderingen waargenorneii in de arteside ammoniak eon- 
centratic, maar de opname va11 ammoniak door de herseneli nam significant toe. 
Tevens was er een significante toename van de productie van NO, welke correleerde 
met de veranderingen in gemiddelde arteriële bloeddruk, cardiac output en CBR We 
concludeerden dat een TIPSS plaatsing resullteent in een sig~~ificmte stijging van de  
CBE wlke  waarschijnlijk resulteert in een toegenomen ammoniak opname door de 
hersenen. Be data van de studie ondersteunen tevens de hypothese dat een TIPSS gein- 
duceerde toename van de CBF wordt gemedieerd door een toename van de NO pro- 
ductie. Het exacce mechanisme van de gestimuleerde NO productie is niet g&ed 
duidelijk, maar de data van onze studie ondersteunen een rol voos een toegenomen 
aminoiiiak opname door de hersenen en een TIPSS-geisLd~ucees8e toename van de car- 
diac output welke leidt tot een toename in shear stress. 

HooEdst.uk 9 beschrijft de rol Iran ontstekingsmediiatorcn in de parhofysiollogie van 
gestegen inrracraniEle druk (ICP) in pariEnten met ALF en de correlatie met CBE en 
ammoniak metabolisme. 2 1 patienten met ALF wenden bestudeerd vanaf het moment 
dat ze beademd werden vanwege hepatisch coma, tot het moment dat ze specifiek 



bchandding ondergingen voor gestegen iritracranai~le druk. f imke l i j k  van de iniriieel 
gemeten intracraniële druk werden de patienten ingedeeld in mee groepen: patienten 
die specifieke behandeling behoefden voor verhoogde intracraniële druk 
(ICP>201mmHg, Groep 1: n=$) en patiënten waarbij dit niet nodig was (ICPL2iO 
mmHg, Groep 2: n=13). Patiënten in Groep 1 hadden significant verhoogde waarden 
van ont~tehn~smediaroren en een verhoogde plasma ammoniak coiicen~atie. In die 
groep was er een significante correlatie tussen TNFa concentraties en CBF (r=Ci.8Q). 
Vier pacicnten uit groep 2 ontwikkelden uitbraken van verhoogde inrracrani~lie druk 
welke waren geassocieerd met toenamen in de CBE orltste&ngsrnediataren en TNEa. 
Er werd geen verandering waargenomen in deze markers, CBE enlof ICP in de andere 
3 patiënten van deze groep. De resultaten van d e ~ e  studie ondersteunen een 'multiple- 
hit' hypothese voor de etiologie van intracranlëile hypertensie in patiënten met cirrhase 
van de lever. Hierbij is een toename in ammoniak opname. door de hersenen de initiële 
stimulus, welke resulteert in cerebraal oedeem, maar worden de plotselinge stijgingen 
in de intracraniële druk veroorzaakt door een toename in cerebrale hyperemie. 
Cerebrale hyperemie wordt waasschijnlijk veroorzaakt door de geactiveerde werking 
van vasodilatoren welke gestimuleerd wonden door de sysremische inflarnrnatoire 
respons enlof door een ammoniak g$an$ceerde g1,luitarnine accumulatie in de hersenen. 

H~ofdstdc ldi beschrijf? de roli van gematigd koelen van het gehele lichaam als 
bel-iandeling voor oncontrolee~baar gestegen verhoogde intracraniEle druk bij patilënten 
met acuut leverfalen (ALF), We bestudeerden zeven achrereenvolgerde patienten met 
ALF welke voldeden aan de criteria van slechte prognose volgens het Kings College. De 
patiënten hadden verhoogde initracraniEle druk welke niet reageerde op 2 behandelin- 
gen rner mannitol en dialyse. Vier van deze patiënten waren tevens kandidaat voor 
acute orthotope levertranisplantatie (OLT). De cenrrale lichaamstemperatuur werd ver- 
laagd n e t  behulp van koeldekens tot 32-33°C. Dei vier patienten welke kandidaat 
waren voor (32" werden succesvol behandeld tot transplantatie, w a r b i j  ze gemiddeld 
13 uur (spreiding 10-1.9: uur) werden gekoeld. De drie parlEnten die ongescluikc wer- 
den voor IOLT overleden na opwarming. Koelen leidde tot een oprnerke$ijkie dal- 
ing van de ICP en CBF en een stijging van de cerebrale perfixie druk. Tijdens koelen 
was; er geen terugval naar verhoogde intracraniële hersendrukkeai. Koelen leidde tevens 
tot een daling van de arteriële ammoniak concentratie en de opname van ammoniak 
door de hersenen. Er werden geen nadelige g@yrolgei:era van he len  waargenomem. We 
concludeerden uit deze studie dat !gematigd koelen van het gehele lichaam een nuttige 
en veilige behandeling is voor ongecontroleerd verhoogde inzracranilëliti druk bij patien- 
tem met ALF en dat her 3can he8lpen om de tijd tot OLT te overbruggen. 

nn Hook&& 11 bestuderen we de hypothese dat gematigd koelen van het gehele 
lichaam bij patiënten met ALF een vermindering van de intracraniële druk geeft door- 
dat het de autoregulatie van CBF Bhetstdr. Negen patiënten met een oncontroleerbaiar 

intracrmiele druk en ALF werden bestudeerd. Direct voor aanvang van het 



koden en 4 uur nadien werd de CBF autoregulatie en de reactiviteit op CO2 bepaald. 
We obse~eerden significante verlagingen van de ICP en CBE Voordat gekaend werd 
was er geen CBF autoregulatie in de bestudeerde patiënten. Toepassing van koelen als 
therapie laierstelde dit bij alle bestudeerde patiënten. De maltaten vasi deze studie sug- 
gereren dar de verbetering van ICP door koelen van slet gehele lichaam bij patilenten 
met PLLF mogelijk het gevolg is van het herstellen van de autoregulatie van de CBE 

In Hsafrlisd L2 beschrijven we het eiTect van gematigd koelen van. het gehele 
lichaam op de intracraniële druk van patiënten met ALF welke een orthotope lever 
transplanutie (OLT) ondergaan. Het is bekend dat &durende een 0LT sommige 
patiënten met ALF een acuut verhoogde intracrani~le druk hijgen. WI~ ondernochten 
de hypothese dar dit zou kunnen worden v66rkamen door de patiënten, tijdens de OLT 
te koelien. Zestien patilënten met ALF werden bestudeerd. Afhankelijk van de gemeten 
inerricrar~iële druk vó6r OLT werden de patienten in drie groepen ingedeeld. Groep I 
(n=6): patienten welke geen therapie behoefden voor verhoogde intracraniële druk 
ii:ICP.~lSmmHg). Groep I1 (n=5): patiënten welke episoden van verhoogde 
inrracranitle druk hadden doosgemaakt, maar konden warden behandeld met conven- 
tiande therapie. De patiënten uit deze beide graepen werden normothenrnisch 
gehouden tijdens de O L .  Groep III (n=$) bestond uit patikkten welke een ongecon- 
troleerd verhoogde intracraniële druk hadden voorafgaand aan de OLT, waarvoor ze 
gematigd koelen als therapie ondergingen, zowel voorafgaande aan als gedurende de 
OlLT, Er was een significante stijging van de intracraniële druk tijdens de dissectie en 
reperfwie fme van de QLT in de patiënten uit groep I en El. Patihiten uit groep III 
lieten geen verandering in intraicranlie1.e druk zien tijdens de OLT. De stijging in 
BntracraniEle druk in groep I en I1 was geassocieerd met een toename van de CBE welke 
niet werd geobsemeerd in groep RF, Tijkfens de anfiepaicische h e  van de OLT nor- 
maliseerde de intracrande dr~ak in groep I en. EI. Er was geen verschil in traasfusie 
behoefte oE infecties tussen de groepen. We aruc3ludeeden dat gematigd koelen een 
veilige en succesvolle methode is om stijgingen in insracsaniële hersendruk tijdens een 
iOLT bij paaiinren met ALF te voonkornen, en dan metname tijdens de dissectie era 
reperftisie fase tijdeiis de operatie. De beschermende eiTecten van koelen worden 
wa~rschiinilljk veroorza&t: door een verminderde behoefie aan substtaat en zuurstof, 
waardoor het substraat aanbod enSof verbruik in de hersenen beter aansluit aaiu de 
behoefte, welke verstoord is bij patiëruren met ALF. 

Haofdstxmk 13 besluit met een evaluatie van de klinische effecten en de pathofysi- 
ologische mechanismen van gematigd koelen van het gehele lichaam bij patiënten met 
ALF, w e k  een oncontroleerbaar verhoogde intracrani~lie druk ontwikkelen &e 
resistent i s  tegen conventionele therapie. We bestudeerden veertien patienten met ALE 
die op de wachdijst stonden voor een acute OLT en die een oncontroleerbaar ver- 
hoogde intracrani~le druk hadden die nier reageerde op 2 behandelingen met rnmni- 
tol enJoiF dialyse. De lichaamstemperatuur w e d  verlaagd met behulp wan koeldekens 



tot 32-33°C. Dertien patilëritcn, overbrugden de wachtperiode tot C5LT succesvol met 
een mediane koelingduur van 32 uur (spreiding 10-1 18 uur). De pari8ntcn andergiil- 
gen de 0LT zonder significanre koelinggerelateerde complicaties en hersteldeir zondeL 
n e u r ~ ~ o ~ i s c h e  gevolgen. De. ZCP voor aanvang van het koelen was 316.5 (2.7) namHg 
en d d d e  na 4 uur koelen naar 16.3 (0.7) mmHg, welke waarde gehandhaafd bleef na 
24 uur (16.8 (1.5) rnrnt-lg) (p<i0.0001). Ondanks koelen stierf 1 patiënt aan de gevol- 
gen van cerebrale herniatie. De iemiddelde arteriele bloeddruk en cerebrale perfusie 
druk steeg significant, terwijl er een significanae afname was in inotropic behoefie. 
Gematigd koelen leidde tot een aanhoudende verlaging vair de arteriële ammoniak 
cancentratie en ammoniak opname door de hersenen. Tevens verminderde de CBF, de 
cerebrde cytokine en indiataitoren v m  oxidatieve stress. We concludeerden uit 
de= studie dat koelen van het gehele lichaam een eEecrieve en veilige meth- 

ode is: om de tijd tot OLT te overbruggen bij patienten met ALF en een onscon- 
troleerde verhoogde intracranide druk welke resistent is tegen conventionele therapie. 





This thesis comprises three major sections. The first section (Chapters 1-4) deals with 
the interorgan metabolism of ammonia and relared amino acids in patients with cir- 
rhosis of the liver and with the metabolic and nenropsychoiogicd consequences of an 

uppet GI bleed. The second section (Chapters 5-71 deals with the conlseqwnca of an 
upper GI bleed on isoleucine and prorein metabolism and the possible therapeutjc role 
o l  isoleucine. In the third section (Chapters 8- 13) the pathophysiologicai basis of ME, 
in patients undergoing TIPSS insertion, is described with special emphasis on alter- 
ations in cerebral blood flow and nitric oxide metabolism. In subsequent chapters in 
chis section the interrelationship is explored between cerebral metabolism and haerno- 
dynamics in parients with ALE Furthermore, the clinical and pathophysiologid basis 

of intervention with moderate h~pothermia in these patients is investigated, 

In Chapter 1 the quantitative dynamics of interorgan ammonia and amitlo acid 
metabolism are described in 24 metabolically stable patients with cirrhosis who under- 
went TIPSS portography. Blood was sampled and blood flows measured across portal 
drained viscera, leg, kidney and liver, and arterio-venous differences across the spleen 
and the inferior and superior mesenteric veins. We fourld &at ammonia was predorni- 
nantly produced  by tlse portal drained viscera. The kidneys also produced ammonia, in 
amounts that equalled total hepata-splanchnic area production. Skeletal muscle 
removed more ammonia than the cirrhotic liver. However, the amount of nitrogen that 
was taken up by muscle in the form of ammonia was less than the amount of gluta- 
mine released. This excess in glutarnirze released in the circulation, can, after its degra- 
dation, lead to ammonia production in the PDV and kidneys. The portal drained vis- 
cera cansumed glutamine and produced ammonia, alanvine and citnllline. Urea was 
rdeased in the splenic and superior ~nesenteric vein, cantributlng to wkaolrr body wre- 
agenesis in these cirrhotic patients. We concluded from this study that hyperammone- 
mia in metabolically stable, overnight fsred pa ti en^ with cirrhosis OF the liver and a 

TIPSS reslllts from portosystemhc shunting and renal ammonia production. 

In Chapter 2 the effects of an upper GI bleed on interorgan ammonia metabolism 
are described. An upper GI bleed is one of the clinically most important ammonia lib- 
erating eveno leading to HE in parients with cirrhosis of the liver. In this chaprer nvo 
studies are described. Pn the first study an upper GI bleed was simulated in 8 patients 
with cirrhosis and a TIPSS, by intraagastric infusion of an amino acid solution that 
mimics the amino acid composition of the haernoglobjn molecule. We sampled blood 
at regular intervals from a femoral artery and from a femoral, renal, ~ o r t a l  and hepatic 
vein for 4 hours during the simulated bleed and measured plasma flows across &ere 



organs. Ouring the simda~ed bleed arterial concentrations of ammonia increased sig- 
nificantly. .Iihere was na change in  ammonia production from the portal drained vis- 
cera but renal ammonia production increased &fold. In contrast to an unchanged 
ammonia removal by rhe liver, a significant increase in muscle ammonia removal was 
observed. Pn the second study wc studied 3 cirrhotic pariencs with an acute upper GI 
bleed that underwent acute 'TIPSS insertion. Blood was sampPed from an artery, a 

hepatic, renal and portal vein, and plasma flows were measured. We showed that 
ammonia was only produced by the kidneys and not: by h e  splanchnic area. We con- 
cluded from these studies that enhanced renal ammonia release plays an important role 
in the hyperammonemia that follows an upper GI bleed in patients with cirrhosis. 
During this hyperammonemic state, m~scle  was the major site of ammonia removal. 

la Chapter 3A the consequences of another major clinical event that induces HE 
was described. This srudy highlights the importanr role of the kidney in ammonia 
horneoscasis after porrasysternic shunting in patients with cir~hosis. Thirteen patients 
with cirrhosis of the liver were studied prior to and one hour after TIPSS insertion. In 
tbise pacaents blood was sampled from rhe portal vein, a hepatic vein, the right renal 
vein and the right femoral vein. We observed chat prior to TZ13SS, renal ammonia 
release was significantly higher than ammonia release from the hepatosplanchnic area, 
which was not sig~~ificarrrly different from zero. 'TIPSS insertion did not change the 
arterial ammonia concentration or ammonia release by the hepacasplanchnic area, but 
reduced ammonia release in the rend vein significantly to vdues that were nor differ- 
ent from zero. The uptake of the arnmoniagenic amino acids glutmine and glycine was 
not changed by TIPSS, suggestitlg that the obligatory ammonia production resulting 
from the uptake of glutamine and glycine is excreted in the urine. TIPSS resulted in an 
increased venous minus arterial ammonia concentration diEerence across the leg mus- 
cle. 'The post-T1PSS estimate of ammonia efflux via potrasysternic shunts was 7 times 
higher than renal efflux, We concluded from this study that the kidneys have rhe abil- 
ity ta switch from an organ that produces net systemic ammonia release to an organ 
with no significant systemic ammonia release immediately after 'TIPSS insertion. This 
may be the mechanisnr by which the cirrhotic patient maintains ammonia homeosta- 
sis after portasystemic shunting. 

In Chapter 3B we describe the effects of plasma volume cxpaizsion on the severi- 
ty of HE, plasma and ~~r ina ry  ammonia in patiems with diuretic-induced HE. Fifieen 
patients w i h  3hcoholic cirrhosis and diuretic-induced HIE: were enrolled. In 8 parieruts, 
h ~ ~ n l a n  albumirr solution was used for wlume expansion and in 7 patients colloid was 
used. Significant improvement of ME grade was observed only in the group treated 
with human albumin solution. There were similar reductions in plasma ammonia con- 
centration, plasma renin activity and angiorensin 11. and an increase in mean arterial 
pressure, renal plasma flow and urinary ammonia excretion, in both groups. Plasma 
rnalondiddehyde, a marker of oxidative stress, was elevated in bath groups but was sig- 



nificanrl~ reduced only in the gmup treated with human albumin solution. The results 
of &is study showed that plasma volume expansion results in significanr reduction in 
plasma ammonia concenirarion possibly through an increase in urinary ammonia 
excretion. This reduction in ammonia concentration translates inro an improvement in 
mental stare only in those patients treated with hurnan albumin solution in whom con- 
comitant reduction in oxidaeive stress was observed. These data support the norion that 

other Factors such as oxidative stress act as adjuncts to arnrnonia in the pathogenesis of 
diuretic-induced HE and suggest a possible role for albumin infusion in its treatment, 
possibly by virtue of its potential scavenging properties. 

In Chapter 4 m o  selldies are described in which we use che niodel of simulating 
an upper GI bleed to study neuropsychologicd changes and incracerebral rnerablolic 
and bloodflow changes. 

In Chapter 4A we tested the hpatl.resis that administration of an oral m i n o  acid 
load mimicking haemoglabin in patients with cirrhosis of the liver produces deteriora- 
tion in neuropsylc&ologid function and a reduction in regional cerebral perhsiow. 
Eight overnight fasted, metabolically stable cirrhotic patieralts with no evidence of overt 
hepatic encephalopathy were studied prior to and 4 hours &el simulating the upper 
GI 'bleed. Neuropsychological function was measured using a neuropsychologicd test 
battery and venous blood was collected for ammonia and amino acid determinations. 
Regional cerebra! perfusion was measured using a head SPEC'I' scanner. The results 
showed rhat the oral amino acid load mimicking haennoglobin induced hyperam- 
monemia, hypoisoleucinemia and caused a significant deterioration in memory tests, 
probably due ro a reducrion in regional cerebral perfusion. SPECT analysis showed a 

significant reduction in cerebral ~erfusion after the simulated bleed in both temporal 
lobes, left superior frontail gyrus and, right ~arietrrl and cingulatc gyrus. We therefore 
concluded that simulatitlg the metabolic effects of an upper GI bleed in patients with - 
cirrhosis of the liver is a usefuFul new model to study the rne~abolism of HE and also 
point to the importance of ammonia-induced reduction in cerebral perfusion in the 
pathogenesis of HE in cirrhosis. 

In Chapter 4B the model of simulating an upper GI bleed was used to study neu- 
ropsychological changes, brain giutamine levels and brain magnetization transfer ratio 
(MTR). Forry-ight, metabolically stable parients with cirrhosis and no evidence of 
'overt' HE were randornised to receive the amino acid solution or saline as placebo and 
measurements were performed prior to and 4 hours afterwards. Neuropsychological 
hnction was tested using the same test-banery as used in chapter 4a. Plasma was col- 
lected for ammonia and amino acid measurements and brain, metabolism was studied 
using proton magnetic resonance spectroscopy in the first 16 of the randomised 
patients. In 7 orher patients MTR were measured. Administration of the amino acid 
solution induced hyperammonemia, which was absent in the placebo group. The study 
showed an improvement in neuroprychological tests following placebo, which was not 



observed in patients chat received rhe amino acid solution. The h~perammonemia 
induced, resulted in san increased brain peak of g-lutamate and glutamine (which could 
not ~eyarated), an increased the dutamate.glutmine/creatine ratio and a decrease in 
MTR, which indicates the presence of an increase in brain water. We conduded from 
this study that a simulated upper GI bleed impaired neuropsychologilcal Aunction by 
intracerebra1 gutatnine accumulation and consequent brain welling. This study has 
provided the firs direct evidence in patients with cirrhosis for the ammonia-glutarnine- 
brain wellnug hypothesis of HE. 

In Chapter 5 we introduce the hypothesis that an upper GI bleed is an amrnoni- 
agenic m d  catabonnc event due to the absence of isoleucine in the hraremoglobin mole- 
cule. The haemoglobin molecule is unique because ilt lacks the essential m i n o  acid 
isoleucine and has high amouncs of leucine and valine. Upper GI bleeds therefore pres- 
ent she gut with prorein of very low biologic value, which may be the stimulus to 
induce a cascade of events culminating in net catabolism which may influence the 
hnction of rapidly dividing cells and short half-life proteins. We hypo&esise that fol- 
lowing an upper GP bleed in a cirrhotic patient, the lack ofisoleucine in blood protein 
is the cause of hyperamrnonemia arid cacabolism. We propose that intravenous 
administration of isoleucine may serve as a simple therapeutic intervention to reverse 
this cascade. 

312 Chapter 6 studies are described in which the above mentioned hypothesis is 
tested, that an upper GI bleed produces hypoislaleucinemia by inducing BCM antag- 
onism, which would lead to diminished protein synthesis. We studied five overnight 
fasted, metabolically srable patients with cirrhosis that received a primed, continuous 
intravenous inhsion of [1-13C]isoleucirre to study isoleucine turnover m d  oxidation. 
The protocol consisted ofa-4 hour period af intragastric saline inhsion folbwed by a 
4 hour period In which an upper GI bleed was simulated. We showed that the simu- 
lated upper GI bleed produced a significant reduction in arterial isoleucine conccnera- 
tion (26% of initid vdues) and an increase in ieucine (400%) and valine (350%) con- 
centrations. Isoleucine flux and isoleucine oxidation decreased to a third of initial val- 
ues following a simulated bleed, but rhe fraction of isoleucine flux used for oxidation 
did not change after the simulated bleed. Consequently, the non-oxidative portion of 
Isoleucine flux, representiilg protein synthesis, decreased similarly. We concluded from 
these results thar a simulated upper GI bleed induces hypoisaleucinernia and decreases 
protein synthesis markedly 'The fact that the percentage of isollencine flux that was oxi- 
dized was noc influenced by the hypoisoleucinemic state pointed to the occurrence of 
B W  antagonism. The results of this study therefore supported the isoleucine hypoth- 
esis outlined in Chapter 5. 

In Chapter 7 we investigated the consequences of a simulated upper GI bleed on 
protein kinetics in patients wid1 cirrhosis of the liver and the possible therapeutic 
effects of intravenous irrhsion of isolemcine. Portal drained viscera, liver, muscle arrd 
kidney protein kinetics were quantified. Sixteen overnight fasted, metabolically srable 



patients received a 4 hourly, intrapstric inhsion of che m i n o  acid solutiosl &at mim- 
icked halernoglobin and were rmdomised to receive either inrrarreauous sdine or 
isoleucine. A mixture of stable isotopes was administered to determine osgm protein 
breakdown and synthesis races. The simulated bleed resulted in hypermmanen~ia in 
both groups and in hypoisoleucinemia that was attenuated by isoleucine inksion. 
Isoleucine inhsion stimulated liver and ~nuscle protein synthesis. In the control group 
not supplemented with isoleucine, this normal response to the administration of an 

amino acid mixture was impaired. Protein kinetics in the portal drained viscera and the 

kidney were not influenced by the study protocol. Isoleucine infusll~n did not dirnin- 
ish post-bleeding hypermmonemia, which was predominantly kidney related. We 
concluded thar inhsion of isoleucine during a sirnulalted bleed in patients with cirrho- 
sis of the liver restores impaired protein syntl~esis of liver and muscle leading to a melt 
anabolic state in these organs. Improving liver protein synthesis during an acute upper 
GI bleed in patients with cirrhosis of the liver may haw major clinical benefits, since 
liver protein synthesis is of pivotal importance in generating adequate cellular imrnu- 
nity, an acute phase response and normal clotting function. 

In Chapter 8 we investigated the acute effecr of TIPSS insertion on brain ammo- 
nia and amino acid metabolism and we wanted to determine whether TIPSS insertion 
would result in an increase in cerebral blood flow (CBF). We also meiisured the sate of 
whole body nitric oxide (NO) production. Twelve patients with cirrhosis who were 
undergoing TIPSS insertion for variced bleeding were included. Cardiovascular 
haemodynamics were measured using a Swan-Gans catheter and CBF was measured 
using the Kecy-Schmidt technique. Blood was sampled from an artery and a reverse 
jugular catheter for measurement of ammonia, amino acids and pro-lnflamrnatory 
cytokines. NO production was measured using the stable isotope technique using a 
primed, continuous infusion of 1.- liyua~zidino-15N21 Arginine and L [ureido-]31=;5,5- 
2H2] Citrulline. TIPSS insertion res~~lred in a significant reduction in mean arterial 
pressure and an increase in cardiac output and CBF. No significant changes were 
observed in the arterid ammonia but the brain flux o f  ammonia increased significant- 
ly without any significant changes in brain glutatnine flux. m o l e  body NO produc- 
tion increased significantly. The change in NO correlated with the changes 
in mean arterid pressure, cardiac output and GBF* In conclusion, the results of our 
study show that insertion ofTEPSS resulu in an increase in CBP, which drives increased 
brain ammonia flux. Our results support the hypothesis that TIPS5 induced increase 
in CBF is mediaced by increased NO synthesis. The exact. mechanism of the increase 
in NO synthesis is nor entirely clear, but it could be related to lrhe increased delivery of 
ammonia to the brain and the TIPSS-induced increase in cardiac ourput. 

In Chaptea 9 we studied rlae role of inflammation in the pathogenesis of increased 
ICP in patients with, ALF and its interplay with CBF and ammonia. 'Twenty-one 
patients with ALF were studied from the time h e y  were ventilated for grade 4 



encephalopnzhy until receiving specific treatment for increased ICE Depending upon 
 the ICE the patients were divided into two gmups; those that required specific treat- 
ment (BCP>20mmHg, Group 1 : n=8) and those that did not fJCP;E20 mrnHg, Group 
2: n=13). Patients in Group 1 had significantly greater evidence of inflammation and 
higher arterial ammonia concentrations. TNFa levels correJated wirh CBF (r- 0.80). 
Four patients from Group 2 developed surges of increased ICP that were associated 
with increases in CBP) markers of inflammation and TNFa. There was no change in 
these inflammatory markers, CBE or ICP in the other 9 patients In Group 2. In con- 
clusion, our data support a multiple-hit hypothesis for the devdopment of intracmnial 
hypertension in patients wirh ALE. Accordingly, brain ammonia uptake is possibly the 
initial stimulus chat leads to cerebral oedema bur the bursts of increased ICP is the 
result of cerebral hyperaemia. This hyperaernia may be the consequence of putative 
vasodilators operative during the systemic inflammatory response andjar resulting from 
ammonia-induced glurarnine accumulation. 

In, Chapter 10 we investigated the role of hyporherrnia as a trea.tment of uncon- 
trolled intracranial hypertension in patients with WF. We studied seven consecutive 
patients with M F  who fdfilled the Kings College criteria for poor prognosis and had 
increased ICP that was unrespo~lsive to 2 treatments with mannitol and ultr&ltration. 
Four of the patients studied were candidates for orthotopic liver transplantation 
COLT). Care temperature was reduced to 32-33°C using cooling blankets. The 4 
patients who were ca~vdidates for OLT were successfully bridged to transplantation 
with a median of 13 (range 110-14) hours of hypothermia. The three patients who were 
unsuitable candidates for OLT died following rewarming. ICP and CBF reduced 
rnarhdly following cooling, whereas cerebral perfusion pressure increased significantly 
following cooling. During llypotherrnia there was no significant relapse of increased 
ICE Arterial ammonia md cerebral uptake of ammonia were significantly reduced with 
cooling. No dverse eEects of hypothermia were observed. We concluded from chis 
study chat moderate hyporhumia is useful in the treatment. of uncernaalled increase in 
I'CP in patients with ALF and may prevent brain death in the period necessary to pre- 
pare for OLT. 

111 Chapter 11 we describe investigations to t a t  the hypothesis that moderate 
hypothermia reduced ICP by restoring CBF autoreplatian. Nine patients with uncon- 
trolled intracranial hypertension and ALF who hlfilled criteria for poor prognosis were 
studied. CBF autoregulation and reactivity to carbon dioxide were evaluated before and 
4 hours dter coding (32°C). Significant reductions were observed in the ICP and CBF. 
The defecrive CBF; autorlegularion and the absence of reactivity to carbondioxide that 
was observed in all patients was tescosed with cooling. The results of this study suggest 
elvat the improvement in ICP observed with hypothermia may be due to its effects 
~ ~ p o r i  CBF autoregulation and prowides a tool to explore the mechanisms associated 
with the deranged CBF autoregulation in ALE The results Further point to the sub- 
group of patients with intracranial hyperrensioaz that may benefit from hypothermia. 



In Chapter 12 we describe the effect of hypothermia on 9CP in pdtierrcs with a F  
undergoing liver rransplarlration COLT). During 01T for MAE some patients develop 
acute increases in ICP. We tested the hypothesis that increases in ICP during OLT for 
XLB; can be prevented by moderate hypothermia. Sixteen patients with M F  undergo- 
ing OLT were studied. Depending upon the rrzeasured ICP prior to OILS, the patients 
were divided into three groups. Group I (n=G) did not require treatment for increased 
ICP (ICP<lSmmHg). Group I1 (n=5) had episodes of increased ICP char were con- 
trolled by conventional treatment. Both these groups of patients were maintained nor- 
rnothermic during OLT. Group 111 (n=5) had unconrrolled increased IC1' prior to OLT 
for which they had been cooled and remained cooled during OLT There was a signif- 
imnt increase in ICP during the dissection and reperfusion phases of the OLT in che 

in Groups I and 11. Patients in Group I11 had no significant increase in 1CP 
during h e  OLT. The rise in ICP in Groups I and I1 was; associared with an increase in 
CBE which was not observed in Group 111. In patients from Group I and 11, rhe 
ingrease in ICP was corrected during the anhepatic phase of the operation. There was 
no difference in the requirement of rranshsions or incidence of post-operative inkc- 
tions between the groups. In conclusion, the results of this study suggest that 
l-rypothemia prevents the increase in ICP that is encountered in patienrts with ALF 
undergoing OCr2 particularly during the dissecrion and the reperhsion phases of the 
operation. These protective effects of hypothermia may be mediated by decreased 
requirement for substrates and oxygen, which can therefore be better satisfied during 
the dera~gernents of cerebrd metabolism which resulrs from cl~e products of the 
'necrotic' liven. 

In Chapter 13 we conclude wish an evaluation of thc clinical effects and the 
pathophysiologic basis of moderate hypothermia in parients with ALF who develop 
inrracranid hypertension that is umrcsponsive to standard medical therapy. We studied 
fourteen patients with A1.F who were awaiting OCT and had increased ICP that was 
unresponsive to 2 treatments with mannieol and ultrafilrra~ion. Core temperature was 
reduced to 32-33°C using cooPirig bllankets. Thirteen patients were successfully bridged 
to OLT with a median of 32 (range 10- 11 18) lvoun of cooling. 'They ua~derwenr 01,T 
with no significant comp8icatians related to coolilrg either prior to or after OK" and 
made complete neurological recovery. ICP prior to cooling was 36.5 (2.7) mmHg and 
this was reduced to 16.3 (0.7) mmHg ar 4 hours, which was sustained at 24 hours 
(16.8 (1.5) rnmHg). Despire cooling, 1 patient died from cerebral herniation. Mean 
arredal pressure and cerebral perfusion pressure increased significantly and the require- 
ment for inotropic agents was reduced significantly The effect sf hypothermia 011 TCP 
are likely to be mediared through multiple mechanisms such reduction in arterial 
ammonia, its brain uptake atmd metabolism, and its eRects on GBF and brain qtokine 
production. In conclusion, the results of this study show that mild-moderate hypother- 
mia can be used safely to bridge patients with B&F and uncantrolled intracranial hyper- 
tension to liver transplantation. 




