
 

 

 

Complications in obstructive jaundice: an
experimental study in etiology and prevention
Citation for published version (APA):

Greve, J. W. M. (1990). Complications in obstructive jaundice: an experimental study in etiology and
prevention. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.19900420jg

Document status and date:
Published: 01/01/1990

DOI:
10.26481/dis.19900420jg

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19900420jg
https://doi.org/10.26481/dis.19900420jg
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/9e0898b2-b2f9-40c0-b2de-5460e2716a8d


Chapter 9 

Summary / Sarnenvatting 

SUMMARY 

The etiology of co~nplications after surgery in patie~vts with obstmctive 
j,aundice is multicausal and largely unknown, hllany preoperative measures rio 

reduce these complications have k e n  suggested. The majority of treatments, 
however, is unfortunately .not effective. ?be aim of this thesis was to study the 
etiology of the high morbidity and mortality associated with obstructive jnun- 
dice. In the first part of the thesis the etiology of the complications is studied. 
The second part is devoted to studies on prevention of the many postoperative 
complications in obstructive jaundice. 

In Chapter 1 an overview of the literature iis gresen.ted. Studies on cornplica- 
tionls races after surgery in jaundiced patients show consistently a high morbid- 
ity and mortality. Recent publications snggest improvement, but the results of 
the studies ate difficult to compare* Despite many experimental studies no 
unifying causative factor has been identified so far. Studies on toxic effects of 
bile acids and bilimbin did nor provide consistent data. Mahu~sition was 
suggested as a possible factor involved in the high conlplicatlo~~ rates bul 
evidence was not sustained. lmpaimen~ of the immune system was convitac- 
ingly s h a m ,  both experimentally and clinically, which correlates with the 
frequent septic complications. However, no direct etiologic mechanism was 
found for the impaired immune functions. 

Renal impairment, another complication rdated to obslruc~ive jaundice, was 
also extensively investigated. Renal impairment was clearly related to allera- 
tions af renal and systemic circulation. Again no convincing causative rnecha- 
nlsm was revealed, however in some studies a relation between renal 
insufficiency and endatoxemia was found. 





not effective. Ihese results correlate clearly with the results of: these bile acilds 
in jaundiced patients. In contrast t0 previous reports 110 direct effect of tile bile 
acids and lactulose on endotaxin as measured with the etndotoxi~~ assay was 
found. The results suggest that bile acids and laceulose are effective by a direct 
inhibitory effect on the effector cell of endotoxin, toxicity. 

Experirnelzts on the role of endotoxin and tumor nlecrasis factor on the 
occurrence of complications are pmenlted in Chapter 6 .  E~pe r i~ne~ l t a l  renal 
ischemic damage was aggravated with concomitmt administratiarr of endotox- 
ins or  TNF. The observed effect was sy~lergistic rather than additive. Not only 
deterioration of renal function but also r-stortality was sigllificarltly increased. 
These results indicated h a t  in a co~nprcamised host, such as 01% jazlndicacl 
patients, in which circulating endotoxins and subsequently TNF possibly are 
chronically present a rniaaor ischemic trauma may be sufficient to irndzlce renal 
impairment and even worse mortality. 

In order to srudy the effect of preventive tlzatmemts on postopemriue compli- 
cations the described renal ischemia model was used in jaundiced rats. The 
results are reported in Chapter 7. Rermal ischemia in jaundiced rats resullied in a 
significantly increased renal impairment and mortalily. Anti-endotoxin Ireat- 
nlent with oral lactlulose significantly reduced this mortality but not renal 
impairment, whereas Internal biliary drainage significantly improved both. 
Increased triglyceride levels in jaundiced rats correlated significa~ltly with 
"postoperative" (post renal ischemia) mortality. The latter suggested indimctly 
that endotoxin and subsequerrtly TNF were irrvelved in the observed morbidity 
and mortality. 

It is. concluded in Chapter 8 that cndoloxins are related wit11 renal imnpairn~enl 
and suppression of cellular immunity. Furthermore anti-endotoxin treatntenls, 
e.g. oral lactvlrose or internal biliary drainage, can prevent: these cornplicalions. 
Based on the nesults of the experiments a decision tree for the use of supporlive 
preoperative therapy in jaundiced patients is proposed. 

Internal biliary drainage is the preoperative preventive trearment af choice if1 

jaundiced patients. The anti-endotoxin (lacltulose) treatment may be used swp- 
plernentary. Support can be provided by oral lactulose In cases where adequate, 
safc and complete drainage of the biliary tract is not possible. 



De chirurgische khai~deling van parienten met een obstructie icterus gaat ge- 
paard met een onevenredig hoog aantal complicaties. Het overlijdiens risico is in 
vergelijking met gelijkwaardige operaties in niet icterische patienten significant 
hoger. De oorzaak van deze verhoogde vatbaarheid voor postoperatieve c o q i i -  
catles is grotendeels onbekend. Ter vuarkorning van deze complicaties werden in 
de Iiwiatniur een aanhd preoperatieve behandelingen voorgesteld en klinisch 
gekst. De meeste therapieën bleken echter weinig effect te hebben. 

Heit doel van dit onderzoek was meer inzicht te kijgen in de etiologie en de 
parhofysiologie wal de complicaties die optreden bij obstructie icterus. Een 
cmderzoek naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen vomlt het eerste 
deel van deze besis. (Hoofdstuk 3,6) Hn het tweede gedeelte wordt een aantal 
preventieve behandelingen bestudeerd (Wolofclstuk 4,5,7). 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking 
tot postoperatieve complicaties bij patiënten met een obstructie icterus. Hieruit 
blijkt dat e i  de laatste rlecemia nauwelijks eilige verbetering is opgetreden. De 
slerfte cijfers en het aantal complicaties blijven onverdndesd hoog, waarbij met 
name infecties, bloedingen en een verslechterde nierfunctie een rol spelen. 

Uit zowel experimenteel als klinisch onderzoek zijn een aantal mogelijke 
oorzake11 wan deze complicaties naar voren gebracht. Er werd onder andere 
gesuggereerd dat toxische effecten van galzuren enlof bilirubine een rol spelen. 
De experimentele gegevens zijn echter controversieel. Hetzelfde geldt voor de 
slecl-ite voedingstoesrand die in relatie werd gebracht met de verhoogde kans op 
infecties en de slechte wondgenezing. Doorbloedingsstoornissen van de nier 
van syslernische of Yokailc aard zouden een rol spelen in het optreden var1 
nierinsufficiëntie, maar ook hiervoor kon geen defiiiitieve verklaring worden 
vaslgesteld. 

111 een aantal publikaties werd een relatie beschreveii tussen de endotoxi- 
sicnsie en hel onstaan van acute i~ieriizsufficiEn~ie. In andere studies weid de 
eiidotoxii~emie gerelakeerd aan het optreden van postoperatieve bloedingen, 
gedissamineerde intravasale stalling en aa l  de verhoogde mortaliteit. De pre- 
vei~rieve 'treilaai~delirzgg tegen endotoxine, met oraal laetulose of orale galzuren, 
bleek in enkele klinische studies met iclerische patienten effectief te zijn (min- 
der nierfurrctie stoornissen). Deze observaties suggereren dat endotoxinen een 
rol spelen in de pahofysiologie va11 complicaties die kunnen optreden bij 
icterische patiënten. 



Op theoretische gronderi is preoperatieve drainage van de afgeslo~ern galwe- 
gen de preventieve behandeling va11 keuze. In de praktuk bleek echter dat de, 
aanvankelijk gebruikte, uitweerdige galwegdrainage geen vemiridesing geeft 
van het percentage connplilcaties. Resultaten vat1 dPle~xper-EmentgIle studies sug- 
gereren dat. inwendige galwegdrainage, met herstel van de enteroliepatische 
kringloop, wel effectief zou zijln. Dit laatste dient nader onderzlocht te worden. 

Hoofdstuk 2 bestaat uit een i~itroductie van de experimenten ksclirewen in dit 
proefschrift. Het doel van de studie wordt hierin naar voren gebracht. Een 
belangrijk deel van de experimenten heeft direct of iiidirect le maken nret 
endotoxinen. Met name de rol wan endotoxinen in het ontstaan van complicaties 
en I-iet effect van preventieve bhattdelingen gericht regen deze endotoxinen 
werden bestudeerd. Voor de bepaling van endoloxii~en werd een recent gemo- 
dificeerde clwsomogerie lirnulus moebocyte lysate (LAL) test gebimikl. 111 
plasma is het meten van endotoxinen, n ~ c t  name door de kom lialfwaarde rijd, 
zeer gecompliceerd. Vandaar das ook de belangrijkste nmdiatiar van e~idotoxine, 
tumor necrosis factor (TNE), werd gemeten. Hiervoor werd een zeer gevoelige 
en specifieke ELISA (enzyrne linked irnmlino sorbent assay) gebruikt. Helaas 
bleek ook de plasmakinetiek var1 TNNF orivoorspellbaar te zijn. Daarorn werden 
in de laatste experimentett serum triglyceriden gemeten, die mogelijk direct 
gerelateerd zijn aan L'NF en dus ook indirect aan endotoxine. 

De sol van endotoxine in de etiologie van cornplicci~ies teli gevolge van 
galwegobstmctle werd bestudeerd in kiemvrije ramen. De resultaten zijn b- 
schreven in Hoofdstuk 3. In de kiemvrije en dus praktisch endotoxinevrije 
ratten werd her effect van galwegobstructie op cellulaire immuniteit en voe- 
dimigsstatws bestudeerd. In tegensrclling tot de conventionele rat was de cellulai- 
re immuniteit in de kiemvrije rat. niet onderdrukt n a  experinnei~tele 
galwegobstructie. We voedirmgstoestund van de icterische kieinvrije ral was rriet 
verschillend van die van de conventionele icterische ral. In conventionele ratleri 
met galwegobstructie werd een relatie gevonden tussen de activileil wan perito- 
neaal macrofagen (bepaald aan de hand van spontane TNE; produklie) en de 
beschreven onderdrukking van de cellulaire immunileit. De resultaten suggere- 
ren dat de onderdrukking van de cellulrilire immuniteit in Pcterische ratten word1 
veroorzaakt door endotoxinen. 

In de Hoofdstukken 4 en 5 worden de resultaten weergegeven varil een 
onderzoek naar het werkinigsmechanisrne van galturen en lactulose die als 
"anti-endotoxine"' middel klinisch zijn gebruikt. h de proefopstelling werd 
gebruik gemaakt van het feit dat monocyten TW E, de mediator van endotoxine 



toxicirr~ír, produceren wanneer ze worden gestimuleerd met endotoxine. Wet 
effect van de genoemde stoffen kon worden bepaald a m  de hand van hun 
invloed op de d~oar endotoxine geinduceerde TNF productie. Tevens werd met 
behulp van de LAL rest het rechtstreekse effect van deze stoffen op endotoxine 
gemeten. Bij de gebntikk concentraties bleken zowel lactulose als de  galzuren 
niet i11 staat endotoxine direct te inactiveren, dit in tegenstelling rot eerdere 
publikaties. Toch vemia~derde her galzuur deoxycho~lzuur en in mindere mate 
cherilodeo3iycholzuur de produktie van de mediator wan endotoxine toxiciteit 
(TNF) sipificanit. Ursodeoxychalzuua had geen effect op de TW F produktie van 
de monocyten gestimuleerd met endotoxine. Deze resultaten komen overeen 
met de effectiviteit: van dcze galzuren in dei klinische studies. Ook Laictuloce 
veroorzaakte een significante vermindering van de TNF produktie na stimulatie 
met endotoxine. De resultaten van deze experimenten geven een duidelijke 
aanwijzing dat zowel galzuren als: lactulose effectief de toxiciteit wan endotoxi- 
ne verminderen doordat zij de effectorcel van de endotoxine toxiciteil, de 
mononucleaire fagocyt ei^, rechtstreeks remmen. 

De r03 van endotoxine en TWF bij het ontstaan van compllicaties werd verder 
bestudeerd iii experimenten beschreven in Hoofdstuk 6.  En, een rattemodel 
werd het effect van endotoxine en TNF in combinatie met nierischemie op de 
nierfunctie en de mortaliteit gemeten. Beide stoffen, bleken de nierbeschadiging 
door iscl~emie significant te verergeren. Hek gemeten effect was daarbij syner- 
gisitisch en nier additief. Ook bleek de mortaliteit ten gevolge van nierischemie 
111 combinatie met endotoxine of TNF significant verhoogd te zijn. De resultaten 
suggereren dat bij patiënten in een matige toestand, zoals de icteriscllie patiënt, 
waarin lage hoeveelheden endotoxine en mogelijk ook TNf i in  het plasma 
aanwezig zijn, slechts een beperkte weefsel beschadiging voldoende kan zijn 
om een acute nierlnsufficiënrie of zelfs mortaliteit te veroorzaken. 

Iiu l-Ioofdstuk 7 werd liet effect van preventieve. behandelingen in een ratten- 
model getest. Het nierischemie model wend hiervoor gebruikt in ratten met een 
exporin~erutele galwegobstructie. Het effect vali preoperatieve behandeling met 
IactwL~se werd vergelekenei met het effecr van preoperatieve ii~wendige galweg- 
draii~age. Nierischemie in icterlsel~e rart~en resulteerde in een significant ver- 
hoogde réierinsufficiërrtie: en verhoogde mortaliteit i11 vergeli~king met niet 
icterische controle ratten. De "anti-endotoxine"" behandeling, met lactulose ver- 
minderde de mortaliteit na nierischemie in de icterische rat significant. De 
nierinsufficiëntie leek wel verniinderd maar het verschil was niet statistisch 
significant. Inweridige galwegdrainage gaf een significante vermindering wan 
zowel de nierinsufficiEritie als de mortaliteit. Verhoogde trigllyceRderi spiegels 



in icterische mtten correleerden significant met postoperatieve i-nortaliteit. Dit 
suggereert indirect dat, TNF en dus ook elidotoxinen een rol spelen in het 
oiltstaan van complicaties bij obstructie icterus. 

In hoofdstuk 8 wordt een algemene conclusie van de experimetzten weerge- 
geven. E~lidotoxinen lijken verantwoardelijk voor zowel de nierfunctiestoomis- 
sen als de verminderde cellulaire imn~uniteit. Het effect w a n  'knti-criidotoxine" 
khainde3ing met galzure11 en lactullose kan worden verklaard door een remmend 
effect ap TNF productie door rnononucslcaire fagocyten. In vivo blijkt Pactulose 
ook effectief te zijn. Het preventieve e f k t  van de inwendige galwegdrainiage 
was echter superieur. 

Op basis van de experirneritele bevindingen wordt aan de hand wan een 
beslisboom een voorstel gedaan voor het preoperatieve hlleid bij padënten mer. 
een galwegobstructie. De resultaten geven aan dar een veilige inwendige gal- 
wegdrahage de preventieve behandeling van keuze is. Blijkt om technische 
redenen een adequate drainage van de galwegen niet mogelij,k dan kan een 
preventieve behandeling met lactulose 012dersteurring geven. 




