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Summary and Conclusions 

SUMMARY 

In Western countries, a steady increase in the incidence of adenocarcinoma of the 

oesophagus and oesophagogastric junction has been observed. As reviewed in 

Chapter 1, it is well established that patients with distinctive-type Barrett 

oesophagus are predisposed to develop adenocarcinoma of the oesophagus. By 

endoscopic examination, Barrett oesophagus is recognized by a proximal 

displacement of the epithelial junction between oesophagus and stomach (i.e., the 

squamocolumnar junction) relative to the anatomic oesophagogastric junction. 

Histological features of oesophageal columnar metaplasia resemble gastric 

mucosa, intestinal mucosa, or both. Distinctive-type Barrett oesophagus is 

characterized by the finding of intestinal-type columnar epithelium in the 

oesophagus, and it is this epithelial type that carries the cancer risk in Barrett 

oesophagus. 

Adenocarcinomas of the oesophagogastric junction may be associated with short 

segments of intestinal-type columnar epithelium in the distal oesophagus. Follow-

up studies of patients with such metaplastic epithelium limited to the distal few 

centimeters of the oesophagus are scarce, but available data confirm the malignant 

potential of short segment Barrett oesophagus. Whereas earlier definitions of 

Barrett oesophagus required a predefined length of metaplastic columnar 

epithelium lining the oesophagus, it is now common practice to define Barrett 

oesophagus by the presence of intestinal-like goblet cells anywhere within the 

oesophagus. 

Concepts regarding the pathophysiology of Barrett oesophagus have evolved over 

the past four decades from a congenitally short oesophagus (as first described by 

Norman Barrett) to an acquired condition in response to long-standing gastro-

oesophageal reflux, possibly in synergy with duodenogastro-oesophageal reflux. It 

links one of the most frequent conditions of the upper gastrointestinal tract (i.e., 

gastro-oesophageal reflux disease) to a potentially fatal malignancy. Importantly, 

anti-reflux treatment (medical and surgical) does not irrevocably reverse 

metaplastic changes in the oesophagus nor does it prevent malignant progression 

of Barrett metaplasia. It has been shown that progression to invasive cancer in 

Barrett oesophagus occurs through a sequence of metaplasia - low-grade dysplasia 

- high-grade dysplasia - adenocarcinoma. 
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The identification of Barrett oesophagus as a premalignant condition, the 

recognition of a neoplastic sequence, together with the poor survival rates of 

advanced oesophageal adenocarcinoma have initiated the practice of endoscopic 

biopsy surveillance for patients with Barrett oesophagus. Chapter 2 shows the 

results of a nationwide survey investigating surveillance practices for patients with 

Barrett oesophagus in the Netherlands. The outcome was evaluated against a 

background of earlier established international guidelines and evolving 

perceptions in the literature. An anonymous questionnaire was mailed to 269 

specialist physicians working in the field of gastroenterology. Response rate was 

88%. A majority of respondents (84%) indicated to perform regular endoscopic 

follow-up in patients with Barrett oesophagus. This high rate of agreement 

contrasted with a lack of uniformity in the physicians' approaches to surveillance. 

Consistency with the guidelines for Barrett oesophagus surveillance as 

recommended by the International Society for Diseases of the Esophagus 

(published in 1996) was poor. Only 25% of respondents agreed with biennial 

surveillance for patients without dysplasia, annual surveillance for those with low-

grade dysplasia, and oesophagectomy or early repeat endoscopy for patients with 

high-grade dysplasia. The observed variability in clinical practice may result from 

conflicting data and recommendations in recent literature. 

A major subject of discussion regarding endoscopic biopsy surveillance of Barrett 

oesophagus is lack of evidence that it reduces mortality rates from oesophageal 

adenocarcinoma. In view of this debate, in Chapter 3, a clinico-pathological 

comparison was made between patients who initially presented with 

adenocarcinoma arising in Barrett oesophagus (n = 54) and those in whom the 

cancer had been detected during surveillance of Barrett oesophagus (n = 16). None 

of the patients in the surveillance-group had advanced stages of adenocarcinoma, 

whereas 56% of the patients in the non-surveillance-group had stage III/IV 

tumours. Two-year survival after oesophageal resection for surveyed patients 

(86%) was significantly better than for non-surveyed patients (43%). These 

findings indicate that endoscopic biopsy surveillance of Barrett oesophagus 

permits detection of malignancy at an early and curable stage. In addition, a 

detailed documentation of all biopsy results in the surveillance period was made to 

gain further insight in the temporal course of malignant progression in Barrett 

oesophagus. The concept that adenocarcinoma in Barrett oesophagus develops 
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through stages of increasingly severe dysplastic changes was confirmed. 

Moreover, the study supported the contention that routine endoscopic biopsy 

sampling may fail to detect foci of invasive adenocarcinoma in patients with a 

biopsy diagnosis of high-grade dysplasia. It provides an argument in favour of 

oesophageal resection for patients with high-grade dysplasia (confirmed by an 

independent pathologist) who are likely to tolerate a major surgical procedure. 

Grading of dysplasia in Barrett oesophagus is currently based on subjective 

assessment of haematoxylin and eosin (H&E) stained tissue material. This 

subjective grading of dysplasia in Barrett oesophagus is prone to observer 

variation. In Chapter 4, the question was addressed whether computerized 

quantitative pathology would be applicable on endoscopic biopsy material from 

Barrett oesophagus surveillance programmes. Archival surveillance biopsies 

showing distinctive-type Barrett mucosa were collected and biopsy criteria for 

quantitative analysis were defined. In the original H&E sections, 105 areas that 

distinctively displayed no dysplasia, low-grade dysplasia or high-grade dysplasia 

were demarcated. Corresponding tissue blocks were sectioned for p53 (tumour-

suppressor gene) and Ki67 (proliferation marker) immunohistochemistry. 

Agreement on double-blind examination by two experienced pathologists was 

reached in 66 areas (63%). Computerized morphometry (especially stratification 

index; SI) and immunoquantitation (p53 area% and Ki67 area%) could objectively 

discriminate between different grades of dysplasia. Classification analyses of 

disagreement areas on subjective grading showed that assessment of p53 area% 

with SI may be of help to differentiate non-dysplastic from dysplastic Barrett 

oesophagus, and that quantification of Ki67 area% with SI may yield additional 

information when uncertainty exists in classifying dysplasia as low-grade or high-

grade. With the consideration that the results obtained in this study remain to be 

validated on an independent set of biopsies, the presented data indicate that 

quantitative analysis of features associated with cellular differentiation and 

proliferation comprises a potential adjunct tool in reducing diagnostic variability 

in grading of dysplasia during surveillance of Barrett oesophagus. 

Until recently, intestinal metaplasia on H&E stained biopsies obtained in the 

vicinity of the ©esophagogastric junction was considered sufficiently distinctive 

for a diagnosis of Barrett oesophagus. However, a similar metaplastic lesion has 

been identified immediately distal to a normally located squamocolumnar junction 
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between oesophagus and stomach (i.e., in the absence of oesophageal columnar 

lining). The prevalence of intestinal metaplasia at an endoscopically normal 

appearing ©esophagogastric junction (IM-OGJ, i.e., intestinal metaplasia in the 

gastric cardia) was 9.1% in a prospective endoscopic biopsy study of 253 patients 

referred for elective upper endoscopy (Chapter 5). Distinctive-type Barrett 

oesophagus regardless of extent was found in 5.5%. Compared with the reference 

group (without histologic evidence of intestinal metaplasia at or above the 

oesophagogastric junction), IM-OGJ was associated with inflammation and 

intestinal metaplasia of the gastric corpus and antrum. A trend for increased H. 

pylori infection of the gastric mucosa in patients with IM-OGJ was noted. Patients 

with Barrett oesophagus but not IM-OGJ patients were predominantly white male 

smokers who reported a significantly longer duration of typical reflux symptoms 

compared with the reference group. The data confirm that Barrett oesophagus is a 

reflux-mediated oesophageal disorder with a specific demographic group at risk. 

In contrast, it appeared that IM-OGJ might evolve from a gastritis related 

background lesion, with no gender predilection. It was therefore concluded that 

Barrett oesophagus and IM-OGJ should be regarded as two separate conditions. 

In the same study, immunohistochemical stains (e.g., cytokeratin expression) were 

of little or no help in differentiating intestinal metaplasia in the oesophagus from 

that in the gastric cardia. But, using mucin histochemistry, distinct patterns 

between Barrett oesophagus and IM-OGJ were observed. Whereas Barrett 

oesophagus revealed almost invariably (93%) incomplete type intestinal 

metaplasia (defined as goblet cell metaplasia with histochemical evidence of acid 

mucin secreting columnar cells in surface epithelium), only 52% of IM-OGJ 

patients had incomplete type intestinal metaplasia. This finding may explain the 

alleged lower malignant potential of IM-OGJ as compared to that of distinctive-

type Barrett oesophagus. Follow-up study is needed to evaluate whether 

identification of the mucin profile (incomplete versus complete intestinal 

metaplasia) has clinical relevance when intestinal metaplasia is found at an 

endoscopically normal appearing oesophagogastric junction. 

Surveillance of distinctive-type Barrett oesophagus potentially increases the 

frequency of early invasive adenocarcinoma of the oesophagus and 

oesophagogastric junction. As an alternative to surgical resection, endoscopic 

ablative techniques are being explored for the treatment of these early cancers. 
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The study in Chapter 6 aimed to elucidate their patterns of local growth and 

regional dissemination as these pathological features may contribute to rational 

therapeutic decision making. In a consecutive series of 173 primary surgical 

resections for invasive adenocarcinoma of the oesophagus or oesophagogastric 

junction, 32 oesophagectomy specimens (19%) showed early invasive lesions 

(pTl). All pTl cancers were associated with intestinal metaplasia, and a majority 

(84%) was accompanied by areas of high-grade dysplasia. Intramucosal cancer 

(pTla; n = 12) had no lymph node metastasis, but presented as multifocal disease 

in 42% and extended under pre-existing squamous mucosa in 17% of cases. In 

submucosal cancer (pTlb; n = 20), lymph node metastases and neoplastic invasion 

of submucosal lympho-haematic vessels were present in 30% and 40% of cases, 

respectively. The study findings led to the conclusion that, for submucosal 

adenocarcinoma, surgery is the mainstay of treatment, whereas local ablative 

treatment for intramucosal adenocarcinoma should be applied with caution. 

Concomitant high-grade dysplasia, multifocal invasive lesions, and hidden 

(neoplastic) intestinal metaplasia harbour the risk of incomplete clearance of (pre-

)malignant epithelium. Moreover, to treat pTla cancer differently than pTlb 

cancer is, at this time, questionable given the relative inaccuracy of current clinical 

staging techniques to differentiate between these two subclassifications of pTl 

cancer in the pretreatment setting. 

Pathological stage is a well known prognostic indicator for cancer of the 

oesophagus oesophagus or oesophagogastric junction, but this can be determined 

only after surgical intervention. For gastric cancer, the histologic tumour type 

according to Lauren has been shown an independent prognostic factor, and a link 

between the histological (intestinal-) tumour type and c-erbB-2 oncogene 

overexpression has been suggested. The prognostic significance of these markers 

was investigated for adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric 

junction in Chapter 7. According to the Lauren classification, 41 tumours were 

classified as intestinal-, mixed-, or diffuse-type (54%, 32%, and 15%, 

respectively). Diffuse-type tumours were associated with a significantly worse 

prognosis than were intestinal-type tumours. The prognostic value of the Lauren 

classification was independent of pathological stage. Overexpression of c-erbB-2 

was detected in 24% of the tumours and was present exclusively in intestinal-type 

tumours and in intestinal-type areas of mixed-type tumours. Ten of the 30 stage 
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III/IV tumours were c-erbB-2 positive, whereas none of the 11 stage I/II tumours 

overexpressed the oncogene product. The prognostic value of c-erbB-2 

overexpression was not independent of pathological stage. It was concluded that 

the Lauren classification is an independent prognostic factor in adenocarcinoma of 

the oesophagus and oesophagogastric junction. C-erbB-2 overexpression was 

limited to (areas of) intestinal-type tumours, indicating that intestinal-type and 

diffuse-type tumours not only differ morphologically and biologically (i.e., 

prognostically), but also oncogenetically. The association between c-erbB-2 

overexpression and the stage of disease suggests that it is a late event during 

tumour progression. From a clinical point of view, it is important to realize that the 

histologic type according to the Lauren classification and c-erbB-2 overexpression 

can be assessed on preoperative biopsy specimens, thereby enabling assessment of 

prognosis at the time of cancer diagnosis. However, their clinical relevance for 

therapeutic decision making (e.g., extent of surgical resection, indication for neo

adjuvant radiotherapy or chemotherapy) remains to be demonstrated. 

Various approaches have been advocated for the surgical treatment of cancer of 

the oesophagus or oesophagogastric junction. In many institutions, (extended) 

transthoracic oesophagectomy is the standard surgical procedure, while transhiatal 

resections are exclusively performed in patients who would not tolerate a 

thoracotomy. Another strategy is based on preoperative staging results, reserving 

the transhiatal technique to patients with early lesions or, conversely, to those with 

a dismal prognosis from the outset. As a consequence, reported results of 

transhiatal oesophageal resection for cancer are often biased. Transhiatal 

oesophageal resection without thoracotomy has been debated for its safety and 

oncological results. In Chapter 8, perioperative complications, pathological 

results and clinical outcome of transhiatal oesophagectomy were evaluated in a 

consecutive series of 115 patients treated by a uniform surgical technique for 

resectable cancer of the middle or distal oesophagus or oesophagogastric junction 

during a 3'/2-year period. During surgery, there were no intrathoracic injuries 

necessitating an emergency thoracotomy. Vocal cord dysfunction and pulmonary 

complications were the most frequent postoperative complications (both 24%). In-

hospital mortality was 3.5%. Overall survival was 72% at 1 year, 53% at 2 years 

and 45% at 3 years. A microscopically radical resection was achieved in 73% of 

patients. The most important prognostic factors in univariate survival analysis 
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were radicality of the resection, lymph node involvement, lymph node ratio (i.e., 

the ratio of invaded to removed lymph nodes) and pathological stage of disease 

(all p< 0.0001). In a multiple stepwise regression analysis, the final model 

identified the lymph node ratio as the strongest independent predictor of long-term 

survival, followed by radicality of the resection and duration of ICU-stay. The 

study results indicate that transhiatal oesophagectomy without thoracotomy can be 

considered a safe procedure for resectable cancer of the oesophagus or 

oesophagogastric junction provided that the tumour does not extend proximal to 

the carina. Radicality, complication rates and survival results are in line with the 

data reported for transthoracic oesophagectomy. A prognostic value of the lymph 

node ratio was observed, but the prognostic impact of an extended lymph node 

dissection remains to be demonstrated. For this, the results of an ongoing 

randomized trial comparing transhiatal oesophagectomy versus transthoracic 

oesophagectomy with two-fields lymph node dissection are awaited. 

An infrequent but potentially serious complication of both abdominal and thoracic 

surgery is intrathoracic herniation of abdominal viscera. In Chapter 9, its 

incidence following oesophageal resection was evaluated, and contributing factors 

that might influence its occurrence were investigated. In a series of 218 

oesophagectomy patients, herniation of bowel alongside the oesophageal substitute 

was detected in nine patients (4%). Analysis of predisposing factors revealed that 

extended incision and partial resection of the diaphragm were associated with an 

increased risk for postoperative hernia formation. Therefore, upon extended 

iatrogenic disruption of the normal hiatal anatomy, narrowing of the 

diaphragmatic opening is indicated to reduce the likelihood of diaphragmatic 

herniation following oesophageal resection. Awareness of its possible occurrence 

in the postoperative period is recommended. 

Oesophageal resection, via either a transhiatal or a transthoracic approach, is 

associated with a substantial risk of infectious complications. In general, following 

major surgical trauma, depression of cellular immunity is associated with an 

increased incidence of infectious complications. The cytokine profile of the 

cellular immune response plays a central role in the ability of the host to eliminate 

effectively certain invading mirco-organisms. Polarization of the specific immune 

response is reflected in the T helper-1 / T helper-2 (Thl/Th2) balance. In Chapter 

10, immune responses were evaluated in 20 randomized patients undergoing a 
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transhiatal oesophagectomy or an extended transthoracic oesophagectomy for 

adenocarcinoma of the oesophagus or oesophagogastric junction. Furthermore, the 

relation between preoperative immune responsiveness and the development of 

infectious postoperative complications was investigated. Blood samples were 

taken preoperatively and at regular intervals during a 6-week period after surgery. 

Monocyte functions as well as Thl- and Th2-type T lymphocyte functions were 

assessed in stimulated whole blood cultures. Both surgical groups had severely 

depressed in vitro production of IL-12, IL-10, IFN-y, IL-2, IL-4, and IL-13 at the 

first postoperative day. Over the course of the study period, a greater reduction in 

IL-12 was observed in the transthoracic group compared with the transhiatal 

group. In addition, the depression of Th2-type cytokine production (IL-4, IL-13) 

lasted significantly longer after transthoracic oesophagectomy than after 

transhiatal resection. These results indicate that the postoperative depression of 

monocyte and T cell immune responses after oesophagectomy is related to the 

extent of the procedure. 

Irrespective of the surgical procedure, IFN-y and IL-4 cytokine production at 

preoperative assessment and over the course of time were significantly lower in 

patients who encountered postoperative infectious complications than in those who 

had an uneventful recovery. Preoperative IFN-y production, duration of 

anaesthesia and operation time were predictive variables for the development of 

major infectious complications. From these data, it was concluded that the 

preoperative T helper response profile is indicative for a postoperative course with 

or without major infectious complications, and its effect is presumably 

superimposed on surgery-related changes in cellular immune responses. In 

particular, high preoperative levels of the Thl-type cytokine IFN-y seem to be 

protective for the development of postoperative major infectious complications. 

To date, there is no evidence that immunological parameters may add to adequate 

patient selection for different treatment modalities in the management of 

adenocarcinoma of the oesophagus or oesophagogastric junction. In Chapter 11, 

lymphocyte phenotypes and Thl- and Th2-type cytokine production were 

examined in relation to survival in 32 patients with adenocarcinoma of the 

oesophagus or oesophagogastric junction who were scheduled for a potentially 

curative oesophagectomy. Peripheral blood samples were collected prior to 

surgery. Ten matched healthy volunteers served as controls. Lymphocyte 
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populations were determined using flow cytometry. Furthermore, in whole blood 

cultures, monocyte-, Thl-, and Th2-derived cytokine production was assessed 

after stimulation. In patients, a significantly higher IFN-y production was found 

compared to healthy volunteers. Production of the Th2-type cytokines IL-4 and IL-

13 was similar among patients and healthy volunteers. Although patients and 

volunteers had comparable median CD4+/CD8+ ratios, CD4+/CD8+ ratios in the 

patient group were inversely correlated with pathological tumour stage. None of 

the immunological parameters showed a significant correlation with overall 

survival. CD4+/CD8+ ratio was significantly associated with disease-free survival 

in univariate analysis, but not in multivariate analysis. In conclusion, the study 

showed an upregulated Thl-type cytokine production (IFN-y) in all stages of 

adenocarcinoma of the oesophagus or oesophagogastric junction compared to 

normal controls. A favoured Thl-type immune response was not associated with 

tumour stage or prognosis. T cell CD4+/CD8+ ratio was inversely correlated with 

tumour stage and disease-free survival, but was not an independent prognostic 

factor. At this time, the impact of preoperative immunological parameters on 

treatment selection in the individual patient with adenocarcinoma of the 

oesophagus or oesophagogastric junction seems to be limited. 

CONCLUSIONS 

Despite many efforts to improve prognosis of patients with cancer of the 

oesophagus or oesophagogastric junction, long-term survival rates have largely 

remained unchanged. Prognosis after surgical resection is most strongly affected 

by the biological behaviour of the malignancy and the extent of the disease itself 

indicating that, at present times, any meaningful impact on long-term prognosis 

can only be expected from early diagnosis. Early detection requires more 

information on pathological conditions that precede invasive cancer at these 

locations. In patients with distinctive-type Barrett oesophagus, surveillance 

appears an effective way to shift the extent of associated cancer to an earlier stage 

at time of diagnosis. The additional use of computerized quantitative pathology 

may add to the efficacy of surveillance by reducing diagnostic variability in 

current grading of dysplasia in Barrett oesophagus. The final goal of surveillance 

is reduction in mortality. Its justification is therefore critically guided by the 
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magnitude of the cancer risk. The clinical implications of intestinal metaplasia at 

an endoscopically normal oesophagogastric junction (i.e., in the gastric cardia) are 

as yet unclear, but it is shown that this condition should be distinguished from 

intestinal metaplasia in the oesophagus. For cancer surveillance measures, 

differential identification of oesophageal versus gastric cardia intestinal metaplasia 

may become critical. The hypothesis that the neoplastic potential of intestinal 

metaplasia in the gastric cardia depends on its mucin profile needs to be tested. 

The continuing use of the term 'cardia carcinoma' for any tumour in the proximity 

of the oesophagogastric junction proves no longer tenable as it wrongly supposes a 

common (gastric) origin for all adenocarcinomas involving the oesophagogastric 

junction. An alternative classification recognizes that adenocarcinomas of the 

oesophagogastric junction may have their origin either in the distal oesophagus or 

in the proximal stomach. Selection of the most appropriate treatment modality for 

the individual patient with an adenocarcinoma of the oesophagus or 

oesophagogastric junction remains the ultimate challenge. At present, endoscopic 

treatment regimens for early cancer at these sites should not be generally adopted. 

Short-term outcome of surgical treatment has improved by universal advances in 

patient care, probably in addition to an overall growing experience with 

oesophageal cancer surgery. However, postoperative morbidity remains 

substantial. It can be hypothesized that preoperative administration of IFN-y may 

diminish the risk for infectious complications but this requires further research. 

Several issues regarding early detection and surgical treatment of adenocarcinoma 

of the oesophagus and oesophagogastric junction have been addressed in this 

thesis; some were elucidated, and some have risen many new questions. 
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Samenvatting en Conclusies 

SAMENVATTING 

In Westerse landen wordt een geleidelijke stijging van de incidentie van het 

adenocarcinoom van de oesofagus en oesofagus-maagovergang gezien. Zoals 

beschreven in het overzicht in Hoofdstuk 1, is het duidelijk dat patiënten met een 

intestinaal-type Barrett oesofagus gepredisponeerd zijn om een adenocarcinoom 

van de oesofagus te ontwikkelen. Bij endoscopisch onderzoek is een intestinaal-

type Barrett oesofagus te herkennen aan een proximale verschuiving van de 

epitheliale overgang tussen oesofagus en maag (de overgang van plaveisel- naar 

cilinderepitheel) ten opzichte van de anatomische oesofagus-maagovergang. De 

histologische kenmerken van het cilinderepitheel van de oesofagus tonen veel 

overeenkomsten met maagmucosa of darmmucosa of beide. Een Barrett oesofagus 

wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van intestinaal-type cilinderepitheel 

in de oesofagus, en het is dit epitheliale type dat het risico op kanker in Barrett 

oesofagus met zich meebrengt. 

Het adenocarcinoom van de oesofagus-maagovergang kan geassocieerd zijn met 

korte segmenten van het intestinaal-type cilinderepitheel van de distale oesofagus. 

Studies waarbij patiënten met dergelijke korte segmenten (enkele centimeters) van 

het intestinaal-type cilinderepitheel van de distale oesofagus over langere tijd 

worden vervolgd zijn zeldzaam, maar beschikbare data bevestigen de maligne 

potentie van kort-segment Barrett oesofagus. In tegenstelling tot eerdere definities 

van Barrett oesofagus die een bepaalde minimale lengte van metaplastisch 

cilinderepitheel in de slokdarm eisten om aan de definitie te voldoen, wordt 

tegenwoordig Barrett slokdarm gedefinieerd door de aanwezigheid van 

slijmbekercellen (gelijkend op die van de dunne darm) waar dan ook in de 

oesofagus. 

In de afgelopen vier decennia heeft de gedachtengang over de pathofysiologie van 

de Barrett oesofagus zich ontwikkeld van een congenitale korte oesofagus (zoals 

beschreven door Norman Barrett) tot een verworven conditie in reactie op 

langdurige gastro-oesofageale reflux, mogelijk in samenspel met duodenogastro-

oesofageale reflux. Dit legt een verband tussen één van de meest frequente 

aandoeningen van de bovenste tractus digestivus (nl. gastro-oesofageale reflux) en 

een potentieel fatale maligniteit. Belangrijk is dat antireflux therapie 

(medicamenteus of chirurgisch) de metaplastische veranderingen van de slokdarm 
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niet eenduidig kan herstellen noch maligne progressie van Barrett metaplasie kan 

voorkomen. Het is aangetoond dat de progressie naar invasieve kanker in de 

Barrett slokdarm verloopt via een sequentie van metaplasie - laaggradige 

dysplasie - hooggradige dysplasie - adenocarcinoma. 

De onderkenning van de Barrett oesofagus als een premaligne aandoening, de 

herkenning van een neoplastische sequentie, en de beperkte 

overlevingspercentages van een vergevorderd adenocarcinoom van de slokdarm 

hebben geleid tot het toepassen van endoscopische biopsie controles 

("surveillance") van patiënten met een Barrett slokdarm. Hoofdstuk 2 toont de 

resultaten van een nationale enquête aangaande de endoscopische controles van 

patiënten met een Barrett oesofagus in Nederland. De resultaten werden 

geëvalueerd tegen een achtergrond van eerder vastgestelde internationale 

richtlijnen en zich ontwikkelende visies in de literatuur. Een anonieme enquête 

werd gestuurd aan 269 internisten en gastro-enterologen. Hiervan werd 88% 

beantwoord. De meerderheid van de respondenten (84%) gaf aan regelmatig 

endoscopische controles te verrichten bij patiënten met een Barrett oesofagus. Dit 

hoge percentage contrasteerde een gebrek aan uniformiteit bij de uitvoering van 

deze controles. De richtlijnen voor controles van Barrett oesofagus zoals 

aanbevolen door de "International Society for Diseases of the Oesophagus" 

(gepubliceerd in 1996) werden vaak niet gevolgd. Slechts 25% van de 

respondenten was het eens met tweejaarlijkse controle van patiënten zonder 

dysplasie, jaarlijkse controle van patiënten met laaggradige dysplasie, en 

oesofagusresectie of herhaalde endoscopie op korte termijn bij patiënten met 

hooggradige dysplasie. De gevonden variabiliteit in de praktijkvoering kan het 

resultaat zijn van elkaar tegensprekende data en aanbevelingen in de recente 

literatuur. 

Een belangrijke discussie bij het al of niet toepassen van endoscopische biopsie 

controles van Barrett oesofagus is het gebrek aan bewijs dat deze controles de 

sterfte aan adenocarcinoom van de slokdarm verminderen. Naar aanleiding van 

deze discussie werd in Hoofdstuk 3 een klinisch-pathologische vergelijking 

gemaakt tussen patiënten die zich presenteerden met een adenocarcinoom ontstaan 

in een Barrett slokdarm (n = 54) en patiënten waarbij het carcinoom was ontdekt 

tijdens routinematige controles van hun Barrett slokdarm (n= 16). Geen van de 

patiënten in de surveillance-groep had een vergevorderd stadium van 
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adenocarcinoma, terwijl bij 56% van de niet-surveillance patiënten stadium III/IV 

tumoren werden gevonden. De twee jaars-overleving na oesofagusresectie van 

surveillance patiënten (86%) was significant beter dan van niet-surveillance 

patiënten (43%). Deze resultaten laten zien dat endoscopische biopsie controle van 

Barrett oesofagus detectie van een maligniteit in een vroeg en behandelbaar 

stadium mogelijk maakt. Bovendien werden alle biopsie resultaten van de 

surveillance periode in detail gedocumenteerd om meer inzicht te krijgen in de 

maligne progressie van een Barrett slokdarm in de tijd. Het concept dat 

adenocarcinoom in Barrett slijmvlies zich ontwikkelt via stadia van toenemende 

mate van dysplasie werd bevestigd. De studie ondersteunde eveneens het 

standpunt dat, bij patiënten met hooggradige dysplasie, tijdens routinematige 

endoscopische biopten gebieden van invasief adenocarcinoom gemist kunnen 

worden. Dit vormt een belangrijk argument ten gunste van oesofagusresectie bij 

patiënten met hooggradige dysplasie (bevestigd door een onafhankelijke 

patholoog) die een grote chirurgische ingreep kunnen doorstaan. 

Gradering van dysplasie in een Barrett slokdarm is hedendaags gebaseerd op 

subjectieve beoordeling van weefselcoupes die gekleurd zijn met haematoxyline 

en eosine (H&E). Deze subjectieve gradering van dysplasie is onderhevig aan 

verschillen tussen diverse beoordelaars. In Hoofdstuk 4 werd onderzocht of 

computer-ondersteunde kwantitatieve pathologie toepasbaar was op endoscopisch 

verkregen biopsiemateriaal van patiënten in een Barrett surveillance programma. 

Archiefmateriaal van surveillance biopten met Barrett mucosa werden verzameld 

en criteria waaraan de biopten moesten voldoen voor kwantitatieve analyse werden 

gedefinieerd. In de oorspronkelijke H&E coupes werden 105 gebieden gemarkeerd 

die duidelijk laaggradige dysplasie, hooggradige dysplasie of geen dysplasie lieten 

zien. Opeenvolgende weefselcoupes werden gebruikt voor p53 (tumorsuppressor 

gen) en Ki67 (proliferatieparameter) immunohistochemisch onderzoek. Bij 66 

gebieden (63%) werd tijdens dubbelblind onderzoek door twee ervaren pathologen 

overeenstemming bereikt. Computer-ondersteunde morfometrie (in het bijzonder 

de stratificatie-index; SI) en immunokwantifïcering (p53 percentage en Ki67 

percentage per gebied) waren in staat een objectief onderscheid te maken tussen de 

verschillende graderingen van dysplasie. Classificatie-analyse van de gebieden 

waarover bij subjectieve gradering geen overeenstemming werd bereikt, liet zien 

dat bepaling van het p53 percentage in combinatie met de SI kan bijdragen tot 
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differentiatie tussen non-dysplastisch en dysplastisch Barrett slijmvlies. 

Kwantificering van het percentage Ki67 in combinatie met de SI kan additionele 

informatie geven als er twijfel is over classifïcering als laaggradige of hooggradige 

dysplasie. Ondanks enige terughoudendheid, aangezien de resultaten van deze 

studie nog gevalideerd moeten worden in onafhankelijke set van biopten, geven de 

gepresenteerde data aan dat kwantitatieve analyse van histologische kenmerken 

geassocieerd met cellulaire differentiatie en proliferatie de diagnostische 

variabiliteit in gradering van dysplasie tijdens Barrett surveillance kan 

verminderen. 

Tot voor kort was intestinale metaplasie in H&E gekleurde biopten verkregen 

waren nabij de oesofagus-maagovergang voldoende specifiek voor het stellen van 

de diagnose Barrett oesofagus. Echter, een soortgelijke metaplastische laesie is 

geïdentificeerd distaal van een normaal gepositioneerde plaveisel-cilinderepitheel 

overgang tussen oesofagus en maag (in afwezigheid van cilinderepitheel in de 

oesofagus). In een prospectieve studie waarbij endoscopische biopten van 253 

patiënten, die waren verwezen voor electieve oesofagogastroscopie, werden 

onderzocht, werd in 9,1% van de patiënten intestinale metaplasie (IM-OGJ, 

intestinale metaplasie in de cardia van de maag) in een endoscopisch normale 

oesofagus-maagovergang gevonden (Hoofdstuk 5). Een intestinaal-type Barrett 

oesofagus, onafhankelijk van de lengte, werd in 5,5% van de patiënten gevonden. 

Vergeleken met de referentiegroep (zonder histologische tekenen van intestinale 

metaplasie ter plaatse van of boven de oesofagus-maagovergang), was IM-OGJ 

geassocieerd met ontsteking en intestinale metaplasie van corpus en antrum van de 

maag. Patiënten met IM-OGJ hadden opvallend vaker een H. pylori infectie van 

het maagslijmvlies. In tegenstelling tot IM-OGJ patiënten waren patiënten met een 

Barrett slokdarm voornamelijk blanke mannelijke rokers, die significant langer 

typische refluxsymptomen hadden in vergelijking met de referentiegroep. De data 

bevestigen dat bij het ontstaan van een Barrett slokdarm reflux een rol speelt en 

dat deze slokdarmaandoening voornamelijk bij een specifieke demografische 

risicogroep wordt gevonden. Hier staat tegenover dat IM-OGJ zich mogelijk 

ontwikkelt in aanwezigheid van gastritis zonder voorkeur voor een bepaald 

geslacht. Derhalve werd geconcludeerd dat een Barrett oesofagus en IM-OGJ 

moeten worden beschouwd als twee separate aandoeningen. 

Uit dezelfde studie bleek dat immunohistochemische kleuringen (bv. cytokeratine 
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expressie) van weinig of geen waarde waren om bij een biopt uit de oesofagus-

maagovergang een onderscheid te maken tussen intestinale metaplasie van de 

oesofagus of van de maag. Echter, gebruikmakend van slijmhistochemie, werden 

duidelijke verschillen tussen Barrett slijmvlies en IM-OGJ ontdekt. Barrett 

oesofagus toonde vrijwel altijd (93%) incompleet-type intestinale metaplasie 

(gedefinieerd als slijmbekermetaplasie met histochemische tekenen van 

cilindrische cellen in het oppervlakte epitheel die zuur slijm produceren), terwijl 

slechts 52% van de IM-OGJ patiënten een incompleet-type intestinale metaplasie 

hadden. Deze bevinding zou een verklaring kunnen zijn voor de vermeende lagere 

maligne potentie van IM-OGJ ten opzichte van intestinaal-type Barrett slokdarm. 

Een follow-up studie zal moeten uitwijzen of identificatie van het slijmprofïel 

(incomplete versus complete intestinale metaplasie) bij intestinale metaplasie op 

een endoscopisch normale oesofagus-maagovergang klinische relevantie heeft. 

Routine controles ("surveillance") van een intestinaal-type Barrett slokdarm 

kunnen mogelijk leiden tot ontdekking van meer vroeg-invasieve (ten opzichte van 

de late vergevorderde vormen) adenocarcinomen van de slokdarm of slokdarm-

maagovergang. Als alternatief voor chirurgische resectie worden recentelijk 

endoscopische ablatietechnieken onderzocht om deze vroege carcinomen te 

behandelen. De studie in Hoofdstuk 6 is gericht op het verhelderen van de lokale 

groeipatronen en regionale disseminatie van vroege carcinomen, aangezien deze 

pathologische kenmerken kunnen bijdragen tot een rationele therapeutische 

besluitvorming. In een opeenvolgende serie van 173 primaire chirurgische 

resecties vanwege invasief adenocarcinoom van de oesofagus of oesofagus-

maagovergang werd in 32 resectiepreparaten van de slokdarm (19%) een vroege 

invasieve laesie gevonden (pTl). Alle pTl carcinomen waren geassocieerd met 

intestinale metaplasie, en de meerderheid (84%) van deze preparaten bevatte 

eveneens gebieden van hooggradige dysplasie. Intramucosale carcinomen (pTla; n 

= 12) hadden geen lymfkliermetastasen, maar presenteerden zich in 42% van de 

gevallen als multifocale ziekte en met uitbreiding onder pre-existent 

plaveiselepitheel in 17% van de gevallen. In submucosale carcinomen (pTlb; n = 

20) werden lymfkliermetastasen en neoplastische invasie van submucosale lymfe-

en bloedvaten gevonden in, respectievelijk, 30% en 40% van de preparaten. Deze 

resultaten leidden tot de conclusie dat chirurgie de behandeling van voorkeur is 

voor submucosale adenocarcinomen, terwijl bij locale ablatietherapie voor 
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intramucosale adenocarcinoma! een zekere terughoudendheid moet bestaan. 

Begeleidende hooggradige dysplasie, multifocal invasieve laesies, en verborgen 

(neoplastische) intestinale metaplasie herbergen een risico op incomplete 

behandeling van (pre-)maligne epitheel in zich. Bovendien is het dubieus om pTla 

carcinomen anders te behandelen dan pTlb carcinomen, aangezien de huidige 

klinische stadiëringstechnieken geen betrouwbaar onderscheid kunnen maken 

tussen deze twee subclassificaties van pTl carcinomen. 

Het pathologische stadium is een bekende prognostische faktor bij kanker van de 

slokdarm of slokdarm-maagovergang, maar deze kan slechts bepaald worden na 

chirurgische resectie. Van maagkanker is bekend dat indeling van het 

histologische tumortype volgens de Laurén classificatie een onafhankelijke 

prognostische faktor is. Bovendien wordt in de literatuur een relatie tussen het 

histologische (intestinale-) tumortype en overexpressie van het c-erbB-2 oncogen 

gesuggereerd. De prognostische waarde van deze parameters voor het 

adenocarcinoom van de oesofagus en oesofagus-maagovergang werd in 

Hoofdstuk 7 onderzocht. In navolging van de Laurén classificatie werden 41 

tumoren geclassificeerd als intestinaal-, gemengd- of diffuus-type (54%, 32% en 

15%, respectievelijk). Diffuus-type tumoren waren geassocieerd met een 

significant slechtere prognose dan intestinaal-type tumoren. De prognostische 

waarde van de Laurén classificatie was onafhankelijk van het pathologische 

stadium. Overexpressie van c-erbB-2 werd in 24% van de tumoren gevonden en 

was uitsluitend aanwezig in intestinaal-type tumoren en in intestinaal-type 

gebieden van gemengd-type tumoren. Tien van de 30 stadium III/IV tumoren 

waren c-erbB-2 positief, terwijl geen van de 11 stadium I/II tumoren een 

overexpressie toonden van het oncogen. De prognostische waarde van c-erbB-2 

overexpressie was niet onafhankelijk van het pathologische stadium. Uit deze 

resultaten werd geconcludeerd dat de Laurén classificatie een onafhankelijke 

prognostische faktor is bij adenocarcinomen van de slokdarm en slokdarm-

maagovergang. Overexpressie van c-erbB-2 was beperkt tot (gebieden van ) 

intestinaal-type tumoren, hetgeen aangeeft dat intestinaal-type en diffuus-type 

tumoren niet alleen morfologisch en biologisch (derhalve prognostisch) maar ook 

oncogenetisch verschillen. Het verband tussen overexpressie van c-erbB-2 en het 

stadium van de ziekte suggereert dat deze overexpressie een laat fenomeen is 

tijdens tumorprogressie. Vanuit een klinische perspectief is het belangrijk om zich 
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te realiseren dat, in tegenstelling tot het pathologisch tumorstadium, het 

histologische type volgens de Laurén classificatie en overexpressie van c-erbB-2 

kunnen worden bepaald in preoperatieve biopten, waardoor het mogelijk wordt om 

een uitspraak te doen over de prognose op het moment dat de diagnose gesteld 

wordt. Hun klinische relevantie bij therapeutische besluitvorming (bv. 

uitgebreidheid van de resectie, indicatie voor neo-adjuvante chemotherapie) zal 

nog moeten worden bewezen. 

Verschillende benaderingen voor chirurgische behandeling van carcinomen van de 

slokdarm of slokdarm-maagovergang zijn bepleit. In veel ziekenhuizen is de 

(uitgebreide) transthoracale oesofagectomie de standaardoperatie, terwijl 

transhiatale procedures alleen worden uitgevoerd bij patiënten die geen 

thoracotomie kunnen doorstaan. Een andere strategie is gebaseerd op pre-

operatieve stadiëringsresultaten, waarbij de transhiatale techniek gereserveerd 

wordt voor patiënten met vroege laesies of, omgekeerd, voor degenen met vanaf 

het begin een duidelijk slechte prognose. Het gevolg is dat de gerapporteerde 

resultaten van transhiatale oesofagusresectie vaak een vertekend beeld geven. 

Transhiatale oesofagusresectie zonder thoracotomie staat ter discussie voor wat 

betreft de veiligheid van de procedure en de oncologische resultaten. In 

Hoofdstuk 8 werden peri-operatieve complicaties, pathologische en klinische 

resultaten van de transhiatale oesofagusresectie geëvalueerd in een opeenvolgende 

serie van 115 patiënten, die tijdens een periode van VA jaar werden behandeld met 

een uniforme chirurgische techniek vanwege een resectabel carcinoom van de 

midoesofagus, distale oesofagus of oesofagus-maagovergang. Tijdens operatie 

deden zich geen intrathoracale letsels voor die een spoedthoracotomie 

noodzakelijk maakten. Stembanddysfunctie en pulmonale complicaties waren de 

meest frequente postoperatieve complicaties (beide 24%). Ziekenhuissterfte was 

3,5%. De algehele overleving was 72% na 1 jaar, 53% na 2 jaar en 45% na 3 jaar. 

Een microscopisch radicale resectie werd bewerkstelligd bij 73% van de patiënten. 

De belangrijkste prognostische factoren in een univariate overlevingsanalyse 

waren radicaliteit van de resectie, lymfkliermetastasen, lymfklierratio (ni. de ratio 

van het aantal lymfklieren met metastasen en het totaal aantal lymfklieren) en het 

pathologische stadium van de ziekte (alle p < 0.0001). Een regressie-analyse 

identificeerde de lymfklierratio als de parameter met de sterkste onafhankelijke 

voorspellende waarde, gevolgd door de radicaliteit van de resectie en de 
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opnameduur op de ICU. De resultaten van deze studie laten zien dat transhiatal 

oesofagectomie zonder thoracotomie kan worden beschouwd als een veilige 

procedure voor resectabel oesofaguscarcinoom onder voorwaarde dat de tumor 

geen uitbreiding heeft proximaal van de carina. De radicaliteit, het aantal 

complicaties en de overlevingspercentages zijn overeenkomstig met de resultaten 

zoals deze vermeld worden voor een transthoracale oesofagectomie. Hoewel de 

lymfklierratio van prognostisch belang bleek in deze studie, zal nog moeten 

blijken of een uitgebreide lymfklierdissectie de prognose kan beïnvloeden. Hiertoe 

zullen de resultaten van een op dit moment lopende trial die transhiatal 

oesofagectomie versus transthoracale oesofagectomie met tweevelds-

lymfklierdissectie vergelijkt moeten worden afgewacht. 

Een zeldzame maar potentieel ernstige complicatie van zowel de abdominale als 

de thoracale benadering is een intrathoracale herniatie van abdominale viscera. In 

Hoofdstuk 9 werd een schatting gemaakt van de incidentie van deze complicatie 

na oesofagusresectie, en de factoren die bijdragen aan het optreden hiervan werden 

onderzocht. Van een serie van 218 patiënten die een oesofagectomie hadden 

ondergaan, werd bij negen patiënten (4%) een herniatie van darm langs de neo-

oesofagus gevonden. Uit analyse van risicofactoren bleek dat een verlengde incisie 

of partiële resectie van het diafragma een verhoogd risico gaven op het ontstaan 

van een postoperatieve herniatie. Het is aan te bevelen om na uitgebreide iatrogene 

verstoring van de normale anatomie van de hiatus de opening in het diafragma te 

vernauwen teneinde de kans op herniatie door het diafragma na oesofagusresectie 

te verkleinen. Voorts dient men zich ervan bewust te zijn dat een dergelijke 

complicatie kan optreden in de postoperatieve periode. 

Een oesofagusresectie, transhiataal of transthoracaal, gaat gepaard met een 

aanzienlijk risico op het optreden van infectieuze complicaties. In het algemeen 

kan gesteld worden dat na een grote operatie een verminderde cellulaire 

immuniteit samengaat met een toegenomen incidentie van infectieuze 

complicaties. Het cytokine profiel van cellulaire immuunrespons speelt een 

centrale rol in het vermogen van een mens om binnengedrongen micro

organismen effectief te elimineren. Polarisatie van deze immuunrespons is 

weerspiegeld in de T helper-1/T helper-2 (Thl/Th2) balans. In Hoofdstuk 10 

werden immuunresponsen onderzocht in 20 gerandomiseerde patiënten die een 

transhiatale of transthoracale oesofagectomie ondergingen vanwege 
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adenocarcinoom van de oesofagus of oesofoagus-maagovergang. Tevens werd de 

relatie tussen het pre-operatieve functioneren van het immuunsysteem en het 

ontwikkelen van infectieuze postoperatieve complicaties onderzocht. 

Bloedmonsters werden voor de operatie en met regelmatige intervallen gedurende 

6 weken postoperatief afgenomen. Monocytenfunctie evenals Thl- en Th2-type 

lymfocytenfuncties werden bepaald in gestimuleerde volbloedkweken. Beide 

chirurgische groepen toonden op de eerste postoperatieve dag een ernstige 

depressie van de in vitro productie van IL-12, IL-10, IFN-y, IL-2, IL-4 en IL-13. 

Tijdens de studieperiode werd, vergeleken met de transhiatale groep, een grotere 

reductie van IL-12 gevonden in de transthoracale groep. Bovendien was de 

productie van Th2-type cytokinen (IL-4, IL-13) na een transthoracale 

oesofagectomie gedurende een significant langere periode verminderd ten opzichte 

van een transhiatale resectie. Deze resultaten wijzen erop dat de postoperatieve 

depressie van immuunresponsen van monocyten en T cellen na een 

oesofagectomie is gerelateerd aan de uitgebreidheid van de ingreep. 

Onafhankelijk van de chirurgische procedure was de IFN-y en IL-4 productie van 

patiënten die postoperatief een infectieuze complicatie kregen zowel bij pre-

operatieve meting als gedurende de postoperatieve periode significant lager dan 

die van patiënten met een ongecompliceerd postoperatief beloop. Pre-operatieve 

productie van IFN-y, anaesthesieduur en operatieduur waren voorspellende 

variabelen voor het ontwikkelen van ernstige postoperatieve complicaties. 

Gebaseerd op deze data werd geconcludeerd dat het pre-operatieve T helper 

responsprofiel een indicatie vormt voor een postoperatief beloop met of zonder 

ernstige infectieuze complicaties, en dat deze effecten waarschijnlijk zijn 

gesuperponeerd op operatie-gerelateerde veranderingen van cellulaire 

immuunresponsen. In het bijzonder hoge pre-operatieve spiegels van het Thl-type 

cytokine IFN-y lijken te beschermen voor het optreden van postoperatieve ernstige 

infectieuze complicaties. 

Tot op heden is er geen bewijs voorhanden dat immunologische parameters van 

aanvullende waarde zijn bij adequate patiëntenselectie voor de verschillende 

behandelingsmogelijkheden van het adenocarcinoom van de oesofagus of 

oesofagus-maagovergang. In Hoofdstuk 11 werden de lymfocyt-phenotypen als 

ook de productie Thl- en Th2-type cytokinen onderzocht in relatie tot overleving 

bij 32 patiënten die gepland waren voor een potentieel curatieve oesofagusresectie. 
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Pre-operatief werden perifere bloedmonsters afgenomen. Tien vergelijkbare 

gezonde vrijwilligers dienden als controle. Lymfocytenpopulaties weren bepaald 

door middel van flowcytometrie. Voorts werd in volbloedkweken de 

cytokineproductie door monocyten, Thl en Th2 cellen na stimulatie bepaald. 

Patiënten hadden een significant hogere IFN-y productie dan gezonde 

vrijwilligers. De productie van de Th2-type cytokinen IL-4 en IL-13 was niet 

verschillend tussen patiënten en gezonde vrijwilligers. Hoewel bij patiënten en 

vrijwilligers vergelijkbare mediane waarden van de CD4+/CD8+ ratio werden 

gemeten, werd bij patiënten een omgekeerde correlatie gevonden tussen 

CD4+/CD8+ ratio's en pathologisch tumorstadium. Geen van de immunologische 

parameters toonde een significante correlatie met overleving. In een univariate 

analyse maar niet in een multivariate analyse was de CD4+/CD8+ ratio 

siginificant geassocieerd met ziektevrije overleving. Concluderend kan gesteld 

worden dat deze studie een toename van de productie van Thl-type cytokinen 

(IFN-y) ten opzichte van normaalwaarden liet zien in alle stadia van 

adenocarcinomen van de slokdarm of slokdarm-maagovergang. Een versterkte 

Thl-type immuunrespons was niet geassocieerd met tumorstadium of prognose. 

De T-cel CD4+/CD8+ ratio was omgekeerd gecorreleerd aan het tumorstadium en 

ziektevrije overleving, maar was geen onafhankelijke prognostische factor. Voor 

zover nu bekend lijken pre-operatieve immunologische parameters van weinig 

waarde tijdens therapiekeuze bij de individuele patient met adenocarcinoom van 

de oesofagus of oesofagus-maagovergang. 

CONCLUSIES 

Ondanks vele inspanningen om de prognose van patiënten met kanker van de 

slokdarm of slokdarm-maagovergang te verbeteren, is de lange-termijn overleving 

vrijwel onveranderd gebleven. De prognose na chirurgische resectie wordt vrijwel 

uitsluitend bepaald door het biologische gedrag van de maligniteit en de 

uitbreiding van de ziekte zelf, waaruit voortvloeit dat tot op heden alleen van een 

vroege diagnose enige invloed op de lange-termijn prognose verwacht mag 

worden. Vroege detectie vereist meer informatie over de pathologische condities 

die voorafgaan aan invasief carcinoom van de oesofagus. Bij patiënten met een 

intestinaal-type Barrett oesofagus blijkt surveillance een effectieve manier om de 
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hiermee gepaard gaande vorm van slokdarmkanker te verschuiven naar een 

vroeger stadium ten tijde van zijn diagnose. Met behulp van computer

ondersteunde quantitatieve pathologie zou door afname van de diagnostische 

variabiliteit van de huidige gradering van dysplasie in de Barrett slokdarm de 

doeltreffendheid van surveillance kunnen toenemen. Het uiteindelijke doel van 

surveillance is reductie van mortaliteit. Rechtvaardiging van surveillance wordt in 

de praktijk dan ook vooral bepaald door de omvang van het risico op 

slokdarmkanker. De klinische implicaties van intestinale metaplasie in een 

endoscopisch normale oesofagus-maagovergang (dat wil zeggen: in de cardia) zijn 

vooralsnog niet duidelijk, maar het is aangetoond dat deze aandoening 

onderscheiden dient te worden van intestinale metaplasie in de slokdarm. Voor 

wat betreft kankersurveillance wordt mogelijk het onderscheid tussen intestinale 

metaplasie van de slokdarm en intestinale metaplasie van de cardia van cruciaal 

belang. De hypothese dat de neoplastische potentie van intestinale metaplasie in de 

cardia afhankelijk is van het slijmprofiel moet verder worden onderzocht. Het 

voortdurend gebruik van de term "cardiacarcinoom" voor een tumor in de 

nabijheid van de oesofagus-maagovergang is niet langer te verdedigen, aangezien 

dit ten onrechte een gezamenlijke oorsprong (in de maag) van alle 

adenocarcinomen van de oesofagus-maagovergang suggereert. Een alternatieve 

classificatie erkent dat adenocarcinomen van de oesofagus-maagovergang hun 

oorsprong kunnen hebben in de distale oesofagus of in de proximale maag. 

Selectie van de beste behandeling voor de individuele patient met een 

adenocarcmoom van de slokdarm of slokdarm-maagovergang blijft de ultieme 

uitdaging. Op dit moment is het niet aan te bevelen om endoscopische 

behandelingsregimes voor vroege carcinomen van de slokdarm toe te passen. De 

korte-termijn resultaten van chirurgische behandeling zijn verbeterd door de 

ontwikkelingen in de patiëntenzorg in het algemeen, waarschijnlijk tesamen met 

een groeiende ervaring in oesofaguschirurgie. Echter, de postoperatieve 

morbiditeit blijft aanzienlijk. Hypothetisch zou pre-operatieve administratie van 

IFN-y het risico op infectieuze complicaties kunnen verminderen, maar dit zal 

verder onderzocht moeten worden. Verscheidene probleemstellingen aangaande 

vroege detectie en chirurgische behandeling van het adenocarcinoom van de 

slokdarm en slokdarm-maagovergang werden in dit proefschrift behandeld en 

verhelderd, daarbij echter weer aanleidinggevend tot nieuwe vragen. 
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