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Samenvatting en conclusies
Het tweede deel van dit proefschrift gaat over 2 soorten lever tumoren, het
hepatocellulair adenoom (HCA) en de focale nodulaire hyperplasie (FNH). Dit zijn
relatief zeldzame, goedaardige lever tumoren. De aandacht wordt met name gericht
op differentiatie van deze tumoren met beeldvormend onderzoek.

Hoofdstuk 10 is een samenvatting van studies die de typische kenmerken van HCA en
FNH op beeldvormende onderzoeken beschrijven en van studies die de zich toespitsen
op de accuratesse van beeldvormend onderzoek om HCA te onderscheiden van FNH. Op
basis van typische kenmerken kan in het bijzonder een FNH met vrij grote zekerheid
worden vastgesteld. Echter, er zijn ook atypische kenmerken in zowel HCA als FNH
die een definitieve diagnose moeilijk maken. Er werden veel casus beschrijvingen
gevonden en studies die de kenmerken van HCA en FNH beschreven. Er was echter
weinig bewijs voor de diagnostische waarde van beeldvormend onderzoek in het
onderscheiden van HCA en FNH. In veel studies was de uiteindelijke diagnose niet
gebaseerd op de gouden standaard, namelijk histologie. Het aantal patiënten in de
studies was vaak klein. Betrouwbaar bewijs over welk onderzoek het meest geschikt
is voor het maken van onderscheid tussen HCA en FNH was dus niet beschikbaar.

Het doel van Hoofdstuk 11 was om alle beschrijvingen van patiënten cases en series
over HCA gepubliceerd tussen 1998 en 2008 in China en de rest van de wereld te
verzamelen en de klinische presentatie en chirurgische aanpak te vergelijken. In totaal
werden 356 patiënten beschreven, 191 uit China, 104 uit Europa, 46 uit Noord-Amerika
en 15 uit Zuid-oost Azië. De klinische presentatie van HCA in China was anders dan
in de rest van de wereld. Er werden meer mannelijke cases beschreven en er was een
hogere incidentie van co-existentie van HCC. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het
geboortebeleid, het beperkte gebruik van orale anticonceptie en de hogere incidentie
van hepatitis B in China. De behandeling van HCA was meestal resectie.

In Hoofdstuk 12 werd de toegevoegde waarde van de hepatobiliaire fase op MRI na
toediening van een hepatobiliair contrastmiddel (Gd-EOB-DTPA) op de differentiatie
tussen HCA en FNH bestudeerd in een prospectieve studie. De histologische diagnose
liet 24 HCA en 28 FNH zien. Standaard MRI leverde 21 onbesliste cases op. De mate van
opsporing was 50% voor HCA en 64% voor FNH, met een positief voorspellende waarde
van respectievelijk 100 en 94%. Toevoeging van de hepatobiliaire fase resulteerde in een
mate van detectie van 96% voor HCA and 96% voor FNH, met een positief voorspellende
waarde van respectievelijk 100 and 96%. De aanwezigheid van een bloeding, vet en
glycogeen was een significant voorspellende waarde voor HCA. De aanwezigheid van
een centraal litteken was hoog voorspellend voor een FNH. Concluderend liet deze
studie zien dat de accuratesse van de MRI met gebruik van de hepatobiliaire fase na
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toediening van Gd-EOB-DTPA hoog was voor het opsporen en onderscheiden van HCA
en FNH.

In Hoofdstuk 13 werd het gebruik van de PET/CT met de tracer 18F-fluorocholine
voor het onderscheiden van HCA van FNH geëvalueerd. Eénentwintig patiënten met
een lesie in de lever van tenminste 2 centimeter verdacht voor HCA of FNH werden
geïncludeerd. Deze pilot studie liet zien dat de PET/CT met de tracer 18F-fluorocholine
HCA van FNH kan onderscheiden met 100% sensitiviteit en specificiteit bij een
afkapwaarde van de SUV-ratio tussen de 1.12 en 1.22. Een nadeel van deze techniek
was dat de tumor soms moeilijk te lokaliseren was door gebruik van een CT met een
lage stralingsdosis en zonder contrast. In deze gevallen wordt fusie van de PET beelden
met een contrast-CT of MRI scan geadviseerd.

Toekomstig onderzoek
Vanwege het gebrek aan bewijs, zijn we een prospectieve studie gestart om de
accuratesse van verschillende beeldvormende technieken voor het onderscheiden
van HCA van FNH te evalueren. De naam van deze studie is DiFA trial, dat een acronym
is voor ‘differentiatie van focale nodulare hyperplasie en hepatocellulair adenoom’.
Het doel van deze studie is om de accuratesse van een meerfasen CT scan, MRI met
Gd-EOB-DTPA, PET/CT scan met 18F-fluorocholine en contrast echo te vergelijken voor
het onderscheiden van HCA van FNH. De diagnose van de beeldvormende onderzoeken
wordt vergeleken met de histopathologische uitkomst verkregen middels biopsie of
resectie. Het uiteindelijke doel is om een diagnostisch algoritme te vinden waarbij
de diagnose met zekerheid gesteld kan worden, zodat de juiste behandeling kan
worden gegeven. Een Franse onderzoeksgroep heeft ontdekt dat een variant van een
HCA (�-catenine positief bij histopathologische kleuring) een verhoogde kans heeft
op het ontwikkelen van een hepatocellulair carcinoom. Het zou wenselijk zijn om
juist die patiënten met een HCA met verhoogde kans op maligne ontaarding, met
beeldvormend onderzoek te kunnen opsporen. Uitbreiding van dit onderzoek is
hiervoor nodig.
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