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DUTCH SUMMARY

DEEL I   MOLECULAIRE BEELDGELEIDENDE CHIRURGIE BIJ DIKKE DARM TUMOREN

Door de invoering van landelijke screeningsprogramma’s, stijgende levensverwachting, 

toenemende aantal gezonde ouderen en bewustzijn van (vroege) alarmsymptomen, neemt aantal 

patiënten met dikke darmkanker in een vroeg stadium zonder tekenen van lymfklierstadiering 

(stadium I-II) snel toe. Potentieel kunnen deze tumoren behandeld worden met een lokale 

excisie van de tumor, met name wanneer het een T1 of T2 tumor betreft. Deze behandeling 

voorkomt blootstelling aan chirurgische gerelateerde complicaties inclusief mortaliteit van 

een uitgebreide en-block resectie. Het is echter ook bekend dat 20% van de patiënten na een 

radicale resectie van een stadium I-II tumor, zich later alsnog presenteert met metastasen 

op afstand waarvan een deel binnen 5 jaar na initiële behandeling overlijdt. Dit is mogelijk 

het gevolg van onderstadiëring door het missen van occulte tumor cellen in de lymfklieren 

(micrometastasen en geïsoleerde tumor cellen) tijdens conventionele histopathologische 

beoordeling. Het is bekend dat de detectie van occulte tumor cellen toeneemt door gebruik 

te maken van aanvullende uitgebreide histopathologische technieken, zoals het uitsnijden van 

meerdere opeenvolgende coupes gecombineerd met immuunhistochemie. Deze aanvullende 

technieken zijn echter duur en tijdrovend waardoor niet geschikt voor dagelijks gebruik. De 

schildwachtklier (SWK) is de eerste lymfklier waar de lymfebanen vanaf de primaire tumor 

naartoe draineren, en heeft daardoor de grootste kans op het bevatten van metastasen. Het 

identificeren van deze SWK biedt de mogelijkheid om juist op deze lymfklier uitgebreide en 

gedetailleerde histopathologische analyse te doen aanvullend op conventionele H&E-kleuring. 

De SWK-procedure kan enerzijds een lokale excisie van de primaire tumor en daarmee dus 

de kans op chirurgische complicaties verkleinen, wanneer deze negatief is voor metastasen. 

Anderzijds kan de SWK-procedure het detecteren van metastasen juist optimaliseren en 

daarmee patientoverleving verbeteren.

In hoofdstuk 2 beschrijven we het concept van de SWK-procedure en huidige tekortkomingen 

van de techniek bij dikke darmkanker. Destijds liet de literatuur een sensitiviteit van 86% en 

detectie van 96% zien, wat lager is ten opzichte van andere tumoren waarbij de SWK-procedure 

al standaard wordt toegepast. De grote variatie in gebruikte technieken en de afwezigheid van 

standaardisatie ten aanzien van patiënt- en tumor gerelateerde factoren, worden aangewezen 

als oorzaken van dit mindere resultaat. Ook technische tekortkomingen en eigenschappen 

van de gebruikte tracers lijken hieraan bij te dragen. Als eerste wordt de penetratiediepte 

van de meest gebruikte tracer ‘ blue dye’ besproken. Deze is zeer beperkt en daardoor 
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moeilijk te visualiseren wanneer SWKs diep in het vettige mesocolon liggen. Tevens is de 

molecuulgrootte van blue dye relatief klein waardoor deze snel migreert naar opeenvolgende 

regionale lymfklieren. Het additioneel gebruik van gamma-tracers lijkt niet direct bij te dragen 

aan de verbetering van de SWK-procedure. Dit komt doordat SWKs nabij de tumor overstraald 

worden door het zeer radioactieve injectiedepot ter plaatse van de primaire tumor. Nabij-

infrarode fluorescentiebeeldvorming (NIR fluorescent imaging) met Indocyanine Groen (ICG) 

als geleidende fluorescerende tracer in plaats van blue dye, wordt gezien als mogelijke oplossing 

voor deze technische problemen. De verhouding tussen het signaal en de achtergrond is het 

groots bij nabij-infrarode golflengtes (700-1000 nm) waardoor diepgelegen structuren beter 

gevisualiseerd kunnen worden ten opzichte van conventioneel wit licht en blue dye. Indocyanine 

Groen heeft een emissiegolflengte rond 800 nm waarmee het geschikt is voor NIR fluorescente 

beeldvorming en wordt al klinisch gebruikt. Het toevoegen van gehumaniseerd albumine (HSA) 

lijkt tevens het fluorescente signaal te versterken en het molecuul te vergroten wat retentie 

van ICG in de SWK bevorderd. In dit hoofdstuk bespreken we naar aanleiding van onze eigen 

ervaringen, ook enkele tekortkomingen van NIR fluorescente beeldvormende techniek als 

methode voor de SWK-procedure in dikke darmkanker. Ten eerste kan tijdens het injecteren 

ICG lekken in de intra-abdominale ruimte waardoor er veel achtergrond fluorescentie ontstaat, 

wat identificatie van de SWK onmogelijk maakt. Ook bleek dat diepgelegen lymfklieren nog 

steeds moeilijk te detecteren zijn met NIR fluorescente beeldvorming door de alsnog beperkte 

penetratiediepte van 0.5-1.0 cm. In dit hoofdstuk bespreken we kort een veelbelovende nieuwe 

fluorescerende tracer IRDye800CW (LI-COR bioscience, Lincoln, NE) welke enkele voordelen 

heeft ten opzichte van ICG. Ten eerste lijkt het een sterker fluorescent signaal te hebben dan 

ICG. Daarnaast is het mogelijk IRDye800CW covalent te binden met verschillende biomoleculen 

waardoor het een zeer geschikte is voor specifieke aankleuring van tumoren. Destijds was 

IRDye800CW nog niet goedgekeurd door de FDA en kon dus niet klinisch onderzocht worden.

In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de validiteit van de SWK-procedure en beschrijven we in 

een systematic review met meta-analyse de huidige sensitiviteit, negatief voorspellende waarde 

en detectie van de SWK-procedure bij dikke darmkanker. Na een uitgebreide zoekopdracht in 

Pubmed en Embase, werden 47 studies geïncludeerd. Deze studies laten een sensitiviteit van 

73% zien met een bijbehorende negatief voorspellende waarde van 82%. Om vast te stellen of 

de SWK een correct voorspellende waarde heeft voor lymfkliermetastasen, zouden alle SWKs 

en regionale lymfklieren geanalyseerd moeten worden met aanvullende histopathologische 

technieken naast conventionele H&E-kleuring. Daarom worden zes ‘high-quality studies’ 

geselecteerd die alle lymfklieren met deze aanvullende technieken onderzoeken. In deze high-

quality studies daalt de sensitiviteit naar 56% en negatief voorspellende waarde naar 69%. 
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Subanalyses laten zien dat een ex-vivo uitgevoerde SWK-procedure een betere sensitiviteit geeft 

maar dat er bij een in-vivo procedure twee keer meer SWKs worden gevonden. Waarschijnlijk is 

de betere sensitiviteit van de ex-vivo procedure toe te schrijven aan de directe visualisatie van 

de lymfedrainage en meer specifieke dissectie van het mesocolon. Aan de andere kant kunnen 

positieve (schildwacht) klieren juist gemist worden met de ex-vivo techniek wanneer deze 

buiten het resectiegebied liggen. Ondanks de teleurstellende resultaten van de SWK-procedure 

beschreven in dit hoofdstuk, blijkt dat het aanvullend uitgebreid histopathologisch analyseren 

van de lymfklieren wel degelijk een toename geeft van het aantal lymfkliermetastasen van 

34% naar 48%. Hierbij moet worden opgemerkt dat de prognostisch en voorspellende waarde 

van de veelal gevonden occulte tumor cellen nog steeds onduidelijk is. Daarbij wordt in de 

literatuur gesuggereerd dat alleen micrometastasen van invloed zijn op de vijfjaarsoverleving 

terwijl deze minder frequent voorkomen dan geïsoleerde tumorcellen. Toekomstige studies 

moeten dan ook onderzoeken wat de prognostische waarde is van micrometastasen danwel 

geïsoleerde tumorcellen, en of behandeling met adjuvante chemotherapie de overleving 

van deze patiënten beïnvloed. Bovendien blijkt uit deze studie dat de SWK-procedure door 

anatomische en technische uitdagingen gecombineerd met de grote variatie in de gebruikte 

methoden nog niet voldoende is ontwikkeld bij dikke darmkanker. Om de SWK-procedure te 

verbeteren is gestandaardiseerd onderzoek nodig, wat zich specifiek richt op vroegtumoren en 

gebruik maakt van optimale beeldvormende technieken.

In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 beschrijven we onze resultaten van de SWK-procedure met NIR 

fluorescente beeldvorming. In hoofdstuk 4 laten we de resultaten zien van de SWK-procedure na 

transcutane subserosale injectie met ICG. In alle 14 patiënten kon een SWK zonder metastasen 

worden aangewezen. Echter in vier patiënten werden wel uitzaaiingen gevonden in regionale 

lymfklieren wat resulteert in een sensitiviteit van 0%. Dit zeer teleurstellende resultaat is mogelijk 

veroorzaakt door het onvermogen om met deze injectietechniek, de tracer dichtbij de tumor 

te injecteren. Dit kan zorgen voor drainage van tracer in aangrenzende lymfebanen in plaats 

van de lymfebanen, die direct vanaf de tumor draineren. Daarnaast bleek het ook lastig te zijn 

de naald goed gepositioneerd te houden gedurende injectie, met dislocatie en extravasatie 

van dye in het peritoneum als gevolg. Derhalve werd in de daaropvolgende 15 patiënten een 

coloscopie verricht waarbij ICG nabij de tumor en in de submucosale laag werd geïnjecteerd, 

zie hoofdstuk 5. Dit bleek een technisch eenvoudige injectiemethode te zijn zonder lekkage 

van ICG in de peritoneale ruimte, wat resulteerde in een sensitiviteit van 80%. Aanvullend werd, 

in hoofdstuk 5, een systematic review en meta-analyse verricht om de huidige methoden en 

resultaten van de SWK-procedure met NIR fluorescente beeldvorming in kaart te brengen. Er 

werden 8 studies geïncludeerd waarin 227 SWK-procedures werden uitgevoerd. Een sensitiviteit 
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van 63% werd gevonden met een daarbij behorende negatief voorspellende waarde van 81% 

en detectie ratio van 94%. In 15% van de patiënten werden metastasen gevonden in de SWKs 

na aanvullende histopathologische analyse. Er werden geen verschillen gezien voor de SWK-

procedure op basis van gebruikte tracer, injectie methode, tijdsinterval tussen injectie en SWK 

identificatie of wanneer deze in- of ex vivo werd uitgevoerd. Echter het aantal studies die de 

SWK-procedure met NIR fluorescente beeldvorming heeft onderzocht is nog beperkt. Wel 

concluderen we aan de hand van deze resultaten, dat de SWK-procedure bij dikke darmkanker 

ook met NIR fluorescente beeldvorming moeilijker is in vergelijking met andere vormen van 

kanker. Er is dan ook meer expertise nodig voordat grote klinische studies naar de validatie 

van de SWK-procedure als onderdeel van de standaard chirurgische behandeling van dikke 

darmkanker kunnen worden gestart.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de eerste resultaten van de SWK-procedure waarbij we 

preoperatieve PET/CT lymfscintigrafie combineren met intra-operatieve NIR fluorescente 

beeldvorming. We maken hierbij gebruik van de radioactieve stof [89Zr]Zr-nanocoll en ICG. Het 

doel in deze studie is om vast te stellen of preoperatieve beeldvorming met [89Zr]Zr-nanocoll 

PET/CT bijdraagt aan het lokaliseren van aantal en locatie SWKs, en of deze overeenkomen met 

de SWKs die tijdens de operatie geïdentificeerd worden met NIR fluorescente beeldvorming. 

Er worden drie preoperatieve [89Zr]Zr-nanocoll PET/CT lymfscintigrafieën gemaakt om 

de kinetiek en biodistributie van de tracer vast te stellen. Tevens wordt een postoperatieve 

PET/CT van het preparaat gemaakt. Een lymfklier wordt beschouwd als SWK wanneer deze 

gezien wordt op preoperatieve PET/CT en op de scan van het preparaat. In twee van de tien 

patiënten was er sprake van inadequate injectie van [89Zr]Zr-nanocoll. In zeven patiënten 

konden SWKs geïdentificeerd worden, welke allen naast radioactief ook fluorescent waren. 

In één SWK werden geïsoleerde tumorcellen aangetroffen. Zes SWKs nabij de primaire tumor 

(< 2 cm) werden niet gedetecteerd met NIR fluorescente beeldvorming. Dit suggereert dat 

PET/CT lymfscintigrafie beter in staat is om SWKs dichtbij de primaire tumor te detecteren 

ten opzichte van NIR fluorescente beeldvorming. Verder faciliteerde de preoperatieve PET/CT 

de chirurg bij het intra-operatief detecteren van de fluorescente SWKs en werden nog enkele 

aanvullende SWKs geïdentificeerd op de postoperatieve PET/CT-scan. In deze fase van het 

onderzoek waarin optimalisatie van de SWK-procedure nog het primaire doel is, adviseren wij 

dan ook een preoperatieve lymfscintigrafie scan 24 uur na tracer injectie te combineren met 

een postoperatieve scan van het preparaat.
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DEEL II    MOLECULAIRE BEELDGELEIDENDE CHIRURGIE TIJDENS DE LAPAROSCOPISCHE 

 CHOLECYSTECTOMIE

In het tweede deel van dit proefschrift onderzoeken we de visualisatie van biliaire structuren 

tijdens de laparoscopische cholecystectomie met NIR fluorescente beeldvorming. Het doel 

van NIR fluorescente beeldvorming bij deze operatie is het voorkomen van galwegletsel en het 

vervangen van de intra-operatieve cholangiografie (IOC) als beeldvormende techniek.

In hoofdstuk 7 onderzoek we of vroege identificatie van de extraheptische galwegen met behulp 

van NIR fluorescente beeldvorming van toegevoegde waarde is als aanvulling op de ‘Critical 

View of Safety’ (CVS) bij patiënten die een laparoscopische cholecystectomie ondergaan voor 

ongecompliceerd galsteenlijden. Bij 30 patiënten werd preoperatief een oplossing van 0.05 mg/

kg ICG/water intraveneus geïnjecteerd. De ductus cysticus werd significant eerder gedetecteerd 

met NIR fluorescente beeldvorming ten opzichte van conventionele beeldvorming. Tevens werd 

de ductus choledochus met NIR fluorescente beeldvorming vaker geïdentificeerd tijdens het 

vrijmaken van de driehoek van Calot en ook ten tijde van CVS.

Aangezien vroege visualisatie van de ductus cysticus en aanvullende identificatie van de ductus 

choledochus juist van grote toegevoegde waarde kan zijn wanneer de anatomie onduidelijk of 

afwijkend is, wordt de techniek in hoofdstuk 8 onderzocht in patiënten met gecompliceerd 

galsteenlijden. In 18 patiënten werd net na algehele anesthesie een oplossing van 0.02 mg/

kg ICG/water intraveneus geïnjecteerd. Tijdens de operatie werd vlak voor het vrijmaken van 

de driehoek van Calot en vroeg tijdens de dissectie, getracht de biliaire structuren met NIR 

fluorescente beeldvorming te visualiseren. De ductus cysticus werd drie keer gevisualiseerd 

met conventionele beeldvorming en vier keer met NIR fluorescente beeldvorming vlak voor 

het vrijmaken van de driehoek van Calot. Daarnaast kon de ductus choledochus twee keer 

geïdentificeerd worden met NIR fluorescente beeldvorming. In vijf patiënten werd CVS bereikt 

nog voordat er een tweede keer met NIR laparoscoop gekeken kon worden. In twee patiënten 

werden zowel de ductus cysticus als ductus choledochus gevisualiseerd met NIR fluorescente 

beeldvorming, waardoor conversie naar een open procedure in één patiënt voorkomen kon 

worden. Helaas kon de ductus cysticus op CVS slechts in 13 patiënten gevisualiseerd worden 

met NIR fluorescente beeldvorming terwijl deze met conventionele beeldvorming wel in alle 

patiënten geïdentificeerd werd. Aanvullend werd de ductus choledochus met NIR fluorescente 

beeldvorming in zeven patiënten gedetecteerd. Het moeizaam zichtbaar maken van de galwegen 

in deze patiëntenpopulatie, is waarschijnlijk het gevolg van oedeem en adhesies rondom de hilus 

bij of na een acute cholecystitis of ERCP, gecombineerd met de beperkte penetratie van NIR 
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fluorescente beeldvorming. Andere patiënt- en procedure gebonden factoren zoals Body Mass 

Index (BMI), dosis en tijdsinterval tussen ICG toediening en beeldvorming, zijn mogelijk ook van 

invloed. Toekomstige studies moeten zich dan ook richten op deze factoren om zodoende de 

techniek te kunnen verbeteren en vast te stellen of galwegletsel voorkomen kan worden door 

het routinematig toepassen van NIR fluorescente beeldvorming tijdens de laparoscopische 

cholecystectomie.

In hoofdstuk 9 onderzoeken we in een systematic review de toegevoegde waarde van NIR 

fluorescente beeldvorming in het voorkomen van galwegletsel tijdens de laparoscopische 

cholecystectomie. Visualisatie met NIR fluorescente beeldvorming van de ductus cysticus, 

ductus choledochus en ductus hepaticus communis zowel voor als na dissectie van de driehoek 

van Calot, wordt geëvalueerd. Aanvullend wordt een meta-analyse verricht waarbij visualisatie 

van de biliaire structuren tussen NIR fluorescente beeldvorming en IOC worden vergeleken. 

Negentien studies met 779 patiënten worden geïdentificeerd na een zoekopdracht in PubMed, 

Embase, the Cochrane Library en Web of Science. Slechts 78 geïncludeerde patiënten met 

gecompliceerd galsteenlijden werden geincludeerd. Resultaten van het review suggereren 

dat NIR fluorescente beeldvorming met ICG de ductus cysticus, ductus choledochus, ductus 

hepaticus communis en overgang tussen ductus cysticus en ductus hepaticus communis, 

zowel voor als tijdens het vrijmaken van de driehoek van Calot goed kan visualiseren. Een 

optimale dosis wordt gezien bij 2.5 mg ICG of bij een oplossing van 0.05 mg/kg. Het toedienen 

van ICG varieert tussen een uur preoperatief tot direct na algehele anesthesie. Er is mild bewijs 

dat visualisatie van de ductus cysticus en ductus choledochus beter is met NIR fluorescente 

beeldvorming ten opzichte van IOC. Echter, aangezien IOC gepaard gaat met hoge kosten, 

uitdagende perioperatieve logistieke planning, radioactieve straling en toenemend risico op 

galwegletsel, kan NIR fluorescente beeldvorming overwogen worden als betere optie voor het 

visualiseren van de biliaire structuren. Aanvullend onderzoek is nodig om dit daadwerkelijk 

vast te kunnen stellen. Aan de hand van dit review kunnen geen eenduidige conclusies worden 

getrokken aangaande het voordeel van NIR fluorescente beeldvorming ten opzichte van 

conventionele beeldvorming tijdens de laparoscopische cholecystectomie en in het voorkomen 

van galwegletsel. Hiervoor zullen eerst gerandomiseerde studies uitgevoerd moeten worden 

met een heterogene patiëntenpopulatie die tevens gebruik maken van eenduidige definities 

aangaande ongecompliceerd en gecompliceerd galsteenlijden.
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