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In de meeste patiënten met een ver gevorderde of terugkomende maligniteit van

larynx of hypofarynx is een totale laryngectomie geïndiceerd. Dit betekent het

verlies van de drie belangrijke functies van de larynx: fonatie, ademhaling en de

preventie van aspiratie tijdens het slikken. De gelaryngectomeerde patiënten

hebben diverse opties voor spraakrevalidatie zoals de oesophagusspraak, een

electrolarynx of tracheo-oesophageale spraak met een ventiel. In het laatst-

genoemde geval wordt een siliconenrubber ventiel (shunt ventiel) geplaatst in de

tracheo-oesophageale wand en wordt er geluid geproduceerd wanneer de

uitgeademde lucht door het ventiel naar de slokdarm en neofarynx wordt geleid.

Het Eureka- project "Newvoice" beoogt de revalidatiemogelijkheden van

gelaryngectomeerden te verbeteren door het realiseren van verschillende sub-

projecten. De resultaten die hieruit voortvloeien betreffen een commercieel

beschikbaar product zoals een stem-producerende shuntprothese, nieuw biofilm-

bestand siliconenrubber en zacht-weefsel-interfaces zoals weefselconnectoren

(tissue connectors), die “hands-free” controle mogelijk maken van een betere

"nieuwe stem" en trachea-irritatie tegen gaat. De weefselconnector is het

belangrijkste onderwerp van deze thesis.

Moeilijkheden binnen de bevestiging van prothesen voor stemrevalidatie na

laryngectomie

In Hoofdstuk 2 werd de literatuur op bevestigingsproblemen met shuntventielen,

tracheostomakleppen en warmte- en vochtuitwisselings filters (HME) beschouwd.

Ondanks 22 jaar ervaring (bij de tijd van publicatie) met de toepassing van trache-

oesophageale shuntventielen en vele verbeteringen van de gebruikte materialen

en het ontwerp, persisteren problemen zoals biofilmvorming met verdere lekkage

door de klep, de behoefte aan frequente en ongelegen vervangingen, fistel-

verwijding leidend tot lekkage rond het apparaat en slechte bevestiging, en

infecties. De hoge kosten van shuntventielen zijn een wereldwijd nadeel in hun

gebruik. Om hands-free spraak mogelijk te maken, zijn de verschillende types

tracheostomaklep (TSV) ontwikkeld. Deze kleppen worden bevestigd aan de huid

of aan het tracheostoma door middel van een intratracheaal apparaat. Een HME

filter wordt gebruikt om de luchtwegen te beschermen en het fysiologisch

evenwicht te handhaven. Dergelijke apparaten zijn slechts geschikt voor

geselecteerde groepen patiënten gezien bevestiging aan de huid of de trachea

een belangrijk probleem kan zijn. Het spreken en het hoesten veroorzaken een

stijging van de druk in de trachea. Dit resulteert vaak in lekkage van lucht en slijm

en vervolgens loslating van de klep en/of het HME filter. Omdat bevestiging van
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TSVs en de filters HME moeilijk is, kan slechts een minderheid van patiënten

gebruik maken van de voordelen van “hands-free” spraak.

Diermodellen voor trachea onderzoek

Inleidend onderzoek betreffende trachea reconstructies en bevestigings-

mogelijkheden aan de trachea en oesophagus was noodzakelijk alvorens de

prototypen konden worden getest in vivo. Het trachea onderzoek bevat twee

belangrijke aandachtsgebieden: trachea reconstructie en tracheale bevestiging.

De trachea reconstructie richt zich op het herschikken of het vervangen van delen

van het tracheale weefsel waarbij implantatie- en transplantatietechnieken worden

toegepast. De indicaties voor trachea reconstructie zijn talrijk: obstruerende

tracheale tumoren, trauma, post-intubatie weefselreacties, enz. Hoewel in

afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt, hebben geen van de nieuw

ontwikkelde technieken geresulteerd in een klinische toepassing van (subtotale)

tracheavervanging op grote schaal. Tissue Engineering wordt beschouwd als de

aangewezen techniek om een oplossing te bieden voor de reconstructie van

tracheale defecten. Nu is het ontwikkelen van functioneel tracheaweefsel op-

gebouwd uit verschillende gekweekte celtypen nog een uitdaging. Onderzoek op

het gebied van bevestigingen aan de trachea is vrij nieuw en concentreert zich op

het oplossen van bevestigingsproblemen van hulpmiddelen voor gelaryngecto-

meerde patiënten. Diermodellen die voor trachea onderzoek worden gebruikt,

variëren sterk en in de meeste publicaties worden wetenschappelijke argumenten

voor diermodel selectie niet vermeld. Dit toonde aan dat de keus van diermodellen

een multifactorieel proces is waarin de niet-wetenschappelijke argumenten een

sleutelrol neigen te spelen. In dit hoofdstuk (3) worden de resultaten van post-

mortem onderzoek en informatie voor biomaterialenwetenschappers over trachea

onderzoek met de gebruikte diermodellen uiteengezet. Achtereenvolgens werden

na ontwerp en productie van de weefselconnectoren dierproeven opgezet. De geit

werden verondersteld het beste diermodel te zijn voor dit doeleinde. De

tracheostoma weefselconnector (TS-TC) en tracheo-esophageale weefsel-

connector (TE-TC) werden afzonderlijk gerapporteerd.

In vivo experimenten met tracheostoma weefselconnectoren

In een geiten diermodel werd een tracheostoma gemaakt en werden prototypen

geïmplanteerd. Na 6 weken onderhuidse implantatie werden percutane schroeven

geïnstalleerd. Na twaalf weken werd het experiment beëindigd en werden de

implantaten met het omringende weefsel verwerkt waarna histologisch onderzoek

door middel van lichtmicroscopie plaatsvond. Het klinische beeld tijdens week 7 tot
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12 variëerde van zeer slecht tot relatief goed. Histologisch, toonden de

implantaten een uniforme ontstekingsreactie. De ringen van titanium en

siliconenrubber gecombineerd met polypropyleen vezelgaas die het tracheostoma

onderhuids omringden, slaagden er niet in om de huid en onderhuids weefsel

voldoende te immobiliseren. Als gevolg hiervan werd het klassieke faal-

mechanisme van percutane implantaten aangetoond. Hoofdstuk 4 beschrijft twee

prototypen en de verdere histologische analyse van de explantaten.

Experimentele resultaten van de tracheo-oesophageale weefselconnector voor

betere bevestiging van shuntventielen in gelaryngectomeerde patiënten

Om de bevestigingsgerelateerde problemen van de tracheo-oesophageale (TE)

shuntklep op te lossen, werd een tracheo-oesophageale tissue connector (TE-TC)

bedacht om als interface te dienen tussen het weefsel van de patiënt (trachea en

slokdarm) en het shuntventiel. De TE-TC werd als permucosale verbinding

gedefinieerd die geconstrueerd werd van een titanium ring (die met een siliconen-

rubber stop wordt gevuld) gecombineerd met polypropyleen of titanium vezelgaas.

Na implantatie in volwassen geiten gedurende 12 weken werden deze

onderworpen aan histologisch onderzoek.

Stevige implantaatbevestiging aan het weefsel werd bereikt. In bijna alle dieren

(18/19), werden geen tekenen van infectie van het implantaat gezien. In totaal

stierven 11/19 dieren vóór het eind van het experiment wegens complicaties welke

niet gerelateerd waren aan het implantaat. In een pilotexperiment (n=2) werd

gevonden dat implantatie van een TE-TC met daarbij een punctie van de dorsale

tracheawand technisch uitvoerbaar was en postoperatief veilig was voor de dieren.

De TE-TC werd beschouwd als een implantaat met de potentie de oplossing te

bieden voor fixatie gerelateerde problemen van tracheo-oesophageale shunt-

ventielen en spraakrevalidatie.

Histologische beoordeling van titanium- en polypropyleenvezelnetwerk met en

zonder fibrine weefsellijm

Zowel TS-TC als TE-TC werden gestabiliseerd door weefselingroei in vezelgaas.

Polypropyleen (PP) en titanium (Ti) vezelgaas zijn bekende chirurgische

implantaten die relatieve lage foreign body reactie veroorzaken. Stabilisatie van

het implantaat is belangrijk om migratie en verdere mislukking van de implantatie

te verhinderen. Fibrine weefsellijmen zijn commercieel beschikbare kleefstoffen en

zijn breed in het medische veld geaccepteerd voor het behandelen van

bloedingen, ondersteuning van wonden bij het helen, het lijmen van wonden en

weefsel, sealen en sluiten maar ook als anti-kleef middel in bepaalde toe-
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passingen. De doelstelling van deze studie was het aanvullende histologische

effect te evalueren van fibrine lijm toepassing combineerd met twee verschillende

soorten vezelgaas. Zes stukken vezelgaas van elk (Ti, Ti met lijm, PP en PP met

lijm), werden subcutaan geïmplanteerd gedurende 3, 6 en 12 weken. Na

uitsnijding, verwerking en kleuringen, werd microscopische analyse verricht op de

coupes middels subjectieve histologische beschrijving en histomorfometrie. De

kapselkwaliteit, kapseldikte, interstitiumkwaliteit en de totale score werden

berekend. De samples met lijm en zonder lijm werden vergeleken door middel van

analysis of variance (ANOVA) testen. Er werden geen complicaties waargenomen.

In het algemeen bleven de lijmresten zichtbaar bij 3 en 6 weken implantatietijd,

begeleid door een ontstekingsreactie en macrofaagactiviteit. De groep van Ti

noteerde hoofdzakelijk hoger dan de groep van PP dat overeenkomstig met de

literatuur is. Bij 12 weken toonden alle samples goede weefselintegratie zonder

bewijs van lijmresten. De samples met lijm toonden duidelijk een verlengde

ontstekingsreactie en werden omringd door fibreuze kapsels die beduidend dikker

waren in vergelijking met de samples zonder lijm (P<0.05). Er werd aangetoond

dat de toevoeging van fibrine weefsellijm aan vezelgaasimplantaten na implantatie

een verlengde ontstekingsreactie en dikkere fibreuze kapsels veroorzaakte.

De Saanen geit als diermodel voor post-laryngectomie onderzoek:

praktische implicaties

In onze implantatie experimenten hebben zich verschillende problemen en

complicaties van het geselecteerde geitenmodel voorgedaan. Het postoperatieve

beloop van dit diermodel werd in detail beschreven.

De chirurgie bestond uit een laryngo-tracheale separatie en de implantatie van

een tracheo-oesophageale en tracheostoma weefselconnector met fibrine

weefsellijm. De postoperatieve zorg bestond uit frequente stomazorg. Alle dieren

overleefden chirurgische ingreep. Evenwel, was de postoperatieve zorg uitgebreid,

arbeid-intensief en vergezeld van verschillende complicaties (11 (58%) dieren

stierven vóór het eind van het experiment). Het aanleggen van de percutane

verbindingen na 6 weken bleek een kritiek punt te zijn waarbij de tracheostoma

weefselconnector geïnfecteerd raakte. In één dier ontstond een geïnfecteerde TE-

TC, veroorzaakt door een seroom dat zich onderhuids had gevormd, inferieur ten

opzichte van het tracheostoma. Er werd geconcludeerd dat dit geitmodel bepaalde

nadelen met zich mee brengt en slechts kan worden gebruikt voor experimenten

van korte duur en met intensieve zorg. Verdere verbeteringen van het model

werden noodzakelijk geacht alvorens nieuwe experimenten uit te voeren.
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Conclusies

De prothetische tracheo-oesophageale spraakrevalidatie kan als succesvolle

benadering worden beschouwd voor het regenereren van een stem na

chirurgische verwijdering van het strottehoofd. De fixatie gerelateerde en andere

problemen vereisen frequente bezoeken van patiënten aan de polikliniek Keel-,

Neus-, en Oorheelkunde. HME filters die in tracheo-oesophageale spraak worden

gebruikt kunnen met succes gefixeerd worden omdat de bevestiging wordt

ondersteund door een vinger die wordt gebruikt om het tracheostoma af te sluiten.

Het gebruik van automatische tracheostoma ventielen is slechts mogelijk in

geselecteerde gevallen. Het TS-TC protoype werd daarom voorgesteld ter

verbetering hiervan. Tot op heden is het geen succesvolle strategie gebleken te

zijn in ons diermodel. Alternatieve onderzoeksinspanningen zijn vereist om betere

bevestiging van deze apparaten te realiseren. De bevestiging van TE shunt-

kleppen is in vele gevallen niet voldoende en leidt tot ernstige problemen voor

patiënten. De TE-TC is gebleken succesvol te zijn voor implantatie in de tracheo-

oesophageale wand. Geïsoleerde experimenten met TE-TCs, inclusief perforatie

van de trachea- en oesophaguswand, zijn noodzakelijk voor dat een patiënt-klaar

en markt-klaar product bereikt wordt. Het gebruikte diermodel is niet ideaal omdat

tracheostomie met een onvoorspelbaar beloop gepaard gaat betreffende de lucht-

wegen en ademhalingsveiligheid. Daarbij zijn de weefsels van het implantatie-

gebied zeer mobiel. Voor geselecteerde doeleinden is dit model aangewezen voor

experimenten van korte duur. De toepassing van vezelgaas voor fixatie van

implantaten is gunstig omdat de vaste integratie in weefsel is aangetoond.

Gedurende de voortgang van het project Newvoice omtrent de ontwikkeling van

tracheo-oesophageale en tracheostoma weefselconnectoren tonen de resultaten

aan dat extra onderzoeksinspanningen nodig zijn. Afhankelijk van de resultaten

van de volgende experimenten, zou klinische toepassing van de weefsel-

connectoren in de toekomst mogelijk kunnen zijn.






