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228          Chapter 11

SUMMARY

PART I   MOLECULAR IMAGE-GUIDED SURGERY IN COLON CANCER

The introduction of nationwide screening programs, increasing life expectancy, healthy ageing 

and increasing awareness of symptoms, will lead to a dramatic increase of patients diagnosed 

with early staged tumours without lymph node metastases (stage I-II). Especially patients 

with stage I disease, can be potentially treated with local excision of the primary tumour that 

would prevent them from surgery-related complications and even mortality. However, up to 

20% of patients with stage I-II disease, show disease recurrence and eventually die within five 

years after initial treatment despite complete surgical resection. This is probably the result of 

understaging due to missed occult tumour cells (micrometastases or isolated tumour cells) 

during routine histopathological examination. It is known that advanced histopathological 

techniques like serial sectioning combined with immunohistochemistry are highly sensitive for 

detection of occult tumour cells. However, the resulting workload of extensive histopathological 

examination to all lymph nodes is not compatible with daily practice. The Sentinel Lymph Node 

(SLN) is the first node in the orderly lymphatic drainage pattern from the primary tumour and 

has therefore the highest change of harboring metastases. Identification of the SLN allows 

the pathologist to perform detailed histopathological analysis to only the SLNs in addition to 

conventional H&E-staining. As a result, identification of the SLN could improve lymph node 

staging while diminishing the surgical damage in patients with early colon cancer without lymph 

node metastases.

In Chapter 2 we describe the concept of the SLN procedure (SNP) and the current drawbacks 

in colon cancer. Major concernings towards the SNP are the wide variation of SLN identification 

techniques and lack of standardized methods regarding patient and tumour related factors. At 

that time the most recent literature showed a sensitivity of 86% and detection rate of 96% for 

the SNP in colon cancer. Results voor sensitivity are lower compared to other types of cancer in 

which the SLN procedure is the gold standard for surgical staging of the lymph nodes. However, 

it seems that identification of the true SLN is difficult in colon cancer. Technical limitations and 

disadvantageous characteristics of current used tracers seem to be the main causes of the 

unsatisfactory results. First, blue dyes have limited penetration depth and are therefore difficult 

to be visualized in fatty mesocolon. Secondly, the particle size of blue dye is relative small 

resulting in fast migration of dye to regional lymph nodes. The additional use of gamma tracers 

present the problem of the ‘shine-through effect’ of SLN close to the primary tumour which 

are hidden by the highly radioactive injection site. Near-infrared (NIR) fluorescence imaging 
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using Indocyanine Green (ICG) as contrast agent, is mentioned as solution for these technical 

problems. First the NIR-range (700-1000 nm) penetrates more deeply into the living tissue 

compared to conventional white light imaging or blue dye. Secondly, the fluorescent agent ICG 

exhibits strong excitation and fluorescence in the NIR-range (+/- 800 nm) and moreover it is 

clinically approved. The additional conjugation of humanized serum albumin (HSA) improves 

the fluorescent signal and enlarges the particle size, which facilitates dye retention in the SLN. 

In same chapter we also discuss some drawbacks of NIR fluorescence imaging based on 

our own experiences at that time. First spillage of dye caused by incorrect needle positioning 

during dye administration, results in high background fluorescence of peritoneum which makes 

SLN identification impossible. We also noticed that the penetration depth of NIR fluorescence 

imaging is better compared to blue dye, but still limited up to a maximum of 0.5-1.0 cm. We 

shortly discussed the promising new fluorophore IRDye800CW (LI-COR bioscience, Lincoln, 

NE) that has several advantages above ICG. First, IRDye800CW seems to have a stronger 

fluorescence signal compared to ICG. Additionally it can be covalently conjugated to several 

biomolecules, which makes it the dye of choice for tumour-targeted imaging. At the time, 

IRDye800CW was not FDA approved yet and therefore not clinically investigated.

As mentioned, no consensus exists on the validity of the SNP in colon cancer. Additionally to 

the tracer used, several tumour and procedure related factors are supposed to influence the 

performance of the SNP. In Chapter 3 we present a systematic review and meta-analysis which 

provides an overview of the diagnostic performance of the SLN procedure in terms of sensitivity, 

negative predictive value and detection rate. To validate the hypothesis that SLNs are the most 

likely hosts for potential lymph node metastases and assess to what extent the SLNs are 

representative of the total lymph node yield, we selected high quality concept validation studies. 

These studies are characterized by their pathological assessment of all SLNs and regional 

lymph nodes with advanced histopathological techniques and therfore ensure an unbiased 

assessment. After a search in Embase and Pubmed we identified 47 eligible studies of which 

six were selected as high quality concept validation studies. Overall analysis showed a low 

sensitivity of 73% with a corresponding negative predictive value of 82%. Diagnostic outcome 

measurements decreased further to a disappointing sensitivity of 56% and negative predictive 

value of 69% in the high quality concept validation studies. Subanalysis of procedure related 

factors showed better results for sensitivity after an ex vivo procedure while in vivo harvestigs 

detected twice as many SLNs. The better sensitivity of the ex-vivo approach may result from 

better real-time visualization of lymph flow dynamics and a more specific dissection of the 

mesocolon to detect SLNs. On the other hand, node positive (S)LNs can be missed with the ex 

vivo technique when they are located outside the resection area.
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Despite to overall disappointing SLN perfomance, we showed that the prevalence of lymph 

node metastases increased from 34% after conventional H&E-staining to 48% with advanced 

immunohistochemistry. These results underline the potential benefit of the SNP in colon cancer 

to improve staging, patient management and survival. However, it must be emphasized that 

the prognostic and predictive relevance of occult tumor cells is still unclear. Additionally it is 

suggested that only micrometastases are associated with a significant reduction in 5-year 

survival while their presence is much lower compared to isolated tumour cells. Future studies 

should investigate the prognostic relevance of isolated tumour cells and micrometastases, and 

establish if adjuvant chemotherapy improve survival of these patients. Moreover we conclude 

that the SLN performance is currently insufficient due to anatomical and technical difficulties 

combined with the wide variation of used SLN mapping methods, patient selection and 

histopathological analysis of lymph nodes. Therefore a standardized SNP must be developed, 

focussing on low invasive tumours and real-time imaging of lymph flow towards the SLN.

In Chapter 4 and Chapter 5 we continued our research towards an accurate SNP using NIR 

fluorescence imaging in colon cancer. In Chapter 4 we present the result of the first 14 patients 

undergoing the SNP in vivo using a transcutanously subserosal injection technique. At least one 

SLN could be assigned in all patients of which none contained metastases. However, in four 

patients metastases were found in regional lymph nodes resulting in a sensitivity of 0%. We 

hypothesized that these very dissapoiting results could be caused by incorrect needle positioning 

not close enough to the tumor. This could have led to drainage of dye into adjacent lymph vessels 

instead of the vessels draining the SLN, resulting in high false negativity rates. Also dislocation of 

the needle during tracer administration occurred in several patients with extravasation of dye into 

the peritoneum as consequence. Therefore we switched to a submucosal injection technique 

by colonoscopy. In the subsequent 15 patients as described in Chapter 5. We experienced no 

spillage of dye using the submucosal injection technique and sensitivity rates increased to 

80%. Additionally, a systematic review and meta-analysis was conducted to identify currently 

used methods and results for SLN mapping with NIR fluorescence imaging. This systematic 

review and meta-analysis included 8 studies describing 227 SLN procedures. A sensitivity of 

63% was found accompanied by a negative predictive value of 81% and detection rate of 94%. 

Upstaging as a result of extended histopathological assessment was 15%. Stratified analysis 

showed no improvement of SLN performance regardless of used tracer, injection site, in vivo or 

ex vivo SLN performance, number of injections and timing between tracer administration and 

SLN identification. Overall we concluded that evidence regarding SLNM with NIR fluorescence 

imaging in colon cancer is still limited. However, the SNP in colon cancer seems to be more 

challenging compated to other types of cancer and considerable expertise will be required 
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before large patient-related studies can be undertaken to validate SLNM as part of the standard 

surgical treatment in colon cancer.

In Chapter 6 we show the first clinical results of SLN identification using PET/CT 

lymphoscintigraphy combined with real-time NIR fluorescence imaging with ICG. We aimed 

to establish if preoperative [89Zr]Zr-nanocoll PET/CT imaging is a useful technique to identify 

the number and location of SLNs and if the additional use of NIR fluorescence imaging allows 

for intraoperative identification of these SLNs. Three preoperative PET/CT lymphoscintigraphy 

and additional PET/CT scan of the surgical specimen were made. A lymph node visible at 

preoperative PET/CT and identified at PET/CT of the specimen was classified as SLN. In two out 

of ten patients injection of [89Zr]Zr-nanocoll failed. In seven out of the eight remaining patients, 

perioperative SLN identification succeeded with a median number of three harvested SLNs. One 

SLN showed isolated tumour cells. All SLNs revealed radioactivity and fluorescence. Six SLN 

located near the primary tumour (< 2 cm) were not identified with NIR- fluorescence imaging. 

This result suggests that PET/CT lymphoscintigraphy has a better performance when SLNs 

are located close to the injection site. The preoperative PET/CT guided the surgeon towards 

the fluorescent SLN intraoperatively, whereas the postoperative imaging identified additional 

SLNs not seen during surgery. As long as optimization of the SNP is considered as the primary 

aim of the current research, we recommend to perform a preoperative lymphoscintigraphy 24 

hrs after injection combined with postoperative scan of the specimen.

PART II   MOLECULAR IMAGE GUIDED SURGERY DURING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

In the second part of this thesis we focus on NIR fluorescence imaging for visualization of biliary 

structures during laparoscopic cholecystectomy. NIR fluorescence imaging could prevent bile 

duct injuries and may replace the current intraoperative cholangiography (IOC) as imaging 

technique.

In Chapter 7 we investigated the value of NIR fluorescence imaging with ICG in addition to 

the Critical View of Safety (CVS) for early identification of the extrahepatic bile ducts during 

laparoscopic cholecystectomy in patients with uncomplicated cholecystolithiasis. Thirty 

patients were included. An intravenous injection of 0.05 mg/ kg ICG diluted in water was 

administrated prior to surgery. The Common Bile Duct (CBD) and Cystic Duct (CD) were both 

significant earlier identified with NIR fluorescence imaging compared to conventional white light 

imaging. Additionally, the CBD was identified significantly more frequently during dissection and 

at CVS with NIR fluorescence imaging.
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Early visualization of the CD and additional identification of the CBD could be of great value 

when biliary anatomy is unclear or abnormal. Therefore the efficacy and early visualization of 

the CD and added value of CBD identification with NIR fluorescence imaging in patients with 

complicated gallbladder disease, was investigated in Chapter 8. Eighteen patients were included 

in this study. Patients received an intravenous bolus of 0.2 mg/kg ICG diluted in water directly 

after induction of general anesthesia. At the first look, which was set just before dissection of 

Calot’s triangle, the CD was observed in three patients with conventional imaging and in four 

patients using NIR fluorescence imaging. At this time point, the CBD could be additionally 

visualized in only two patients using NIR fluorescence imaging. A second look was established 

early during dissection but before skeletonizing biliary structures. In five patient CVS was already 

reached before the second look could be obtained. The CD and CBD could be visualized in two 

patients using NIR fluorescence imaging at the second time-point, preventing conversion to an 

open procedure in one patient. Disappointingly, at CVS the CD was visualized in only 13 patients 

using NIR fluorescence imaging while conventional white light imaging identified the CD in all 

18 patients. Additionally, the CBD could only be visualized in seven patients. We hypothesized 

that these inferior results of fluorescent bile duct imaging in complicated cases compared to 

uncomplicated gallbladder disease, could be caused by severe edema or dense adhesions as a 

result of acute or past inflammation or after ERCP combined with the limited penetration depth 

of NI- fluorescence imaging. Other patient and procedure related factors such as high Body 

Mass Index (BMI), optimal dosages and timeframes between ICG administration and bile duct 

visualization might also influence the success rate of the procedure, especially in complicated 

cases. Therefore we concluded that future research should focus on optimizing the technique, 

dosage, timing and patient selection in order to establish whether NIR -luorescence imaging can 

help to prevent bile duct injuries and if there is a place for routing use of the technique during 

laparoscopic cholecystectomy.

In Chapter 9 we present a systematic review in which we evaluated visualization of the CD, 

CBD and Common Hepatic Duct (CHD) before and after dissection of Calot’s triangle with 

NIR fluorescence imaging using ICG during laparoscopic cholecystectomy. We additionally 

compared biliary structure visualization between ICG and IOC in a meta-analysis. After a 

search in PubMed, Embase, the Cochrane Library and Web of Science, 19 eligible studies 

were identified, presenting 779 patients whereof only 78 patients suffered from complicated 

gallbladder disease. Results suggest that the use of NIR fluorescence imaging with ICG provides 

good overall visualization rates of the CD, CBD, CHD and CD junction prior to and following 

dissection of Calot’s triangle. Visualization rates of the biliary structures appear to be equally 

good for either 2.5 mg fixed dosage or 0.05 mg/ kg dosage of ICG. Small variation of timing of 
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ICG administration was seen, varying between over an hour before surgery until directly after 

anesthesia. We found moderate quality evidence that visualization of the CD and CBD with ICG is 

better than IOC. This finding combined with the higher costs of IOC, more difficult perioperative 

logistics, radiation exposure and risk of bile duct injury, ICG might be considered to be a better 

option for visualization of the biliary tract. However, further research is necessary to confirm this 

recommendation. Overall, no conclusions could be drawn whether NIR fluorescence imaging 

with ICG provides advantages over conventional white light imaging during laparoscopic 

cholecystectomy or in the prevention of bile duct injuries. Future randomized trials must be 

enrolled, including a hetrogenous patient population and with clear definitions for uncomplicated 

and complicated gallbladder disease.
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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 

Ankersmit_Marjolein_BNW_V8.indd   238Ankersmit_Marjolein_BNW_V8.indd   238 12/16/2019   0:52:3012/16/2019   0:52:30



Dutch summary          239

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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Chapter 11

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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