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Summary

Cholangiocarcinoom is een zeldzame vorm van kanker en ontstaat in het epitheel van de galwegen. 
De meeste tumoren groeien ter plaatse van de confluens van de linker en rechter galweg, die 
zich in de hilus van de lever bevindt. Deze subgroep, genaamd perihilair cholangiocarcinoom, 
is het belangrijkste onderwerp van dit proefschrift. Het doel van de beschreven studies was 
aanbevelingen en beslisregels te formuleren, waarmee de chirurgische behandeling van perihilair 
cholangiocarcinoom kan worden aangepast aan de karakteristieken van de patiënt. Om de studies 
voldoende rekenkracht te geven zijn patiënten uit meerdere ziekenhuizen geïncludeerd, waaronder 
het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum Groningen, en 
het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. 

Chirurgische resectie van perihilair cholangiocarcinoom biedt de beste kansen aan patiënten 
op lange-termijn overleving, maar is helaas niet altijd mogelijk. Veel tumoren zijn al uitgezaaid, of 
ingegroeid in aanliggende bloedvaten op het moment van diagnose. Patiënten die wel in aanmerking 
komen voor chirurgische resectie ondergaan een uitgebreid selectieproces en vaak intensieve 
behandeling voor de operatie mogelijk is. Veel patiënten hebben geelzucht op het moment van 
presentatie van de klachten – de tumor veroorzaakt dan obstructie van de galwegen waardoor de 
gal zich in het bloed ophoopt. Geelzucht is een belangrijke risicofactor voor complicaties gerelateerd 
aan de operatie, en sommige patiënten kunnen door deze complicaties zelfs komen te overlijden. 
Preoperatieve galwegdrainage, waarbij een stent of drain wordt geplaatst in de galweg zodat de 
gal weer naar de darmen kan passeren, wordt daarom veel gebruikt om de geelzucht op te heffen 
voor de operatie. Galwegdrainage is echter niet zonder risico’s: er bestaat een gevaar dat patiënten 
juist in een slechtere conditie raken door complicaties gerelateerd aan de drainage. De voordelen en 
mogelijke nadelen moeten dus goed tegenover elkaar worden afgewogen.

Preoperatieve galwegdrainage
In deel 1 van dit proefschrift wordt onderzocht welke methode van preoperatieve galwegdrainage het 
beste gebruikt kan worden. Er zijn twee methodes beschikbaar, namelijk endoscopische drainage, 
waarbij een stent wordt geplaatst middels endoscopische retrograde cholangioscopie, en percutane 
drainage, waarbij een katheter door de huid naar de lever en galwegen wordt gemanoeuvreerd. 
Endoscopische drainage wordt het meeste gebruikt omdat het in alle ziekenhuizen beschikbaar is; 
percutane drainage wordt alleen in gespecialiseerde centra gebruikt omdat het een ingewikkelde 
techniek vergt. Beide methodes hebben voor- en nadelen. In hoofdstuk 1 wordt  geanalyseerd 
welke patiënten niet geschikt zijn voor endoscopische drainage. Deze methode faalt namelijk 
regelmatig (bij 38% van de patiënten), waardoor deze patiënten alsnog met percutane drainage 
moeten worden behandeld en dus de mogelijke nadelige effecten ondervinden van beide technieken. 
Een predictiemodel dat werd ontwikkeld en gevalideerd is in staat om patiënten met een hoog 
risico van meer dan 60% op het falen van endoscopische drainage al van te voren te identificeren. 
Deze patiënten kunnen beter direct met percutane in plaats van endoscopische drainage worden 
behandeld. Hoofdstuk 2 bevat een studieprotocol om endoscopische en percutane drainage 
in een gerandomiseerde studie te vergelijken. Deze studie, genaamd de DRAINAGE trial, wordt 
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momenteel uitgevoerd in vijf Nederlandse ziekenhuizen, en heeft als doel om te analyseren welke 
methode gepaard gaat met de minste complicaties. Hoofdstuk 3 vult de eerste twee hoofdstukken 
aan, omdat wordt gekeken naar de lange-termijn effecten van de drainage technieken. Het bleek 
dat er geen verschil is in overleving tussen patiënten die met endoscopische of percutane drainage 
zijn behandeld en vervolgens een resectie van de tumor ondergingen. Mocht de DRAINAGE trial 
uitwijzen dat deze methode inderdaad gepaard gaat met de minste complicaties, dan zou er dus 
op oncologisch vlak geen bezwaar zijn om percutane drainage als eerste-keus behandeling te 
gebruiken.

Preoperatieve risicobepaling
Selectie van patiënten met perihilair cholangiocarcinoom voor een operatie is grotendeels gebaseerd 
op radiologische beeldvorming. Desalniettemin blijkt regelmatig pas tijdens de operatie dat een 
tumor al is uitgezaaid of op kritieke wijze is ingegroeid in bloedvaten, en er dus toch geen resectie 
kan plaatsvinden. In deel 2 wordt onderzocht of al van tevoren voorspeld kan worden of een tumor 
resectabel is en welke risico’s verbonden zijn aan de operatie. Sommige patiënten hebben slechts 
een kleine kans op een resectie van de tumor, terwijl er wel een risico bestaat dat de patiënt overlijdt 
aan de gevolgen van een operatie. Hoofdstuk 4 bevat een stadiëring systeem dat patiënten in vier 
groepen rangschikt met verschillende kans op een resectie. De groepen worden ingedeeld op basis 
van factoren die preoperatief beschikbaar zijn, meestal op basis van radiologische beeldvorming: 
geelzucht, tumorgroei in segmentele galwegen, lymfeklieren met mogelijke uitzaaiingen, en 
verdachte ingroei in de bloedvaten. Het stadiering systeem helpt artsen en patiënten om te kiezen 
voor een operatie als er een plausibele kans is op resectie van de tumor. Het kan echter ook helpen 
te kiezen voor een palliatieve behandeling (zonder operatie) als de kans op resectie erg laag is maar 
de risico’s op overlijden juist groot. Patiënten in de slechtste categorie hadden bijvoorbeeld slechts 
een kans van 15% op resectie van de tumor, terwijl de kans dat deze patiënten overlijden aan de 
operatie 18% was en de mediane overleving na de operatie slechts 7 maanden. Hoofdstuk 5 gaat 
dieper in op de risico’s dat een patiënt overlijdt aan de operatie. In het geanalyseerde cohort van 
patiënten dat een gecombineerde galweg- en partiële lever resectie onderging bleek 14% van de 
patiënten al binnen 90 dagen overleden te zijn. Risicofactoren daarvoor waren leeftijd, een kleine 
restlever, onvolledige drainage van de restlever, cholangitis (ontsteking van de galwegen), en een 
bloedvatresectie en -reconstructie vanwege tumor ingroei. Alhoewel onvolledige drainage dus een 
risico factor bleek te zijn, was dit niet voor alle patiënten het geval. Het bleek uit de studie dat indien 
minder dan 50% van lever wordt gereseceerd, men wellicht kan volstaan om te opereren zonder 
preoperatieve galwegdrainage. Door het achterwege laten van de drainage zullen deze patiënten 
ook geen cholangitis ontwikkelen, waardoor naar verwachting het risico om te komen overlijden aan 
de operatie sterk daalt. 

De besluitvorming rondom de operatie kan verder nog worden gebaseerd op de fysieke toestand 
van de patiënt. In hoofdstuk 6 is onderzocht of de skeletspiermassa, zoals gemeten kan worden op 
preoperatieve CT-scans, voorspellend is voor uitkomsten na de operatie. Het bleek dat patiënten met 
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een lage skeletspiermassa een hogere kans hebben om te overlijden aan resectie van de tumor, en 
ook korter leven na de operatie. Deze resultaten suggereren dat ingrepen, die de voedingstoestand 
en conditie van patiënten al verbeteren voor de operatie, mogelijk de uitkomsten na de operatie 
positief kunnen beïnvloeden.

Intra-operatieve aanpak
Deel drie van dit proefschrift gaat over het verminderen van risico’s tijdens de operatie. Hoofdstuk 
7 is een experimentele studie die is uitgevoerd in ratten met een obstructie van de galwegen, 
identiek dus aan patiënten met perihilair cholangiocarcinoom. De lever raakt door deze obstructie 
gevuld met galzouten – een proces dat cholestase heet – waardoor de lever kwetsbaar wordt 
voor operatieve schade. Tijdens de resectie wordt de bloedtoevoer naar de lever vaak minutenlang 
afgesloten, en cholestatische levers ontwikkelen grote ischemie-reperfusie schade door dit proces. 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of voorbehandeling met Atorvastatine deze ischemie-reperfusie 
schade vermindert. Atorvastatine is een medicijn dat normaal gesproken als cholesterolverlager 
wordt gebruikt, maar ook veel andere effecten heeft die onder andere bloedvaten beschermen. 
Tegen de verwachting in was Atorvastatine echter niet in staat om de ischemie-reperfusie schade te 
verminderen, en blijkt dus geen effectieve behandeling van patienten met geelzucht.

Hoofdstuk 8 bevat patiënten met een galblaascarcinoom. Deze aandoening kent een slechte 
prognose, waarbij de tumor na resectie vaak terugkomt en voor metastases zorgt. Een verklaring 
hiervan kan gezocht worden in micrometastases die zich al voor de operatie in de galweg tussen 
lever en darm ophopen. Daarom is eerder gesuggereerd dat de galweg standaard moet worden 
meegenomen tijdens een resectie van galblaascarcinoom, ondanks dat deze procedure patiënten op 
korte en lange termijn veel last kan bezorgen. In dit hoofdstuk laten we zien dat 26 patiënten die een 
resectie van galblaascarcinoom ondergingen zonder resectie van de galweg, nooit een geïsoleerd 
recidief ontwikkelen in de gepreserveerde galweg. Meestal komt de tumor terug met metastases en 
in dat geval maakt een recidief in de galweg geen verschil voor de overleving van de patiënt. Op basis 
van deze resultaten hoeft de galweg dus niet standaard te worden gereseceerd bij een operatie voor 
galblaaskanker, waardoor de operatie met minder complicaties gepaard hoeft te gaan. 

Postoperatieve stadiering
Hoofdstuk 9 beschrijft de recidieven die optraden in 306 patiënten die een resectie ondergingen 
van perihilair cholangiocarcinoom. Het bleek dat 76% van de patiënten een recidief ontwikkelt en 
dat die tot 8 jaar na de operatie kunnen optreden. Het risico op een recidief bleek zelfs nog hoger in 
bepaalde subgroepen: patiënten met lokale lymfeklier metastases tijdens de resectie ontwikkelden 
allemaal een recidief. Kennelijk kunnen deze patiënten niet worden genezen met alleen een 
chirurgische behandeling. De resultaten in deze studie benadrukken dat adjuvante therapie met 
chemotherapie een belangrijke overlevingswinst zou kunnen opleveren. 

Er zijn op dit moment geen gerandomiseerde studies beschikbaar die aantonen dat adjuvante 
therapie zinvol is na resectie van perihilair cholangiocarcinoom. Men verwacht echter dat adjuvante 
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therapie een belangrijke rol zal krijgen in de behandeling van perihilair cholangiocarcinoom na 
afronding van een aantal internationale studies die momenteel plaatsvinden.

Postoperatieve risico-stratificatie helpt patiënten te identificeren die voordeel zouden hebben van 
adjuvante therapie. Hoofdstuk 10 vergelijkt daarom de 6e en 7e editie van het American Joint 
Committee on Cancer stadiering systeem. De 7e editie bleek weliswaar patiënten meer gelijkmatig in 
groepen te verdelen, maar beide stadiering systemen hadden slechts een beperkte prognostische 
waarde om overleving na resectie van perihilair cholangiocarcinoom te voorspellen (c-index 0.59). 

In hoofdstuk 11 is daarom een nieuw nomogram ontwikkeld om overleving te voorspellen. 
Het nomogram is gebaseerd op data van 173 patiënten uit New York en gevalideerd in 133 uit 
Amsterdam die allen resectie ondergingen van perihilair cholangiocarcinoom. Lymfeklier metastases, 
resectiemarge en tumor differentiatie bleken voorspellende factoren, waarmee de kans wordt 
voorspeld dat patenten na resectie alsnog aan een recidief van de tumor zullen overlijden. Het 
nomogram (c-index 0.72) was beter in staat om deze kans te voorspellen dan het conventionele 
American Joint Committee on Cancer stadiering systeem. De kalibratie van het nomogram was 
echter suboptimaal, omdat de mediane overleving verschilde tussen de twee patiëntengroepen. 
Desalniettemin kan het nomogram artsen en patiënten helpen om een keuze te maken voor 
eventuele adjuvante therapie, en tevens kan het nomogram patiënten stratificeren in toekomstige 
gerandomiseerde onderzoeken. 

Hoofdstuk 12 beschrijft de prognostische waarde van lymfeklier micrometastases die kunnen 
worden gedetecteerd op aanvullend immunohistochemisch onderzoek. De 5-jaarsoverleving 
van patiënten met micrometastases bleek significant slechter te zijn dan van patiënten zonder 
micrometastases (27% versus 54%). Het opnemen van micrometastases als voorspellende factor 
zou de prognostische waarde van stadiering systemen dus nog verder kunnen verbeteren. 

Hoofdstuk 13 presenteert een meta-analyse van immunohistochemische biomarkers in 
cholangiocarcinomen die gereseceerd zijn. De studie vergeleek de expressie profielen van 
intrahepatische en extrahepatische tumoren, en vond een verschil in 18 van de 57 geanalyseerde 
biomarkers. Deze resultaten bevestigen eerdere studies dat intrahepatisch en extrahepatisch 
cholangiocarcinoom in feite verschillende ziekte entiteiten zijn. Toekomstige onderzoeken die gerichte 
moleculaire behandelingen onderzoeken moeten dus onderscheid maken in de locatie van deze 
tumoren. Perihilair cholangiocarcinoom is een verzamelnaam voor een gemengde groep tumoren 
die bij de hilus van de lever ontstaan, maar zowel een intrahepatische als een extrahepatische 
origine kunnen hebben. Om de behandeling te richten op de eigenschappen van de ziekte zal deze 
groep tumoren in de toekomst verder uitgesplitst moeten worden.


