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Samenvatting g 
Inn dit proefschrift worden verschillende aspecten van de behandeling van pancreas en 
periampullairee carcinomen geanalyseerd. De eerste keus van behandeling van pancreas en 
periampullairee carcinomen is resectie in de vorm van een (pylorus sparende) 
pancreaticoduodenectomie.. Verschillende factoren, zoals ziekenhuis volume (resecties /jaar/ 
ziekenhuis),, ervaring (resecties /jaar/chirurg), multidisciplinaire setting, partiele resectie van 
dee vena porta of vena mesenterica superior tijdens resectie, bepalen de ziekenhuissterfte en 
morbiditeitt van deze operatic De lange termijnresultaten van resectie worden onder andere 
weergegevenn door de overleving, de gastrointestinale functie, die mede bepaald wordt door de 
gastrointestinalee pH en de gastrointestinale hormoon secretie en heropnames na resectie. De 
meerderheidd van de patiënten komt op het moment dat zij zich presenteren met klachten niet 
inn aanmerking voor resectie omdat de tumor doorgroeit in omliggende structuren of reeds is 
gemetastaseerd.. In dit stadium kan palliatie van symptomen als pijn en cachexie verlichting 
geven. . 

Inn hoofdstuk 2 worden factoren geanalyseerd die van invloed zijn op de ziekenhuissterfte na 
resectiee in een serie van 300 opeenvolgende patiënten die een pancreaticoduodenectomie 
hebbenn ondergaan in een centrum (AMC). De ziekenhuissterfte was ongeveer 1% en 
complicatiess traden op in 41% van de patiënten. Het jaarlijkse aantal resecties steeg van 17 tot 
500 terwijl het percentage complicaties verminderde gedurende de studieperiode. Het serum 
creatininee gehalte, het aantal bloedtransfusie, en de periode van resectie (jaar) waren 
significantt en met onafhankelijk met het optreden van complicaties gecorreleerd. In het 
tweedee deel wordt de invloed van ziekenhuisvolume op ziekenhuissterfte na resectie in 
Nederlandd geanalyseerd met behulp van gegevens afkomstig van de Landelijke Medische 
Registratie.Registratie. De ziekenhuissterfte was rond de 10% en veranderde niet gedurende de 
studieperiodee (1994-1998). De ziekenhuissterfte in een hoog volume centrum (>25 
resecties/jaar)) is significant lager dan in laag volume centra (<5 resecties/jaar), respectievelijk 
0%% versus 14.6 in 1998. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat de ziekenhuissterfte 
naa resectie niet significant is afgenomen en dat deze hoger is in laag volume centra en in 
ouderee patiënten. De lagere ziekenhuissterfte in hoog volume ziekenhuizen alsook het 
percentagee complicaties in gespecialiseerde centra komt overeen met de gegevens uit andere 
landen.. Dit kan mede het gevolg zijn van betere behandeling van complicaties in deze centra. 
Pancreaticoduodenectomiee dient bij voorkeur te worden verricht in centra met voldoende 
ervaringg en mogelijkheden voor ondersteunde zorg. 

Inn hoofdstuk 3 wordt het belang van een multidisciplinaire aanpak van complicaties na 
resectiee geïllustreerd aan de hand van een patiëntencasus. Verder wordt er een overzicht van 
dee beschikbare literatuur betreffende ziekenhuisvolume en ziekenhuissterfte gegeven. Een 
aantall  studies laat een voordeel zien voor de hoog volume ziekenhuizen in vergelijking met de 
laagg volume ziekenhuizen, andere studies echter niet. In de studies worden verschillende 
definitiess van hoog en laag volume ziekenhuizen gehanteerd wat de interpretatie van de 
gegevenss bemoeilijkt. 
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Omm deze reden is een meta-analyse uitgevoerd met betrekking tot de relatie tussen 
ziekenhuisvolumee en ziekenhuissterfte zoals beschreven in hoofdstuk 4. Verschillende 
volumee categorieën met afkapwaardes rond de 2, 5, 10 en 20 resecties per jaar werden 
gebruiktt in de analyse. In alle volumecategorieën was de ziekenhui ssterfte in de hoogvolume 
ziekenhuizenn significant lager dan in laagvolume ziekenhuizen (p<0.001). De meeste studies 
echterr zijn gebaseerd op data afkomstig uit nationale of regionale databanken die beperkte 
gegevenss bevatten. Om deze reden kan patiënten selectie niet worden uitgesloten. Uit deze 
studiee blijkt dat centralisatie van pancreas resectie onnodige sterfte kan voorkomen en dat de 
definitiee van hoog en laag volume mede bepaald mag worden door de infrastructuur en 
capaciteit. . 

Inn hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van vena porta en vena mesenterica resectie 
tijdenn pancreaticoduodenectomie. Deze werd verricht bij verdenking van tumoringroei in 34 
patiëntenn uit een opeenvolgende serie van 215 patiënten die een pancreaticoduodenectomie 
ondergingen.. Tumorvrije resectievlakken werd bij 41% van de patiënten bereikt. Het 
resectievlakk van de vena porta of vena mesenterica superior was slechts in 15% van de 
patiëntenn tumorpositief. De morbiditeit en mortaliteit van deze procedure waren 
respectievelijkk 41% en 0% en de mediane overleving bedroeg 14 maanden. Hoewel de 
vaatresectiee de ziekenhui ssterfte en morbiditeit niet verhoogd, is de waarde ervan beperkt 
aangezienn het percentage resecties met tumorvrije resectievlakken en de overleving niet 
toenemen. . 

Dee functionele resultaten na pylorus sparende pancreaticoduodenectomie voor wat betreft de 
gastrointestinalee pH zijn beschreven in hoofdstuk 6. Een lagere gastrointestinale pH kan de 
enzymm functie en de voedselvertering negatief beïnvloeden en zo bijdragen aan malabsorptie 
naa pylorus sparende pancreaticoduodenectomie. De hypothese was dat de zuurproductie zou 
toenemenn door verlies aan negatieve terugkoppeling op de zuurproductie na de resectie van 
hett duodenum. De mediane 24-uurs pH na pylorus sparende pancreaticoduodenectomie was 
niett verschillend van die van gezonde vrijwilligers, respectievelijk 1.7 en 1.7. De 
postprandialee intragastrische pH was eveneens niet significant verschillend. De mediane 24-
uurss intrajejunale pH na pylorus sparende pancreaticoduodenectomie was niet lager maar 
zelfss hoger dan in gezonde vrijwilligers, respectievelijk 6.3 versus 6.0. Dit was het gevolg van 
dee hogere intestinale pH in de nachtelijke periode. De veranderingen in gastrointestinale pH 
naa resectie hebben geen nadelige invloed op de voedselvertering. 

Inn hoofdstuk 7 wordt het effect van pylorus sparende pancreaticoduodenectomie en 
duodenumm sparende resectie van de pancreaskop vergeleken met niet operatief behandelde 
patiëntenn met chronische pancreatitis. De mediane 24-uurs pH en de postprandiale pH van de 
verschillendee groepen waren niet verschillend. In the circadiane periode van 10.00-18.00 uur 
wass de intragastrische pH in the pylorus sparende pancreaticoduodenectomie groep 
significantt hoger dan in the chronische pancreatitis groep, respectievelijk 1.8 en 1.6 (p=0.05). 
Inn de nachtelijke periode was de intestinale pH in de pylorus sparende 
pancreaticoduodenectomiee groep significant hoger dan in the groep die een duodenum 
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sparendee resectie van de pancreaskop onderging, respectievelijk 6.2 en 5.8 (p =0.05). Resectie 
brengtt geen verandering te weeg in gastrointestinale pH die reeds verstoord zijn ten gevolge 
vann chronische pancreatitis. 

Inn hoofdstuk 8 worden proximale en distale postprandiale gastrointestinale hormoon secretie 
naa pylorus sparende pancreaticoduodenectomie en duodenum sparende pancreaskop resectie 
vergelekenn met niet operatief behandelde chronische pancreatitis patiënten en gezonde 
vrijwilligers.. De maximale toename van cholecystokinine plasma concentraties en de 
geïntegreerdee plasma cholecystokinine secretie van patiënten na pylorus sparende 
pancreaticoduodenectomiee (0.6  0.1 pmol/1 and 25  6 pmol/1 120 min, resp.) waren 
significantt lager dan in patiënten na duodenum sparende resectie van de pancreaskop (1.7
0.33 pmol/1; p<0.01 and 86  32 pmol/1 -120 min; p<0.05, resp.) en de niet operatief 
behandeldee chronische pancreatitis patiënten (1.5  0.2 pmol/1; p<0.01 en 84  17 pmol/1 120 
min;; p<0.01). De maximale toename van peptide YY plasma concentraties in patiënten na 
pyloruss sparende pancreaticoduodenectomie was niet significant verschillend van die van 
patiëntenn na duodenum sparende resectie van de pancreaskop of de niet operatief behandelde 
chronischee pancreatitis patiënten. Basale peptide YY concentraties waren significant hoger in 
pyloruss sparende pancreaticoduodenectomie patiënten. In niet operatief behandelde 
chronischee pancreatitis patiënten is de proximale proximale hormoon secretie verlaagd en de 
distalee verhoogd in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Na duodenum sparende resectie 
vann de pancreaskop zijn er geen significante veranderingen in proximale of distale hormoon 
secretiee in vergelijking met niet operatief behandelde chronische pancreatitis patiënten, echter 
naa pylorus sparende pancreaticoduodenectomie is de proximale hormoonsecretie verlaagd en 
dee distale hormoonsecretie verhoogd. Daar de mate van exocriene insufficiënte in de 
verschillendee groepen vergelijkbaar was suggereert dit dat het duodenum een belangrijke 
factorr is in die bijdraagt aan de verschillen in hormoonsecretie. 

Dee lange termijnresultaten na pancreaticoduodenectomie met betrekking tot de heropnames 
naa resectie zijn geanalyseerd in hoofdstuk 9. Van de 283 patiënten werden 106 patiënten 
(38%)) heropgenomen. Vierenzestig patiënten (60%) werden heropgenomen met klachten 
gerelateerdd aan een tumorrecidief zoals gastrointestinale obstructie, biliaire obstructie en pijn. 
Dee helft van deze patiënten verkeerde in een preterminale conditie. De mediane overleving na 
chirurgischee interventie was 58 dagen en ascites was significant geassocieerd met een korte 
overleving.. Zevenenveertig patiënten (44%) werden heropgenomen met chirurgische 
complicatiess zoals abcessen, fistels of gastrointestinale obstructie zonder dat een recidief was 
aangetoond.. De mediane ziekenhuis-vrije-overleving na heropname voor chirurgische 
complicatiess was 1035 dagen. Het percentage patiënten dat wordt heropgenomen na 
pancreaticoduodenectomiee is hoog. De overleving na een chirurgische bypass procedure voor 
biliairee of gastrointestinale obstructie ten gevolge van tumor recidief is beperkt, met name bij 
dee aanwezigheid van ascites. Patiënten die worden heropgenomen voor chirurgische 
complicatiess hebben een goede prognose. 
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Dee belangrijkste determinant van lange termijn uitkomst is overleving en wordt geanalyseerd 
inn hoofdstuk tien in een opeenvolgende serie van 204 patiënten. De mediane overleving na 
pancreaticoduodenectomiee voor pancreaskopcarcinoom (n=108), distaal gal weg carcinoom 
(n=32)) en ampul carcinoom (n=64) is respectievelijk 16, 25, en 24 maanden. Tumor locatie, 
typee van resectie (standaard of vena porta/mesenterica superior resectie), bloedtransfusie, 
resectievlakken,, lymfeklierstatus, and tumordifferentiatie beïnvloeden de overleving. Uit een 
multivariaatanalysee bleek dat tumor positieve resectievlakken (HR 1.6), tumor positieve 
lymfeklierenn (HR 2.1) en lage tumordifferentiatie (laag versus hoog: HR 3.8; matig versus 
hoog:: HR 2.1) onafhankelijk van elkaar de overleving beïnvloeden. Ondanks de verbeterde 
perioperatievee zorg blijf t de overleving na resectie van pancreas en periampullaire tumoren 
beperktt en radicale resectie, lymfeklierstatus en tumourdifferentiatie zijn de belangrijkste 
voorspellerss van de overleving. 

Inn hoofdstuk 11 wordt de pijnbestrijding doormiddel van medicatie, plexus coeliacus 
blokkadee en radiotherapie geanalyseerd in patiënten die een bypass procedure ondergingen 
voorr irresectabel pancreascarcinoom. Het gebruik van analgetica na operatie nam gedurende 
dee follow-up in de drie groepen toe van respectievelijk 15, 17 en 13% preoperatief tot 
respectievelijkk 52, 57 en 46% op driekwart van de postoperatieve overleving (NS). In de 
groepp patiënten die radiotherapie kregen was de pijn-vrije-overleving significant langer dan in 
dee beide andere groepen (9.3 versus 3.1 en 3.3 maanden, p=0.02). Radiotherapie resulteerde 
inn een toename van de analgetica-vrije-overleving (9.3 versus 3.3 maanden, p=0.02), 
ziekenhuis-vrije-overlevingg (10.3 versus 6.8 maanden, p=0.01) en totale overleving (10.8 
versuss 7.1 maanden, p=0.01) in vergelijking met de groep die behandeld werd met plexus 
coeliacuss blokkade. In deze studie kon geen positief effect van de plexus coeliacus blokkade 
wordenn aangetoond. Deze resultaten zijn waarschijnlijk deels beïnvloed door patientenselectie 
gezienn het significant hogere aantal patiënten met preoperatieve pijn in plexus coeliacus 
blokkadee groep in vergelijking met de controles, verder werden in de groep patiënten die 
radiotherapiee kregen, patiënten met metastasen geëxcludeerd. 

Inn hoofdstuk 12 werd het effect van een met N-3 vetzuren, met name eicosapentaanzuur, 
verrijktt oraal voedingssupplement op cachexie in patiënten met pancreascarcinoom 
geanalyseerd.. Het AMC participeerde in een internationale multi-centrum-studie 
gecoördineerdd door professor K. Fearon. Tweehonderd patiënten werden gerandomiseerd 
voorr een voedingssupplement met of zonder N-3 vetzuren. De intention-to-treat analyse liet 
geenn significante verschillen zien. In de experimentele groep werden significante correlaties 
gezienn tussen totale inname van eiwit en toename van gewicht (r=0.52, p<0.001) en lean body 
masss (r=0.46, p=0.004). Deze correlaties werden niet gevonden in de controle groep. In de 
experimentelee groep waren verhoogde plasma eicosapentaanzuur spiegels geassocieerd met 
toenamee van gewicht en lean body mass (r=0.50, p<0.001; r=0.51, p=0.001) met een 
maximaall  effect bij 1.5-2 blikjes/dag. Gewichtstoename was geassocieerd met toename van 
kwaliteitt van leven. Het gebruik van een hoog energetische orale supplement voeding kan 
gewichtsverliess beperken. Indien verrijkt met N-3 vetzuren en antioxidanten kan toename van 
gewichtt en lean body mass worden bereikt bij voldoende inname. 
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Conclusies s 
Dee ziekenhuismortaliteit is gecorreleerd aan ziekenhuisvolume (aantal resecties per jaar). 
Hieromm verdient het de voorkeur om dit type chirurgie in centra met ervaring te verrichten in 
eenn multidisciplinaire setting. Resectie van de vena porta of vena mesenterica superior tijdens 
pancreaticoduodenectomiee draagt niet bij aan een langere overleving. 
Pyloruss sparende pancreaticoduodenectomie heeft geen nadelig effect op de gastrointestinale 
pHH profielen en de daarmee samenhangende voedsel vertering. Na pylorus sparende 
pancreaticoduodenectomiee is de proximale hormoonsecretie verlaagd en de distale 
hormoonn secretie verhoogd. Het percentage patiënten dat wordt heropgenomen na 
pancreaticoduodenectomiee is relatief hoog (39%). De meeste patiënten worden heropgenomen 
wegenss tumorrecidief gerelateerde problematiek (60%) en vaak in een preterminaal stadium. 
Zeventienn procent van de patiënten wordt heropgenomen ten gevolge van een chirurgische 
complicatie.. De overleving na pancreaticoduodenectomie is niet verbeterd gedurende de 
laatstee jaren en is nog steeds beperkt. 

Eenn positief effect van plexus coeliacus blokkade op pijn zoals eerder aangetoond werd niet 
bevestigd.. Radiotherapie ging gepaard met een verlengde analgetica-vrije-overleving, hoewel 
patiëntenselectiee mogelijk een rol speelt. Eiwit en energierijke orale voedingssupplementen 
kunnenn gewichtsverlies bij kankercachexie beperken. Indien verrijkt met N-3 vetzuren kan 
toenamee van gewicht en lean body mass worden bereikt. 
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