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samenVaTTinG

Dit proefschrift beschrijft vier aspecten van cryoablatie van niertumoren: (1) de 

werking van de cryonaalden in vitro en in vivo, (2) de histopathologische diagnose van 

kleine niertumoren behandeld met cryoablatie gebaseerd op biopten, (2) de klinische 

resultaten van de cryoablaties van niertumoren wat betreft de perioperatieve complicaties, 

de middellange oncologische en functionele resultaten en kwaliteit van leven, en (4) de 

radiologische follow-up.

1. De werking van de cryonaalden

Tijdens de cryoablatie van niertumoren worden meerdere cryonaalden gebruikt om 

de tumor te bevriezen gedurende twee vriescycli. Het is zeer belangrijk dat elke cryonaald 

een constante en voorspelbare werking heeft tijdens elke vriescyclus, zodat de behandelaar 

er zeker van is dat de hele tumor behandeld wordt. In hoofdstuk 2 testen we de werking 

van 17G cryonaalden en thermosensoren in vitro. De werking van de cryonaalden werd 

alsvolgt gedefinieerd: de tijd waarin één cryonaald de temperatuur laat dalen van 0 tot 

-20°C, gemeten door vier thermosensoren die elk op 3 mm afstand staan van de cryonaald. 

Dit stelde ons in staat om zowel variaties in de metingen van de thermosensoren te 

analyseren, als variaties in de vriessnelheid van de cryonaalden; zowel tussen verschillende 

cryonaalden, als tussen verschillende vriescycli van één cryonaald. 

Om de invloed van het vriesmedium op de werking van de cryonaalden te bepalen 

werden zij getest in twee verschillende mediums: agar en gel. Aangezien het metalen 

omhulsel van de thermosensoren de metingen zou kunnen beïnvloeden werd de werking 

van de cryonaalden ook nog gemeten m.b.v. een zgn. ‘naakte’ thermosensor waarmee een 

meer accurate temperatuur kan worden gemeten. Als laatste werden de cryonaalden ook 

nog getest in een multiprobe set-up omdat dit meer op de klinische setting lijkt. 

De resultaten tonen dat één cryonaald een reproduceerbare werking heeft tijdens 

verschillende vriescycli. Echter, de werking van verschillende cryonaalden is significant 

verschillend, zowel in agar als in gel. De gemiddelde werking in gel was 1.8 maal sneller 

in gel dan in agar. In beide mediums was er een significant verschil tussen de vier 

thermosensoren in hun meting van de werking van de cryonaalden. De gemiddelde 

werking van de cryonaalden zoals gemeten m.b.v. de naakte thermosensoren was 2.7 maal 

sneller vergeleken met de werking zoals gemeten door normale thermosensoren. In een 

multiprobe configuratie was de totale werking van de cryonaalden minder variabel en 

beter reproduceerbaar dan van een enkele cryonaald.

Concluderend is de werking van cryonaalden afhankelijk van het medium waarin 

ze worden getest en met welke meetinstrument. Individuele cryonaalden leveren 
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reproduceerbare vriescycli af. Het statistisch significante verschil in de werking van 

verschillende cryonaalden is waarschijnlijk niet groot genoeg om ook de klinische 

effectiviteit te beïnvloeden. Daarbij is de werking van de cryonaalden in een multiprobe 

configuratie minder variabel. 

In hoofdstuk 3 was ons doel om klinische parameters te identificeren die de 

vriessnelheid van de cryonaalden beïnvloeden in een multiprobe set-up. Hiervoor hebben 

we de data van de vriesprocedures van de eerste 70 cryoablaties geanalyseerd. 

Gebaseerd op de intraoperative biopten hebben we de data in twee groepen verdeeld: 

groep 1 met bewezen niercelcarcinoom (NCC) of non-diagnostisch biopt, en groep 2 met 

benigne tumoren. De intraoperatieve vriessnelheid van beide groepen werd berekend 

en vergeleken. Met behulp van een univariate en multivariate statistische analyse werd 

gekeken of bepaalde klinische parameters de vriessnelheid beïnvloeden. De volgende 

variabelen werden geanalyseerd: leeftijd en geslacht van de patiënt, American Society 

of Anaesthesiologists (ASA) score, het de hoogte van het preoperative kreatinine, de 

aanwezigheid van cardiovasculaire ziekte, hypertensie, diabetes mellitus (DM), of COPD, 

het gebruik van antistolling, de locatie van de tumor (rechts/links, boven-/midden-/

onderpool), en tumorgrootte. 

Van de 56 procedures die voldeden aan de inclusie criteria, werden er 48 geïncludeerd 

in de NCC-groep (39 RCC en 9 non-diagnostisch o.b.v. het biopt) en 8 in de benigne groep. 

Er was geen statistisch significant verschil tussen de vriessnelheid van de twee groepen. Bij 

de univariate analyse werd de vriessnelheid significant verhoogd door een preoperatieve 

kreatinine >120 μmol/L, ASA score 3, DM, en de locatie van de tumor in de onderpool. De 

vriessnelheid werd verlaagd door de aanwezigheid van COPD. Bij de multivariate analyse 

bleven de aanwezigheid van DM en de locatie van de tumor in de onderpool de enige 

onafhankelijke voorspellers van een verhoogde vriessnelheid. 

Concluderend kan gezegd worden dat de vriessnelheid negatief of positief beïnvloed 

kan worden door patiënt- en tumorkarakteristieken. Of dit ook consequenties heeft voor 

de oncologische uitkomst moet verder onderzocht worden.

2. histopathologische diagnose gebaseerd op intraoperatieve biopten

Na cryoablatie is er geen chirurgisch preparaat om de histopathologische diagnose 

van de tumor te stellen aangezien de tumor wordt bevroren in situ. Vandaar dat deze 

diagnose is gebaseerd op biopten die voor of tijdens de operatie worden genomen. Een 

aanzienlijk deel van deze niertumoren is benigne, dus een accurate diagnose is belangrijk 

voor de prognose en eventuele follow-up. Helaas bevat ongeveer 20% van deze biopten niet 

voldoende of onjuist weefsel zodat het onmogelijk is voor de patholoog om een diagnose te 
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stellen; deze biopten zijn zogenaamd ‘non-diagnostisch.’ In hoofdstuk 4 onderzoeken we 

of er bepaalde karakteristieken zijn van de tumor of het biopt die een non-diagnostische 

uitkomst kunnen voorspellen.

 Van 100 tumoren <4.5cm in 94 patiënten werden intraoperatieve biopten 

genomen voor de cryoablatie. De volgende parameters werden statistisch geanalyseerd op 

het beïnvloeden van de uitslag van het biopt: tumorgrootte, locatie en exofytisch deel van 

de tumor, de aanwezigheid van niet-aankleurende delen in de tumor op CT/MRI (mogelijk 

duidend op necrose), de grootte van de biopsienaald, het aantal genomen biopten, en de 

kwaliteit van de biopten.

Tweeëntwintig procent van de biopten waren non-diagnostisch. Er waren geen 

significante verschillen tussen de diagnostische en de non-diagnostische groep. Er was wel 

een positieve correlatie tussen tumorgrootte en het aantal genomen biopten, en tussen 

de aanwezigheid van niet-aankleurende delen op CT/MRI en zowel de grootte van de 

biopsienaald als het aantal genomen biopten. 

Concluderend kan worden gesteld dat er in de praktijk, zonder een protocol met een 

vaststaand aantal te nemen biopten, meer biopten worden genomen van grotere tumoren, 

en dat grotere tumoren meer niet-aankleurende delen bevat op CT/MRI. Aangezien geen 

van de parameters correleert met een non-diagnostisch biopt lijkt dit inherent te zijn aan 

de (technische) moeilijkheden bij het biopteren van kleine niertumoren. 

De intraoperatieve biopten die worden genomen tijdens laparoscopische cryoablaties 

worden genomen vlak voor de daadwerkelijke ablatie. Dit heeft potentieel negatieve 

gevolgen voor de cryoablatie zoals een bloeding uit het punctiegat waardoor plaatsing 

van de cryonaalden bemoeilijkt wordt, of zelfs een (forse) scheur in het nierkapsel. 

Hypothetisch kan een biopt ook versleping van de tumorcellen geven met tumorgroei in 

het prikgat van de biopsienaald tot gevolg. In hoofdstuk 5 onderzochten we of het voor de 

patholoog mogelijk is om de diagnose te stellen o.b.v. biopten die direct na de cryoablatie 

genomen zijn (dus van de bevroren tumor). Ook werd gekeken of deze zgn. ‘postcryo’ 

biopten voor minder complicatie zorgden.

Om dit te onderzoeken werden zowel pre- als postcryo biopten genomen van 21 

tumoren bij 20 patiënten m.b.v. een 18 Gauge bioptennaald. Deze biopten werden eerst 

simultaan geëvalueerd door onze eigen uropatholoog. Daarna werden ze willekeurig 

gerangschikt en door twee andere uropathologen beoordeeld die geblindeerd waren 

voor de timing (pre- of postcryo) van de biopten. Hen werd gevraagd om naast de 

histopathologische diagnose ook te melden of zij dachten dat de biopten pre- of postcryo 

waren genomen. Het diagnostisch rendement van de pre- en postcryo biopten en de 

interobserver overeenstemming werden berekend. 
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De resultaten tonen dat 75–81% van de precryo biopten terecht  als ‘precryo’ werd 

bestempeld, en 48% of the postcryo biopten terecht als ‘postcryo.’ Het diagnostisch 

rendement van de drie pathologen voor de precryo biopten reikte tussen de 67% en de 

71%, en tussen de 48% en de 71% voor de postcryo biopten (niet statistisch significant). 

Als beide typen biopten worden gecombineerd is het overall diagnostisch rendement 81% 

voor alle pathologen. De interobserver overeenstemming bij ‘bijna perfect’ voor precryo 

biopten, en ‘substantieel’ voor postcryo biopten. Er gebeurden geen complicaties tijdens 

de procedures; meer specifiek, er was geen sprake van bloedingen na de biopsieën. Ook 

was er geen sprake van tumorgroei in het verloop van het prikgat van de biopsienaald 

gezien, hoewel de follow-up daarvoor waarschijnlijk te kort is. 

 Deze studie laat zien dat het mogelijk is om een histopathologische diagnose te 

stellen o.b.v. een postcryo biopt, waarbij het diagnostisch rendement en de interobserver 

overeenstemming gelijk is aan precryo biopten. 

3. De klinische resultaten

Cryoablatie technologie is ver gevorderd de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, de eerste 

en tweede generatie cryosystemen gebruikten vloeibaar stikstof als vriesmiddel, terwijl 

derde generatie cryonaalden hiervoor argongas gebruiken wat onder hoge druk is 

gebracht. Door deze overgang kon de diameter van de cryonaald worden verlaagd naar 

1.47mm (17Gauge). Deze dunnere cryonaalden zijn makkelijker in de nier te prikken, 

minimaliseren het bloedverlies, en reduceren het risico op een scheur in de nier. Het 

nadeel is wel dat de ablatiezone (het bevroren gebied) van een enkele cryonaald kleiner is, 

waardoor er meerdere naalden nodig zijn om hetzelfde effect te krijgen. De veiligheid van 

de 17G naalden is bewezen, maar over de werkzaamheid blijven vraagtekens. Verschillende 

klinische series zijn gepubliceerd over het gebruik van de grotere naalden, maar midden- 

en langere termijn resultaten zijn nog steeds zeldzaam en bovendien meestal retrospectief. 

In hoofdstuk 6 presenteren we de middenlange termijn functionele en oncologische 

resultaten van patiënten die exclusief behandeld zijn met derde generatie 17G cryonaalden. 

We analyseerden de data van 92 patiënten met totaal 100 tumoren die behandeld 

waren in 95 sessies m.b.v. 17G cryonaalden; type IceSeed (80%) of IceRod (20%). De 

gemiddelde follow-up periode deze patiënten was 30.2± 16.5 maanden. Algemene data 

over de patiënten en de procedure, de histopathologische uitkomst, de nierfunctie, de 

beeldvorming (m.b.v. CT of MRI), algemene overleving (AO), ziekte/tumorvrije overleving 

(Z/TVO) en kanker specifieke overleving (KSO) werden bepaald. 

De gemiddelde leeftijd van de patiënten bedroeg 69 jaar (38.8-91.3). De gemiddelde 

tumorgrootte was 2.5± 0.8 cm, en de intraoperatieve biopten toonden 53.7% RCC, 

24.2% benigne tumoren, en 22.1% was non-diagnostisch. Het mediane aantal gebruikte 
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cryonaalden was 5 (3-8) IceSeeds, of 3 (2-4) IceRods. De nierfunctie (eGFR) een jaar na de 

ablatie toonde een behoud van nierfunctie bij 84.5% van de patiënten met een normale 

eGFR voor de cryoablatie. In een multivariate analyse was het enige risico op verslechtering 

van de nierfunctie de eGFR voor de behandeling. Bij drie patiënten persisteerde de tumor 

(alle drie NCC) zoals te zien op de eerste CT/MRI (gemaakt na 3 maanden). In vier gevallen 

(alle vier NCC) kwam de tumor terug na een gemiddelde tijd van 23 (6-37) maanden. Al 

deze patiënten kregen een additionele behandeling (RFA, radicale of partiële nefrectomie) 

waarna er geen verdenking meer was op tumorrest. De geschatte gemiddelde TVO, 

algemene driejaarsoverleving, en TVO van patiënten met NCC was respectievelijk 47.8 

maanden, 86.1% and 91.8%. Aangezien geen van de patiënten overleed ten gevolge van 

NCC-gerelateerde oorzaken en er geen patiënten metastasen ontwikkelden waren de KSO 

en de ZVO beide 100%. 

Deze studie laat zien dat laparoscopische cryoablatie van kleine niertumoren m.b.v. 

17G cryonaalden goede oncologische resultaten geeft met goede functionele uitkomsten 

na middellange follow-up. 

hoofdstuk 7 toont de klinische resultaten van de laparoscopische cryoablaties gedaan 

in vijf Europese centra m.b.v. 17G cryonaalden. Er werd in het bijzonder gekeken naar 

risicofactoren voor een ‘negatieve uitkomst’. 

Data over demografie, comorbiditeiten en ASA scores werden prospectief verzameld. 

Om comorbiditeiten te classificeren werden de Charlson Comorbidity Index (CCI) and 

Charlson-Age Comorbidity Index (CACI) retrospectief bepaald. Een ‘negatieve uitkomst’ 

werd gedefinieerd als een ongewenste gebeurtenis, een conversie naar een open procedure, 

een complicatie of verandering van de normale (post)operatieve procedure, of zgn. failure 

to cure (= rest-/recidief tumor). Perioperatieve negatieve uitkomsten tot 30 dagen na de 

cryoablatie werden gegradeerd volgens de Clavien criteria. M.b.v. een uni- en multivariate 

analyse werd geprobeerd onafhankelijke voorspellers voor een negatieve uitkomst te 

identificeren. 

In totaal werden 144 patiënten behandeld tijdens 148 sessies voor 152 tumoren. De 

mediane tumorgrootte was 2.6 (1.0-5.6) cm, waarvan de biopten in 65.8% NCC aantoonden, 

in 15.1% een benigne tumor, en waarvan 15% non-diagnostisch was (bij 4% werd geen 

biopt genomen). Mediane ASA, CCI en CACI van de patiënten waren respectievelijk 2 

(1-3), 2 (0-7), en 4 (0-11). Nierinsufficiëntie, cardiale aandoeningen, hypertensie en COPD 

kwamen bij resp. 33.2%, 30.4%, 18.9% and 12.8% van de patiënten voor, en 17.6% gebruikte 

regelmatig bloedverdunners. Er waren 30 negatieve uitkomsten bij 25 patiënten (16.9%). 

Vijftig procent van de complicaties werd gegradeerd als Clavien graad 1, 38,5% als graad 2, 

and 21.5% als graad ≥ 3. Negen complicaties (30%) konden direct worden gerelateerd aan 
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de cryoablatie. In de univariate analyse waren ASA score, geslacht, the aanwezigheid van 

een hartaandoening, tumorgrootte, en het type cryonaald significante voorspellers van 

een negatieve uitkomst. In de aanvullende multivariate logistieke regressie analyse bleven 

alleen geslacht, tumorgrootte en de aanwezigheid van een cardiale aandoening significant 

als onafhankelijke voorspellers van een negatieve uitkomst. Een tumor groter dan 3.4-cm 

bleek bij analyse een hoger risico op een perioperative negatieve uitkomst dan kleinere 

tumoren.

Deze resultaten benadrukken het belang van een goede analyse van de cardiale status 

van patiënten en de tumorgrootte als er advies wordt gegeven over laparoscopische 

cryoablaties. 

Er bestaan verschillende behandelopties kleine niertumoren, nl. laparoscopische en 

partiële nefrectomie,  ablatie d.m.v. ‘radiofrequency’ (RFA) en cryoablatie. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid voor zgn. ‘active surveillance’ voor patiënten met een hoog operatierisico. 

Om de verschillende behandelingen te vergelijken zijn niet alleen de oncologische en 

functionele uitkomsten belangrijk, maar ook het effect van de behandeling op de kwaliteit 

van leven (QoL) van de patiënt. In hoofdstuk 8 beschrijft een prospectief onderzoek waarin 

veranderingen in QoL en postoperatieve pijn werden geëvalueerd. 

QoL werd bepaald m.b.v. de Medical Outcome Study 36-item Short Form Health 

Survey (SF-36) en de European Organization for Research and Treatment of Cancer 

QLQ-C30 (EORTC-QLQ-C30). Postoperatieve pijn werd geëvalueerd m.b.v. de Visual 

Analogue Scale (VAS). Baseline vragenlijsten en VAS warden preoperatief afgenomen. De 

SF-36 werd ingevuld 3 en 9 maanden na cryoablatie; de EORTC-QLQ-C30 na 2 weken, 3 

maanden, en 1 jaar. De VAS werd 1 dag, 2 weken en 3 maanden postoperatief afgenomen. 

De invloed van de volgende parameters op de uitkomsten van de vragenlijsten en VAS 

werd onderzocht: 1) het tijdstip van afname van de lijst of VAS, 2) de leeftijd van de patiënt, 

3) de ASA score, 4) het voorkomen van een complicatie, en 5) de tumor histologie gebaseerd 

op de intraoperatieve biopten. 

De vragenlijsten en de VAS van 57 patiënten met in totaal 59 tumoren werd 

geïncludeerd voor analyse. Zestien patiënten waren jonger dan 60 jaar, 19 waren tussen de 

60 en 70 jaar oud, en 22 waren ouder dan 70. Acht patiënten hadden ASA score 1, 31 ASA 2, 

en 18 ASA 3. De biopten toonden dat 59.3% van de tumoren een niercelcarcinoom (NCC) 

was, 17% was benigne, en 20.3% was non-diagnostisch (bij 3.4% is geen biopt genomen). In 

totaal vonden er 12 complicaties plaats bij 10 patiënten. De analyse van de SF-36 toonde 

dat de ‘algemene perceptie van gezondheid’ van de patiënten geïncludeerd in de studie 

significant lager was vergeleken met de algemene Nederlandse bevolking, waarbij leeftijd 

(ouder dan 70 jaar) en tumor histologie (NCC) onafhankelijke voorspellers waren. Voor de 
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EORTC-QLQ-C30, waren zowel tijdstip van afname (2 weken postoperatief) en leeftijd 

ouder dan 70 onafhankelijke voorspellers waren van afgenomen ‘fysiek functioneren’ en 

‘pijn’. Tijdstop van afname (2 weken) en ASA 3 waren onafhankelijke voorspellers voor 

‘misselijkheid en braken’, en dat leeftijd ouder dan 70 en ASA 3 onafhankelijke voorspellers 

waren voor ‘obstipatie’. De hoogste VAS score werd 1 dag postoperatief bereikt en daalde 

daarna; echter niet tot baseline niveau na drie maanden. Zowel tijdstip van afname (1 dag) 

als leeftijd ouder dan 70 waren onafhankelijke voorspellers voor een hoge VAS score.

Deze studie laat zien dat kwaliteit van leven van patiënten behandeld d.m.v. 

laparoscopische cryoablatie twee weken postoperatief een relatieve afname laat zien, 

welke zich normaliseert na drie maanden. Kwaliteit van leven wordt daarin vooral negatief 

beïnvloed door hoge leeftijd en comorbiditeiten (ASA). De pijnscore (VAS) toonde een piek 

1 dag na cryoablatie, vooral bij patiënten ouder dan 70 jaar.

4. radiologische follow-up

Zoals al eerder vermeld wordt bij cryoablatie de tumor in situ behandeld. Dit betekent 

dat er geen chirurgisch preparaat bestaat waarvan een histopathologische diagnose 

of radicaliteit kan worden bepaald. Het behandelsucces wordt daarom bepaald d.m.v. 

beeldvormende technieken zoals CT en MRI. hoofdstuk 9 beschrijft de karakteristieken en 

ontwikkeling van zogenaamde ‘cryolesies’ op CT, en de relatie met de histopathologische 

diagnose gebaseerd op de intraoperatieve biopten. 

De contrastversterkte CT-beelden van 26 patenten met een follow-up van meer 

dan 6 maanden werden geanalyseerd door een radioloog. Er werd preoperatief een CT 

scan gemaakt, en 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 en 36 maanden na cryoablatie. De diameter van de 

cryolesie werd gemeten, het aankleuringspatroon werd beschreven, en eventuele andere 

abnormale bevindingen.

De gemiddelde follow-up van de patiënten was 17.2 (6-36) maanden. De gemiddelde 

tumorgrootte was 2.4 (1.3-3.8) cm, en de biopten lieten de volgende histopathologie zien: 

11 NCCs, 4 oncocytomen, 1 angiomyolipoom, en 7 waren non-diagnostisch (van 3 tumoren 

waren geen biopten genomen). Een cryolesie toonde resttumor op de eerste CT scan 

na de behandeling. Van de overige 25 cryolesies lieten 20% randaankleuring zien na de 

cryoablatie, inclusief 1 die ook lokale aankleuring liet zien. Deze aankleuring verdween 

binnen 6 maanden. Alle cryolesies lieten niet-aankleurende infiltratie zien van het 

perirenaal vet. De gemiddelde diameter van de cryolesies nam met 38% af in het eerste 

jaar. Deze resultaten waren onafhankelijk van de histopathologische diagnose. 

Hoewel deze studie een relatief kleine serie beschrijft en er geen pathologische 

bevestiging is van onze bevindingen suggereren de resultaten dat de aanwezigheid van 

randaankleuring van een cryolesie in de eerste maanden na behandeling vaak voorkomt, 

en geen reden is voor onmiddellijke herbehandeling. 




