
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Endoscopic eradication of Barrett's oesophagus with early neoplasia

Pouw, R.E.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pouw, R. E. (2011). Endoscopic eradication of Barrett's oesophagus with early neoplasia.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/endoscopic-eradication-of-barretts-oesophagus-with-early-neoplasia(ec6fdff5-73c3-47f0-869a-c60537aea174).html


201200

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING
Endoscopische therapie heeft zich bewezen als een effectief en minder invasief alternatief 
voor chirurgie, in de behandeling van patiënten met vroege neoplasie in Barrett oesophagus 
(BO). Endoscopische resectie (ER) is de hoeksteen van endoscopische therapie. Met ER 
kunnen vroege neoplastische afwijkingen worden verwijderd en de patholoog kan met het 
verwijderde stukje weefsel vervolgens een nauwkeurige histologische diagnose te stellen. 
Om recidieven na focale ER van Barrett neoplasie te voorkomen, wordt tegenwoordig steeds 
vaker het gehele Barrett segment behandeld. Hiervoor zijn verschillende benaderingen 
mogelijk, zoals stapsgewijze radicale endoscopische resectie en radiofrequente ablatie (RFA). 
Dit proefschrift bevat een aantal studies die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de huidige behandeling van patiënten met vroege neoplasie in BO. Hieronder zijn de 
belangrijkste bevindingen van deze studies samengevat.

Het eerste deel van dit proefschrift draait om ER. Hoofdstuk 1 bevat een review over verschil-
lende technieken die zijn ontwikkeld voor ER van vroege neoplasie in de bovenste tractus 
digestivus. Ook worden indicaties voor ER in de slokdarm en maag besproken.

Tijdens de voorbereiding voor endoscopische behandeling wordt endoscopische echografie 
(EUS) vaak gebruikt ter stadiering van infiltratie diepte en aanwezigheid van lymfeklier 
metastasen. Men kan zich echter afvragen wat de toegevoegde waarde is van EUS naast 
endoscopische inspectie en diagnostische ER, met name omdat diagnostische ER een 
histologische beoordeling van infiltratie diepte en andere risico factoren zoals differentiatie 
en lymfvasculaire invasie mogelijk maakt. Hoofdstuk 2 beschrijft een retrospectieve cohort 
studie naar de toegevoegde waarde van EUS tijdens de voorbereiding voor endoscopische 
therapie. In deze grote studie met 131 patiënten, vonden wij dat de toegevoegde waarde van 
EUS zeer beperkt was. In geen van de 131 patiënten veranderden de bevindingen tijdens EUS 
het beleid. Bovendien bevestigden de resultaten van deze studie de waarde van diagnostische 
ER tijdens de voorbereiding voor endoscopische behandeling.

De meest gebruikte techniek voor ER van vroege Barrett neoplasie is de ER-cap techniek. 
Voor ER-cap is submucosale lifting nodig, evenals positionering van een resectiesnaar in 
de cap, waardoor deze techniek moeilijk en tijdrovend is. Multi-band mucosectomie (MBM) 
is een relatief nieuwe ER techniek, die gebruik maakt van een gemodificeerde rubber 
band ligator. Voor MBM is geen submucosale lifting of positionering van een snaar in de 
cap nodig. Hoofdstuk 3 beschrijft een multicenter, gerandomiseerde studie die ER-cap en 
MBM vergelijkt voor piecemeal ER van vroege Barrett neoplasie in 84 patiënten. De studie 
concludeert dat piecemeal ER met MBM significant sneller en goedkoper is dan met ER-cap. 
Bovendien was MBM niet geassocieerd met meer complicaties dan de ER-cap, ondanks dat 
er geen submucosale lifting wordt gebruikt. MBM verdient dus de voorkeur voor piecemeal 
ER van vroege Barrett neoplasie.

Na focale ER van neoplasie, is er een risico van 30% dat patiënten metachrone laesies 
ontwikkelen in het restant van hun BO. Om deze recidieven te voorkomen tijdens follow-up, 
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kan het resterende Barrett segment worden verwijderd middels stapsgewijze radicale 
endoscopische resectie (SRER). Door de ervaring met deze techniek in vier Europese centra 
te bundelen, konden wij 169 patiënten met vroege neoplasie in een BO <5 cm includeren, 
wat dit de grootste studie met de langste follow-up maakt die tot nu toe over deze methode 
is geschreven. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 kon met SRER complete eradicatie van 
neoplasie en intestinale metaplasie worden bereikt in 97.6% and 85.2% van de patiënten, 
resp. Na een mediane follow-up van 32 maanden, bleef complete eradicatie van neoplasie 
en intestinale metaplasie behouden in 95.3% en 80.5% van de patiënten, resp. Echter, 
SRER is technisch uitdagend en was geassocieerd met slokdarm stenosering in 50% van 
de patiënten. Het risico op stenosering was gecorreleerd met de lengte van het verwijderde 
Barrett segment. Wij denken daarom dat SRER beperkt moet blijven tot behandeling van 
patiënten met een BO van maximaal 5 cm lang.

Het tweede deel van dit proefschrift draait om radiofrequente ablatie (RFA). Hoofdstuk 5 is 
een review over stapsgewijze circumferentiele en focale RFA met het HALO systeem. Dit 
review beschrijft de technische achtergrond van RFA en geeft een samenvatting van de 
verschillende indicaties voor RFA in BO. 

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam was het eerste centrum wereldwijd 
waar patiënten met hooggradige dysplasie in BO werden behandeld met RFA en waar RFA 
werd toegepast na ER van focale neoplasie. Doel van hoofdstuk 6 was om de resultaten te 
rapporteren van de eerste 44 patiënten met vroege Barrett neoplasie die in ons centrum 
werden behandeld met RFA. In 31 patiënten werd ER van zichtbare lesies verricht voor RFA. 
Na RFA werd complete eradicatie van alle neoplasie en intestinale metaplasie bereikt in 43 
patiënten (98%). Complicaties na RFA waren oppervlakkige mucosale laceratie ter plaatse 
van een ER litteken (n=3) en voorbijgaande dysphagie (n=4). Deze eerste ervaringen met 
RFA voor behandeling van BO met vroege neoplasie, laten zien dat RFA, met of zonder 
voorafgaande ER, een effectieve en veilige behandel methode is voor deze indicatie.

Na de veelbelovende resultaten van RFA in het Academisch Medisch Centrum, wilden wij 
evalueren of deze resultaten konden worden gereproduceerd in een grotere Europese 
multicenter setting. Hiervoor initieerden wij een pilot studie in drie Europese centra, waarin 
24 patiënten werden geincludeerd (EURO-I studie). Zoals beschreven in hoofdstuk 7 werd 
met RFA, met of zonder voorafgaande ER van zichtbare afwijkingen, complete eradicatie 
van neoplasie en intestinale metaplasie bereikt in 95% en 88% van patiënten. Na aanvul-
lende ‘escape’ ER in 2 patiënten werd eradicatie van neoplasie en intestinale metaplasie 
zelfs bereikt in 100% en 96%, resp. Complicaties na RFA waren melena (n=1) en dysphagie 
(n=1). Bovendien werden tijdens de eerste helft van de studie vijf oppervlakkige mucosale 
laceraties gezien ter hoogte van een ER litteken. Wij relateerden deze laceraties aan 
uitgebreide ER bij inclusie. Geen van deze laceraties behoefde behandeling, maar omdat 
laceraties potentieel kunnen leiden tot een bloeding of zelfs een perforatie, werd het studie 
protocol aangepast met een beperking voor de uitgebreidheid van een ER tot 2cm in lengte 
en 50% van de circumferentie. Na deze aanpassing werden er geen laceraties meer gezien. 
Na een follow-up van 22 maanden werden er geen recidieven van neoplasie gezien. Deze 

pilot studie in Amsterdam, Düsseldorf en Brussel, toonde aan dat vroege neoplasie in BO 
effectief en veilig behandeld kan worden met RFA, al dan niet in combinatie met ER voor 
zichtbare afwijkingen.

Zoals eerder beschreven, toonde onze multicenter studie naar SRER dat deze benadering erg 
effectief is voor eradicatie van neoplasie en intestinale metaplasie. SRER is echter technisch 
moeilijk en geassocieerd met een groot aantal stenosen. De veelbelovende resultaten van 
RFA, de veiligheid en de relatief makkelijke applicatie van de techniek, deden de vraag 
rijzen welke van beide technieken beter is voor de behandeling van BO <5 cm met vroege 
neoplasie. Daarom verrichtten wij een gerandomiseerde studie in 3 Europese centra met 
ervaring in SRER en RFA, om de veiligheid en effectiviteit van beide technieken te vergelijken. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 8 werd volledige eradicatie van alle neoplasie bereikt in 100% 
van de SRER patiënten en in 96% van de ER+RFA patiënten. Volledige eradicatie van alle 
intestinale metaplasie werd bereikt in 92% van de SRER patiënten en in 96% van de ER+RFA 
patiënten. Hoewel met SRER en ER+RFA een vergelijkbaar hoog percentage complete 
eradicatie van neoplasie en intestinale metaplasie werd bereikt, was SRER geassocieerd 
met een significant hoger aantal stenosen en behandelsessies. Voor patiënten met vroege 
neoplasie in een BO <5 cm, lijkt een combinatie van focale ER gevolgd door RFA daarom 
de voorkeur te verdienen boven SRER.

Na de veelbelovende resultaten van de Europese pilot studie die beschreven is in hoofdstuk 
7, werd er een grote Europese multicenter studie opgezet in 13 centra met expertise in de 
behandeling van vroege Barrett neoplasie (EURO-II studie). Voor deze studie werden patiënten 
met een BO tot 12cm geincludeerd. Deze patiënten werden behandeld met een combinatie 
van ER voor zichtbare afwijkingen, gevolgd door RFA van het resterende Barrett weefsel. 
Gebaseerd op de ervaringen van de eerste Europese studie, werd ER beperkt tot 2cm in 
lengte en 50% van de circumferentie. Een unieke eigenschap van deze studie was dat alle 
endoscopisten in deze studie getraind werden in RFA in het coördinerende centrum, waardoor 
de techniek kon worden gestandaardiseerd. Bovendien werden alle RFA procedures en de 
eerste follow-up scopie van elke patiënt bijgewoond door een coördinerend studie team, om 
naleving van het studie protocol te garanderen. Histologische revisie werd verricht in het 
coördinerende studie centrum voor alle ER-preparaten, pre-RFA biopten en biopten van de 
eerste follow-up. Zoals beschreven in hoofdstuk 9, werd eradicatie van intestinale metaplasie 
en neoplasie bereikt in 91% en 96% van de patiënten, resp. Complicaties tijdens RFA traden op 
in 10% van de patiënten, alle oppervlakkige mucosale laceraties, waarvan geen aanvullende 
behandeling vereiste. Deze grootste prospectieve multicenter studie, met een unieke training 
set-up en continue kwaliteitscontrole gedurende de gehele studie periode, suggereert dat 
RFA in combinatie met ER erg effectief en veilig is voor de behandeling van BO met vroege 
neoplasie, indien verricht door getrainde endoscopisten in goed geselecteerde patiënten. 

Na RFA oogt het neosquameuze epitheel endoscopisch volledig normaal. Om te evalueren of 
het neosquameuze epitheel inderdaad vergelijkbaar is met normaal plaveiselepitheel in de 
slokdarm, verrichtten wij een studie waarbij we de histologische en immunohistochemische 
eigenschappen van het neosquameuze epitheel na RFA hebben onderzocht. Deze studie 
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wordt beschreven in hoofdstuk 10. Allereerst hebben we beoordeeld of RFA preëxistente 
genetische afwijkingen in het neoplastische Barrett segment eradiceert. Hiervoor hebben 
wij biopten en borstelcytologie verkregen van de BO voor RFA en van het neosquameuze 
epitheel post-RFA, in 22 patiënten. Deze samples werden gebruikt voor fluorescente in-situ 
hybridisatie (FISH) en immunohistochemische kleuring. Hierbij vonden wij dat alle pre-RFA 
samples genetische afwijkingen bevatten, terwijl alle post-RFA samples normaal waren. Ten 
tweede hebben wij geanalyseerd of de biopsie diepte van biopten van neosquameus epitheel 
post-RFA even diep gaan als biopten van onbehandeld plaveiselepitheel in de slokdarm. 
Lamina propria werd verkregen in 37% van de biopten post-RFA, wat vergelijkbaar was met 
de 36% in biopten van onbehandeld plaveiselepitheel van de slokdarm. Ten derde wilden wij 
de aanwezigheid van ‘buried Barrett´s’ in het neosquameuze epitheel analyseren. Hiervoor 
werden vierkwadrants biopten verkregen elke 2cm van het neosquameuze epitheel. Om een 
nog dieper weefselmonster te verkrijgen werden er ook ‘sleutelgat’ biopten genomen uit 
elke biopsie opening. Bovendien werd er een ER verricht van neosquameus epitheel. In geen 
enkel biopt, sleutelgatbiopt of ER-preparaat werd ‘buried Barrett´s’ gevonden. Samenvat-
tend toont deze studie dat genetische afwijkingen die worden gevonden in de BO voor RFA, 
compleet afwezig zijn in het post-RFA neosquameuze epitheel. Bovendien vonden wij geen 
verschil in biopsie diepte tussen post-RFA en preëxistent plaveiselepitheel in de slokdarm. 
Als laatste werden er geen ‘buried Barrett´s’ gevonden in geen enkel weefsel preparaat.

Alle studies in dit proefschrift laten zien dat ‘buried Barrett´s’ na RFA zeer zelden zijn. In 
onze ervaring wordt bij histologische beoordeling van biopten van kleine eilandjes Barrett 
epitheel echter af en toe de aanwezigheid van ‘buried Barrett´s’ verslagen, ondanks dat deze 
eilandjes endoscopisch zichtbaar waren. In hoofdstuk 11 wordt de aanwezigheid van ‘buried 
Barrett´s’ in biopten van zichtbare eilandjes Barrett epitheel vergeleken met biopten van 
endoscopisch normaal neosquameus epitheel. In 2,515 biopten van endoscopisch normaal 
neosquameus epitheel werd ‘buried Barrett´s’ gevonden in 0.1% van de biopten. In biopten 
van kleine eilandjes met cilindrisch epitheel werd echter ‘buried Barrett´s’ beschreven 
in 21% van de biopten. Deze studie concludeert dan ook dat biopten van kleine eilandjes 
resterend Barrett epitheel moeten worden voorkomen door goede endoscopische inspectie 
voor het nemen van biopten tijdens follow-up na RFA, om een fout positieve histologische 
diagnose van ‘buried Barrett´s’ te voorkomen.




