
Verhoogde kans op een operatie na gecombineerde 
Vena Porta en Vena Hepatica Embolizatie 
(PVE/HVE) t.o.v. allen Vena Porta Embolizatie 
(PVE) in patiënten met een kleine toekomstige 
restlever (FLR) – Een DRAGON trials studiegroep 
analyse
Auteur(s): Jan Heil, *Remon Korenblik, * Franziska Heid, +Ronald Van Dam, +Erik Schadde
Co-auteur(s): Wolf O. Bechstein, Marc Bemelmans, Christoph Binkert, Bergthor Björnsson, Stefan Breitenstein, 
Olivier Detry, Alexandra Dili , Robert F. Dondelinger, Laurent Gerard, Teresa Giménez-Maurel, Boris Guiu, 
Daniel Heise, Martin Hertl, Jennifer A. Kalil, John J. Klein, Anna Lakoma, Ulf P Neumann, Bram Olij,, Sam G. 
Pappas, Per Sandström, Andreas Schnitzbauer, Alejandro Serrablo, Jordan Tasse, Christiaan Van der Leij, Peter 
Metrakos

Categorie: HPB

Introductie

Om de kans op Post Hepatectomy Liver Failure (PHLF) te verkleinen is toekomstige restlever (FLR)-
hypertrofie vaak vereist in patiënten met levertumoren in combinatie met een te kleine restlever. Vena Porta 
Embolizatie (PVE) is de goudenstandaard. Helaas groeit de restlever na deze procedure vaak langzaam en niet 
altijd voldoende. 20-30% van de patiënten kan uiteindelijk niet geopereerd worden. In deze retrospectieve 
analyse van de DRAGON trials studiegroep is de veelbelovende nieuwe techniek “gecombineerde Vena Porta 
en Vena Hepatica Embolizatie (PVE/HVE) vergeleken met de gouden standaard PVE.

Methode

PVE en PVE/HVE data werd verzameld van alle centra van de DRAGON trials studiegroep die al meer dan vijf 
keer PVE/HVE hadden uitgevoerd tussen 2016 en 2019. Volumetrie metingen werden gedaan via Osirix MD. 
Resectabiliteit, FLR-hypertrofie, Major complicaties (Dindo-Clavien >IIIa) werden geëvalueerd middels een 
multivariabele analyse.

Resultaten

Zeven DRAGON centra includeerden in totaal 199 patiënten (39 PVE/HVE, 160 PVE). 90% van de patiënten 
konden geopereerd worden na PVE/HVE t.o.v. 68% na alleen PVE (p=0.007). Daarnaast was de FLR-



hypertrofie hoger na PVE/HVE (59% vs. 48%, p=0.02). Er werd geen significant verschil in major complicaties 
of mortaliteit gevonden tussen de twee interventies. Een multivariabele analyse bevestigde deze uitkomsten.

Conclusie

i.t.t. PVE, werd er meer levergroei gezien na de nieuwe techniek PVE/HVE. Daarnaast konden er na PVE/HVE 
meer patiënten worden geopereerd zonder dat de complicaties of de mortaliteit toenam. De prospectieve 
DRAGON trial (NCT04272931/www.dragontrial.com) zullen de veiligheid, uitvoerbaarheid en uiteindelijk de 
superioriteit van PVE/HVE t.o.v. PVE verder onderzoeken.
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