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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Prognostication in esophageal cancer

Lagarde, S.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lagarde, S. M. (2008). Prognostication in esophageal cancer. [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/prognostication-in-esophageal-cancer(afb10153-56a4-42e1-a93d-b9a4d044a485).html


Nederlandse samenvatting





Samenvatting

De incidentie van het carcinoom van de distale slokdarm en de slokdarm-maagovergang neemt 

toe in de Westerse wereld. De behandeling van patiënten met slokdarmkanker is complex en 

dient interdisciplinair benaderd te worden. Recente ontwikkelingen in diverse onderdelen van 

de geneeskunde, variërend van moleculaire behandelingen tot de endoscopische resectie (ER) 

van vroegcarcinomen, maken het op maat aanbieden van behandelingen voor de individuele 

patiënt van groot belang. Accurate kennis van predictieve factoren voor het ontwikkelen van 

een recidief (zowel de gebruikelijke pathologische factoren als nieuw ontdekte genetische 

factoren) zou kunnen leiden tot een betere inschatting van individuele kansen op overleving 

en tot individuele therapeutische opties. 

Voor een lokaal uitgebreid slokdarm carcinoom is een operatieve behandeling de beste 

curatieve behandeloptie. Een slokdarmresectie gaat echter gepaard met een hoge morbiditeit 

en substantiële mortaliteit. Een individuele patiënt kan t.o.v. de “gemiddelde” patiënt 

een hogere of lagere kans hebben op het ontwikkelen van complicaties. Dit hangt af van 

patiëntgerelateerde en behandelinggerelateerde factoren. Statistische modellen, die rekening 

houden met deze verschillen bij het voorspellen van de uitkomst voor individuele patiënten, 

kunnen gebruikt worden bij het nemen van behandelingsbeslissingen, het onderling vergelijken 

van verschillende ziekenhuizen en bij het informeren van patiënten over risico’s waarmee een 

slokdarmresectie gepaard gaat.

De onderzoeken die beschreven worden in dit proefschrift hebben tot doel een beter inzicht 

te verschaffen bij het voorspellen van overleving en  het risico op postoperatieve complicaties. 

Tevens wordt ingegaan op de vraag op welke wijze patiënten het liefst geïnformeerd willen 

worden over de risicò s die zij lopen op korte termijn en op lange termijn. De resultaten van dit 

proefschrift worden in detail bediscussieerd in drie delen. Deel I heeft als titel “Het voorspellen 

van overleving”, Deel II is getiteld “Het voorspellen van postoperatieve complicaties” en Deel 

III heeft als titel “Voorkeuren voor prognostische informatie”

Deel I – Het voorspellen van overleving

Het doel van conventionele stadiëring systemen is het voorspellen van overleving op basis van 

de anatomische uitgebreidheid van de tumor. Prognostische informatie die verkregen wordt 

kan gebruikt worden om het risico op een recidief in te schatten (met name postoperatief) 

en om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor gerichte therapie (met name 

preoperatief). De huidige TNM classificatie voor slokdarmkanker is voornamelijk gebaseerd 

op patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van het cervicale en thoracale gedeelte van de 

slokdarm. In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de conventionele, pathologische 

factoren die een belangrijke prognostische waarde hebben bij het adenocarcinoom van 

de slokdarm en slokdarm-maagovergang. Ondanks de belangrijke prognostische waarde 
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van deze factoren zijn de meeste niet opgenomen in het TNM classificatiesysteem van het 

slokdarmcarcinoom. Waarschijnlijk kunnen deze additionele factoren de postoperatieve 

stadiëring verbeteren. In de toekomst dienen stadiëring systemen meer dynamisch te zijn. 

Op deze manier reflecteren ze de snel toegenomen kennis over het biologisch gedrag en 

de behandeling van kanker. Eén van de praktische problemen die daarbij optreden, is het 

grote aantal prognostische factoren. Met het gebruik van computers en websites in de 

klinische praktijk lijkt dit probleem echter oplosbaar te zijn. Met name bij de stadiëring van 

het adenocarcinoom van de slokdarm kunnen computers een belangrijke rol spelen. Immers, 

het adenocarcinoom is met name een ziekte van de Westerse wereld waar het gebruik van 

computers een steeds belangrijkere plaats krijgt in de dagelijkse klinische praktijk. 

Eén van de prognostische factoren die weinig aandacht heeft gekregen bij patiënten met 

gastrointestinale carcinomen is de prognostische waarde van kapseldoorbraak van lymfeklieren. 

De prognostische waarde van de aanwezigheid en de uitgebreidheid van kapseldoorbraak 

wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Zowel de aanwezigheid als de uitgebreidheid van 

kapseldoorbraak is een belangrijke prognostische factor. Met behulp van deze factor kan een 

subgroep van patiënten worden geïdentificeerd die een significant slechtere overleving hebben. 

De aanwezigheid van kapseldoorbraak reflecteert een uiterst agressieve tumorbiologie. 

Het vaststellen van de aanwezigheid en uitgebreidheid van kapseldoorbraak in het resectie 

preparaat zou kunnen helpen om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor 

postoperatieve therapieën in de adjuvante setting. De detectie van kapseldoorbraak in de 

preoperatieve setting zou selectie voor neoadjuvante chemoradiotherapie mogelijk maken, 

echter de huidige diagnostische modaliteiten kunnen niet discrimineren tussen patiënten met 

en zonder lymfklieren met kapseldoorbraak. 

De klinische relevantie van positieve lymfeklieren in het proximale gedeelte van de thorax 

bij patiënten met een adenocarcinoom van de maag-cardia is onbekend. Dit komt omdat in 

de meeste ziekenhuizen patiënten met een maag-cardiacarcinoom een resectie ondergaan 

zonder formele intrathoracale lymfeklierdissectie. In Hoofdstuk 3 wordt de incidentie en 

de prognostische waarde van deze positieve proximale lymfklieren beschreven bij patiënten 

die een uitgebreide transthoracale slokdarmresectie hebben ondergaan in het kader van 

een gerandomiseerd klinisch onderzoek. De aanwezigheid van deze positieve klieren in 

het proximale deel van de thorax is een indicatie voor een slechte prognose. Preoperatieve 

detectie van deze lymfklieren verandert de behandelingsstrategie. Immers, een transhiatale 

resectie is ontoereikend onder deze omstandigheden. Om deze klieren te verwijderen dient 

een uitgebreide transthoracale resectie plaats te vinden met meenemen van de lymfklieren 

plaats te vinden, maar zelfs na een dergelijke transthoracale resectie is de overleving slecht.

Zoals beschreven wordt in Hoofdstuk 4 heeft de pTNM classificatie een matige prognostische 

potentie bij een opeenvolgende serie van patiënten met een adenocarcinoom van de 

slokdarm of slokdarm-maagovergang die behandeld zijn in het Academisch Medisch Centrum 

in Amsterdam. Betere inschattingen van de overleving voor de individuele patiënt konden 

gemaakt worden door het toevoegen van andere clinicopathologische factoren met een 

prognostische waarde. Om dit hulpmiddel klinisch toepasbaar te maken, werd een nomogram 
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ontwikkeld op basis van de drie sterkste prognostische factoren (zijnde de diepte van 

tumorinfiltratie, de lymfklierratio en de aanwezigheid van lymfklieren met kapseldoorbraak). 

Dit nomogram heeft het voordeel dat het de individuele kans op overleving berekent op drie 

verschillende tijdspunten na een operatie. Om de toepasbaarheid van dit model aan te tonen in 

andere ziekenhuizen, werd de validiteit van het nomogram extern getest in een onafhankelijke 

patiëntenpopulatie afkomstig uit het buitenland, Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Ook in 

deze serie van opeenvolgende patiënten waren de voorspellingen m.b.v. het nomogrammodel 

beter dan die m.b.v de pTNM classificatie. Het nomogram kan gebruikt worden om de patiënt 

betere prognostische informatie te verschaffen, om betere poliklinische controleschema’s 

samen te stellen en om, in de toekomst wellicht, een groep patiënten te identificeren die in 

aanmerking komen voor nieuw te ontwikkelen medicamenteuze behandeling. 

De voorspellingen met het nomogram model waren niet perfect, omdat onze kennis over 

prognostische factoren incompleet is. De toegenomen kennis betreffende moleculaire factoren 

zou de voorspellingskracht van het model kunnen verbeteren.  Ondanks het feit dat we slechts 

aan het begin staan van het vergaren van onze kennis over tumor en patiënt gerelateerde 

biologie, heeft de moleculaire biologie reeds vele moleculaire factoren geïdentificeerd die 

gerelateerd zijn aan het optreden van tumorinfiltratie en disseminatie (zowel lymfogeen als 

hematogeen). Een overzicht van de kennis betreffende de prognostische waarde van genen 

en moleculen wordt gegeven in Hoofdstuk 6. Een betere kennis van deze factoren kan niet 

alleen bijdragen aan een mogelijk betere inschatting van de overleving, maar maakt hopelijk 

in de toekomst ook gerichte moleculaire behandeling mogelijk. 

In Hoofdstuk 7 wordt de prognostische waarde van C-MET expressie bij patiënten met een 

slokdarmcarcinoom geanalyseerd. Het blijkt dat een hogere MET expressie gepaard gaat met 

een significant slechtere prognose. 

Disseminatie is een complex proces dat via diverse stappen plaatsvindt. Tumorcellen verspreiden 

zich van de primaire tumor naar lokale lymfklieren en op afstand naar andere organen in het 

lichaam. Naar alle waarschijnlijkheid is er niet een enkele genetische factor maar een veelheid 

aan factoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uitzaaiingen. Daarom werd de 

genexpressie van het gehele menselijke genoom geanalyseerd met behulp van microarrays. In 

Hoofdstuk 8 wordt aangetoond dat het met behulp van genexpressieprofiel van de primaire 

tumor mogelijk is het optreden van lymfogene disseminatie te voorspellen. De microarray 

techniek is in dit opzicht niet beter dan de huidige conventionele diagnostische modaliteiten. 

Enkele nieuwe genen en oncogenetische paden die van belang zijn bij het ontwikkelen van 

lymfogene disseminatie werden geïdentificeerd. De microarray techniek werd ook gebruikt 

om het optreden van hematogene metastasen te voorspellen aan de hand van het genetische 

profiel van de primaire tumor. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 9. Bij het adenocarcinoom 

van de slokdarm is het niet mogelijk om met de microarray techniek enige voorspelling te doen 

omtrent het wel of niet optreden van hematogene disseminatie. Wel werden er met behulp 

van deze techniek diverse tot nog toe onbekende oncogenetische paden geïdentificeerd.
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Deel II – Het voorspellen van complicaties

In dit gedeelte van het proefschrift wordt ingegaan op het langetermijneffect van complicaties 

en worden diverse factoren geanalyseerd die gerelateerd zijn met een verhoogde kans op 

het optreden van complicaties bij individuele patiënten. In Hoofdstuk 10 wordt de relatie 

tussen postoperatieve complicaties en de langetermijn overleving beschreven. Het laat zien 

dat de relatie tussen het optreden van complicaties en overleving per se niet causaalvan aard 

is. Postoperatieve complicaties waren echter wel gerelateerd met een kort tijdsinterval tot 

overlijden ten gevolge van een recidief carcinoom. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen 

kan zijn dat door verstoorde immunologische factoren microscopisch kleine haarden zich 

sneller kunnen ontwikkelen tot een fataal recidief.

In Hoofdstuk 11 wordt de externe validatie van het O-POSSUM model beschreven. De 

O-POSSUM score bleek de ziekenhuismortaliteit driemaal te overschatten en is niet in staat de 

patiënten te identificeren die een hogere kans hebben om te overlijden. Deze score kan geen 

individuele risico inschattingen maken en kan derhalve niet gebruikt worden om de kwaliteit 

van ziekenhuizen onderling te vergelijken. Statistische modellen, zoals O-POSSUM, zijn 

gebaseerd op het voorspellen van de ziekenhuismortaliteit. Gelukkig is de ziekenhuismortaliteit 

laag in ziekenhuizen waarin een slokdarmresectie frequent wordt uitgevoerd. In Hoofdstuk 

12 wordt de ontwikkeling van een model beschreven dat zich richt op het voorspellen van 

de ernst van complicaties. Met behulp van een nomogram is het mogelijk het vóórkomen 

en de ernst van de complicaties te voorspellen en te gebruiken in de klinische setting. De 

calibratie van het model was goed, maar helaas was het discriminerend vermogen laag. Eén 

van de redenen kan zijn dat het model slechts gebruik maakt van preoperative factoren. Met 

onverwachte problemen tijdens de operatie en het postoperatieve herstel (zoals accidentele 

aspiratie of een slecht functionerende epidurale catheter) wordt geen rekening gehouden. 

Deel III – Voorkeuren voor prognostische informatie

Dit gedeelte van het proefschrift richt zich op de implicaties van geïndividualiseerde risico 

inschattingen voor de communicatie met de patiënt. Het is niet alleen een uitdaging om een 

nauwkeurige inschatting van de prognose te maken, maar ook om patiënten te informeren 

over hun prognose, zeker indien deze slecht is. In Hoofdstuk 13 wordt beschreven dat een 

grote meerderheid van de patiënten, na een in opzet curatieve slokdarmresectie, gedetailleerde 

prognostische informatie wenst en wil dat de specialist over het onderwerp prognose 

begint. De meerderheid van de patiënten wil dat hun arts realistisch is en prognostische 

informatie ondersteund in de vorm van getallen toegelicht met woorden in plaats van met 

figuren en grafieken. Er is echter een substantieel gedeelte van de patiënten dat niet volledig 

geïnformeerd wil worden. De uitdaging voor de arts is om te herkennen welke patiënten 

prognostische informatie wensen en welke niet, aangezien het opdringen van prognostische 
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informatie aan patiënten, die deze informatie niet willen hebben, schadelijk kan zijn. In 

Hoofdstuk 14 worden de psychologische factoren geanalyseerd die gerelateerd zijn met 

bepaalde voorkeuren ten aanzien van prognostische informatie. Patiënten met meer angst 

voor een recidief willen meer informatie over hun prognose. In een aanvullende analyse blijkt 

dat meer angst voor een recidief samenhangt met een slechtere kwaliteit van leven. 
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