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SAMENVATTING

Doel
Het vergelijken van laparoscopische resectie en open resectie bij patiënten met een 
rectumcarcinoom op het gebied van oncologische veiligheid, morbiditeit, mortaliteit 
en postoperatief herstel.

Opzet
Prospectieve non-inferioriteitsstudie.

Methode
De ‘Colorectal cancer laparoscopic or open resection’(COLOR II)-trial werd opgezet in 
30 centra in 8 landen. Patiënten met een solitair rectumcarcinoom gelegen binnen 15 cm 
vanaf de anus zonder aanwijzing voor afstandsmetastasen werden gerandomiseerd 
voor laparoscopische resectie of open resectie in een 2:1-ratio. Analyses vonden plaats 
op basis van ‘intention to treat’. De trial is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov onder 
nummer NCT00297791.

Resultaten
In de periode 2004-2010 werden 1103 patiënten met een rectumcarcinoom 
gerandomiseerd voor laparoscopische of open resectie. Hiervan waren 1044 patiënten 
beschikbaar voor analyse (respectievelijk 699 en 345). Er was geen verschil tussen 
de groepen in de intactheid van het resectiepreparaat (88 vs. 92% intact; p = 0,250). 
Tumorcellen in het circumferentiële snijvlak werden gerapporteerd bij 56 (10%) 
van de 588 patiënten in de laparoscopische groep en 30 (10%) van de 300 in de open-
resectiegroep (p = 0,850). Tussen de laparoscopische en de open-resectiegroep was er 
geen verschil in morbiditeit (278 van 697 patiënten (40%) vs. 128 van 345 patiënten 
(37%); p = 0,424) en mortaliteit (8 van 699 patiënten (1%) vs. 6 van 345 patiënten (2%), 
p = 0,409) binnen 28 dagen na de operatie.

Conclusie
Bij patiënten met een rectumcarcinoom dat niet doorgroeit in de omliggende weefsels 
en dat behandeld wordt door ervaren chirurgen, zijn de radicaliteit, de morbiditeit en 
de mortaliteit van de laparoscopische resectie vergelijkbaar met die van open resectie.
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INTRODUCTIE

Jaarlijks wordt bij 2800 mensen in Nederland een rectumcarcinoom vastgesteld. 
Het optreden van lokale recidieven van het rectumcarcinoom is aanzienlijk verminderd 
door de toepassing van totale mesorectale excisie (TME). Deze operatie omvat een 
radicale verwijdering van het vetweefsel dat het rectum omringt en van de daarin 
gelegen lymfklieren.1 Daarnaast wordt neo-adjuvante behandeling met radiotherapie en 
chemotherapie frequenter toegepast.2,3 Hiermee treden lokale recidieven op bij minder 
dan 10% van de patiënten met een rectumcarcinoom.4

Laparoscopische verwijdering van coloncarcinoom gaat gepaard met minder 
postoperatieve pijn, een sneller herstel na operatie en een zelfde ziektevrije overleving 
dan met open chirurgie.5 Om vast te stellen of laparoscopische resectie van een 
rectumcarcinoom eveneens oncologisch veilig is en een beter en sneller herstel biedt, 
werd de ‘Colorectal cancer laparoscopic or open resection’(COLOR II)-trial uitgevoerd. 
In dit artikel beschrijven wij de kortetermijnresultaten van deze trial.
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METHODE

Patiënten
COLOR II, een gerandomiseerd, niet-geblindeerd non-inferioriteits-onderzoek, is opgezet 
in 30 klinische centra verdeeld over 8 landen (België, Canada, Denemarken, Duitsland, 
Nederland, Spanje, Zuid-Korea en Zweden). Zowel de arts als de patiënt was op de hoogte 
welke interventie werd verricht. ‘Non-inferioriteit’ betekent in dit geval dat men wil 
aantonen dat de laparoscopische interventie niet slechter is dan open chirurgie. In deze 
studie werden patiënten geïncludeerd met 1 rectumcarcinoom binnen 15 cm vanaf de 
anus – aangetoond met coloscopie, rigide rectoscopie of een bariumklysma – zonder 
aanwijzing voor afstandsmetastasen en die electieve chirurgie zouden ondergaan.

De locatie van de tumor was gecategoriseerd in ‘bovenste’ (onderste grens van de 
tumor 10-15 cm van de anus), ‘middelste’ (5-10 cm) en ‘onderste’ (< 5 cm). Patiënten met 
een tumor die doorgroeide in de omliggende weefsels werden geëxcludeerd. De overige 
exclusiecriteria zijn te vinden in het oorspronkelijke artikel.6 Elk deelnemend ziekenhuis 
verkreeg toestemming van de lokale toetsingscommissie en alle deelnemende patiënten 
hadden een toestemmingsverklaring ondertekend.

Randomisatie en blindering
Patiënten werden gerandomiseerd in een 2:1-ratio ten faveure van laparoscopische 
resectie ten opzichte van open resectie. Stratificatie was voor centrum, lokalisatie 
van de tumor en preoperatieve radiotherapie. Er was geen blindering voor patiënt 
of behandelaar.

Procedure
De perioperatieve zorg, zoals antibioticaprofylaxe, laxantia, tromboseprofylaxe, analgetica 
en postoperatieve hervatting van een normaal dieet, werd volgens de lokale standaarden 
in beide groepen gelijk uitgevoerd. Alle procedures moesten verlopen via de criteria van 
de TME of de partiële mesorectale excisie (PME).1 Bij TME wordt het gehele mesorectum 
verwijderd met of zonder excisie van de anale kringspier (abdominoperineale excisie). 
Tumoren proximaal in het rectum konden met een distale marge van 5 cm verwijderd 
worden; in dat geval spreekt men van een PME.

Een laparoscopische procedure moest geheel doorlopen zijn om de patiënt tot de 
laparoscopische groep te kunnen rekenen; alle andere laparoscopische ingrepen werden 
tot open chirurgie gerekend. 
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Statistische analyse
De groep patiënten met een lokaal recidief 3 jaar na de operatie werd geschat op 10% in de 
groep die open chirurgie had ondergaan. Om gelijkwaardigheid van de laparoscopische 
procedure aan te tonen met een power van 80% en een non-inferioriteitsmarge van 
5 procentpunten, was volgens onze berekening een steekproef van 1000 patiënten 
nodig. In de trial werden 1100 patiënten geïncludeerd om uitval na de randomisatie 
te ondervangen. Vergelijking tussen de 2 groepen aan de hand van categoriale 
uitkomsten werd verricht met Fisher’s exacte toets of c-toets; continue uitkomsten 
werden vergeleken met de Mann-Whitney-U-toets. Analyses werden gedaan volgens 
het ‘intention to treat’-principe. Verschillen met p-waarden < 0,05 bij tweezijdig toetsen 
werden als statistisch significant beschouwd; statistische analyses werden verricht met 
SPSS. De trial is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov onder nummer NCT00297791.
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RESULTATEN

Tussen 20 januari 2004 en 4 mei 2010 werden 1103 patiënten met rectumkanker 
gerandomiseerd toegewezen aan de groep van laparoscopische of open chirurgie. 
59 patiënten werden geëxcludeerd na randomisatie (fi guur 1). Van de overgebleven 
1044 patiënten waren er 699 (67%) gerandomiseerd voor laparoscopische chirurgie en 
345 (33%) voor open chirurgie.

1103 gerandomiseerde patiënten

739 laparoscopische resectie 364 open resectie

40 patiënten geëxcludeerd:
12 afstandsmetastasen 
12 geen carcinoom
6 tumorstadium T4
2 overleden voor de operatie
1 teruggetrokken
7 andere redenen

19 patiënten geëxcludeerd:
2 afstandsmetastasen
2 geen carcinoom
2 tumorstadium T4
2 teruggetrokken
1 spoedoperatie

699 beschikbaar voor analyse
7 ondergingen open resectie

345 beschikbaar voor analyse
5 ondergingen laparoscopische resectie

Figuur 1 Stroomschema van de inclusie van patiënten in een vergelijkend onderzoek naar 
laparoscopische versus open resectie van rectumcarcinoom.

Tabel 1 geeft de klinische kenmerken van de patiënten weer. De soort resectie was 
gelijk verdeeld over de 2 groepen. De laparoscopische procedure duurde gemiddeld 
240 min met een gemiddeld bloedverlies van 200 ml, tegenover 188 min voor een open 
resectie met een gemiddeld bloedverlies van 400 ml. Bij 121 van de 695 patiënten (17%) 
werd de laparoscopische procedure geconverteerd naar een open procedure.

Het postoperatieve gebruik van opiaten of niet-opiaten verschilde niet tussen de 
groepen. Epidurale anesthesie werd gedurende de eerste drie postoperatieve dagen 
meer gebruikt na open chirurgie dan na laparoscopie. De eerste defecatie kwam na 
laparoscopische resectie op de tweede postoperatieve dag, een dag eerder dan bij open 
resectie. Vochtinname van meer dan 1 l werd 0,2 dagen eerder verdragen bij laparoscopie 
dan bij open chirurgie. De gemiddelde opnameduur was bij laparoscopie 8 dagen, bij 
open chirurgie 9 dagen. 
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Het percentage naadlekkages en morbiditeit verschilde niet significant tussen beide 
groepen. Het aantal patiënten bij wie een reïnterventie moest plaatsvinden binnen 
28 dagen na chirurgie was gelijk voor beide groepen (tabel 2). In de laparoscopische 
groep overleden 8 patiënten (1%) en in de open groep 6 patiënten (2%) binnen 28 dagen 
na operatie. Er was geen verschil tussen de groepen in het aantal patiënten bij wie 
tumorcellen in het circumferentiële snijvlak waren aangetroffen.

Bij subgroepanalyse van patiënten met een tumor in het onderste derde deel van 
het rectum lag het aantal circumferentiële snijvlakken waarin tumorcellen werden 
aangetroffen significant lager in de laparoscopische groep dan in de open chirurgie 
groep (zie tabel 2). Het gemiddeld aantal lymfeklieren dat werd weggenomen tijdens 
de operatie verschilde niet tussen de groepen (zie tabel 2). Een uitgebreidere bespreking 
van de resultaten staat in ons oorspronkelijke artikel.6

Tabel 1 Klinische kenmerken en operatiegegevens van patiënten in een vergelijkend onderzoek 
naar laparoscopische versus open resectie van rectumcarcinoom

kenmerk laparoscopische chirurgie
(n = 699)

open chirurgie
(n = 345)

p-waarde

geslacht; n/N (%) NS
 ♂
 ♀

448/699 (64)
251/699 (36)

211/345 (61)
134/345 (39)

leeftijd in jaren; gemiddelde (SD) 66,8 (10,5) 65,8 (10,9) NS
ASA-classificatie; n/N (%) NS
 I
 II
 III
 IV

156/678 (23)
368/678 (57)
131/678 (19)
5/678 (< 1)

65/338 (19)
211/338 (62)
61/338 (18)
1/338 (< 1)

BMI (kg/m2); gemiddelde (SD) 26,1 (4,5) 26,5 (4,7) NS
locatie rectumcarcinoom; n/N (%) NS
 bovenste 1/3 (10-15 cm)*
 middelste 1/3 (5-10cm)*
 onderste 1/3 (< 5 cm)*

203/699 (29)
273/699 (39)
223/699 (32)

93/345 (27)
136/345 (39)
116/345 (34)

preoperatieve radiotherapie; n/N (%) 412/699 (59) 199/345 (58) NS
preoperatieve chemotherapie; n/N (%) 196/609 (32) 99/295 (34) NS
operatieduur in min; mediaan (IQR)† 240 (184-300) 188 (150-240) < 0,0001
bloedverlies in ml; mediaan (IQR) 200 (100-400) 400 (200-700) < 0,0001
conversie naar open procedure; n/N (%) 121/695 (17)
ASA = American Society of Anesthesiologists; IQR = interkwartielafstand; NS = niet significant (p ³ 0,05).
* Gerekend vanaf de anus.
† Operatieduur: tijd tussen de eerste incisie en het sluiten van de chirurgische incisie.
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Tabel 2 Postoperatief herstel, mortaliteit binnen 28 dagen en resectiekenmerken bij patiënten 
die een laparoscopische of open resectie van een rectumcarcinoom hebben ondergaan

kenmerk laparoscopische chirurgie open chirurgie p-waarde

dagen tot eerste defaecatie; mediaan 
(IQR)

2,0 (1,0-3,0)* 3,0 (2,0-4,0)* < 0,0001

vochtinname > 1 l; mediaan (IQR) 2,0 (1,0-3,0)† 2,0 (1,0-3,0)† 0,005
reïnterventie; n/N (%) 113/697 (16) 52/345 (15) 0,701
opnamedagen in het ziekenhuis; 
mediaan (IQR)

8,0 (6,0-13,0)‡ 9,0 (7,0-14,0)‡ 0,036

mortaliteit binnen 28 dagen; n/N (%)§ 8/699 (1) 6/345 (2) 0,409
morbiditeit (patiënten met minstens één 
postoperatieve complicatie); n/N (%)

278/697 (40) 128/345 (37) 0,424

naadlekkage; n/N (%) 58/461 (13) 25/240 (10) 0,462
intactheid van het preparaat; n/N (%) 0,250
 compleet
 partieel compleet
 incompleet

589/666 (88)
58/666 (9)
19/666 (3)

303/331 (92)
19/331 (6)
9/311 (3)

circumferentieel snijvlak positief voor 
tumorcellen; n/N (%)
 totale groep
 bovenste 1/3
 middelste 1/3
 onderste 1/3

56/588 (10)
18/196 (9)
22/228 (10)
15/164 (9)

30/300 (10)
9/97(9)
4/115 (3)
17/79 (22)

0,850
1,000
0,068
0,014

aantal verwijderde lymfeklieren; mediaan 
(IQR)
 totale groep
 bovenste 1/3
 middelste 1/3
 onderste 1/3

13 (10-18)
15 (11-20)
14 (10-18)
12 (7-16)

14 (10-19)
15 (12-22)
14 (11-19)
13 (7-16)

0,085
0,359
0,205
0,724

IQR = interkwartielafstand.
*  Dagen tot eerste defaecatie: gemiddeld 2,9 dagen (SD: 3,8) in de laparoscopische groep en 3,7 dagen 

(SD: 3,6) in de open-resectiegroep.
†  Vochtinname > 1 l : gemiddeld 2,6 dagen (SD: 4,3) in de laparoscopische groep en 2,8 dagen (SD: 3,6) in 

de open-resectiegroep.
‡  Opnameduur: gemiddeld 11,9 dagen (SD: 11,8) in de laparoscopische groep en 12,1 dagen (SD: 10,6) in 

de open-resectiegroep.
§  Er waren 2 patiënten in de open-resectiegroep en 1 in de laparoscopische groep die meer dan 28 dagen 

na de operatie in het ziekenhuis overleden.
||  Statistisch significante verschillen tussen de laparoscopische en de open-resectiegroep zijn rood en vet 

afgedrukt.
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BESCHOUWING

De hier gepresenteerde uitkomsten van de COLOR II-trial laten zien dat laparoscopische 
resectie van het rectumcarcinoom eenzelfde radicaliteit oplevert als een open ingreep, 
als beide ingrepen uitgevoerd worden door een ervaren team. Mogelijk is het resultaat 
van de laparoscopische resectie zelfs wat beter voor patiënten met een tumor in het 
onderste derde deel van het rectum. Dit is van groot belang, aangezien de kans op een 
locoregionaal recidief kleiner is als het circumferentiële snijvlak vrij is van tumorcellen.7

Een van de mogelijke verklaringen voor de betere resultaten bij patiënten met een 
tumor in het onderste derde deel van het rectum zou kunnen liggen in de betere 
visualisatie van het lage bekkengebied met laparoscopie. Voordat echter definitief gesteld 
kan worden dat laparoscopische resectie van het rectumcarcinoom een oncologisch 
veilige en gelijkwaardige methode is, dienen de 3-jaarsresultaten afgewacht te worden. 
Deze zullen in de eerste helft van 2014 gepubliceerd worden.

Zoals eerder aangetoond voor onder andere laparoscopische resectie van de 
galblaas, coloncarcinoom en liesbreukchirurgie,5,8,9 laten onze resultaten ook zien dat 
laparoscopische resectie voordelen met zich meebrengt op de korte termijn. De patiënt 
kan sneller orale vochtinname verdragen en de ontlasting komt eerder op gang, wat 
samen resulteert in een kortere duur van de ziekenhuisopname. Er werd geen verschil 
aangetoond in de behoefte aan pijnstilling na de operatie, behalve dat laparoscopisch 
geopereerde patiënten minder epidurale anesthesie gebruikten postoperatief. 
De laparoscopische operaties duurden langer dan de open resecties. Er waren geen 
verschillen tussen laparoscopische resectie en open resectie in postoperatieve 
morbiditeit en mortaliteit.

Door het benodigde instrumentarium zijn de kosten voor een laparoscopische 
procedure wel hoger dan die van een open resectie. Door de kortere herstelperiode 
en verminderde kans op complicaties lijkt het verschil in kosteneffectiviteit echter 
geminimaliseerd te worden.10 Verdere analyses van de kosteneffectiviteit binnen de 
COLOR II-studie volgen op een later moment, evenals de resultaten met betrekking tot 
complicaties als adhesies en littekenbreuken. Hiervoor lijkt laparoscopie gelijkwaardige 
of betere uitkomsten te bieden dan open chirurgie.11
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CONCLUSIE

Laparoscopische resectie van een rectumcarcinoom biedt dezelfde radicaliteit van de 
ingreep als open resectie, mits uitgevoerd door een ervaren team. Dit geldt voor patiënten 
zonder metastasering en met een tumor die niet is doorgegroeid in omliggende weefsels. 
Deze patiënten kunnen sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden na laparoscopische 
chirurgie dan na open chirurgie. Het is echter noodzakelijk de lokale recidiefvorming 
en overleving op lange termijn te onderzoeken voordat laparoscopie bij patiënten 
met een rectumcarcinoom definitief als een oncologisch veilige methode beschouwd 
mag worden.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

LEERPUNTEN

• Laparoscopische resectie van coloncarcinoom is een bewezen veilige methode met 
gelijke overlevingscijfers maar minder postoperatieve pijn en sneller herstel dan bij 
open resectie.

• Voor het rectumcarcinoom is er onvoldoende bekend over de veiligheid van 
laparoscopische resectie.

• In handen van een ervaren chirurgisch team geeft laparoscopische resectie van een 
rectumcarcinoom dezelfde radicaliteit als open resectie.

• Laparoscopische chirurgie voor het rectumcarcinoom geeft een sneller herstel dan 
open chirurgie.

• Voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden dienen de 
langetermijnresultaten met betrekking tot lokale recidiefvorming en overleving 
afgewacht te worden.
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