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Samenvattingg en conclusies 



Hoofdstukk 1: In het eerste hoofdstuk worden een algemene introductie en achter-

grondenn van de thesis gegeven, waarin theorie, complicaties, pitfalls en eerste resul-

tatenn van de hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij peritonitis 

carcinomatosaa worden beschreven. 

Hoofdstukk 2: Om de basis, indicaties, voorwaarden en verschillende gebruikte 

techniekenn van peroperatieve HIPEC te onderzoeken werd een zoektocht naar de 

beschikbaree literatuur verricht m.b.v. PubMed. Farmacokinetische studies hebben een 

duidelijkk dosis voordeel aangetoond voor intraperitoneale chemotherapie wanneer 

ditt wordt vergeleken met intraveneuze toediening. Hyperthermic bevorderd de 

penetratiee van cytostatica in tumorweefsel en toont bovendien een synergistische 

werkingg met verschillende cytostatica. Omdat de penetratiediepte van cytostatica in 

(tumor)weefsell  desondanks beperkt blijft , kan HIPEC alleen effectief zijn in patiën-

tenn met zogenaamde minimal residual disease na (agressieve) chirurgie. HIPEC wordt 

wereldwijdd volgens verschillende technieken toegepast, zonder duidelijk aangetoond 

voordeell  van de ene techniek of methode boven de andere. Lokale (intraperitonea-

le)) complicaties die worden beschreven na de gecombineerde behandeling van 

HIPECC en uitgebreide chirurgie, zijn hoofdzakelijk chirurgie gerelateerd. Afhankelijk 

echterr van het gebruikte cytostaticum, kan intraperitoneale chemotherapie wel 

systemischee toxiciteit veroorzaken. Gerandomiseerde studies hebben inmiddels de 

waardee van HIPEC na uitgebreide cytoreductieve chirurgie aangetoond bij de voor-

komingg van intraperitoneale metastasering van maagcarcinomen. Fase i / l l studies 

betreffendee cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij de behandeling van peritonitis 

carcinomatosaa van colorectale origine en pseudomyxoma peritonei zijn veelbelo-

vend,, er zijn echter (nog) geen gerandomiseerde gegevens bekend om deze bevin-

dingenn te bevestigen. 

Conclusie:: Agressieve chirurgische cytoreductie in combinatie met HIPEC heeft een 

duidelijkee theoretische basis en waarschijnlijk klinische waarde bij de behandeling 

vann peritonitis carcinomatosa. 

Hoofdstukk 3: De farmacokinetiek van HIPEC met mitomycine C (MMC) wordt in 

ditt hoofdstuk beschreven. In totaal werden 118 patiënten behandeld voor pseud-

omyxomaa peritonei (50) en peritonitis carcinomatosa van colorectale origine (68). 

Naa cytoreductieve chirurgie werd de buikholte gespoeld met een MMC oplossing 

(15-400 m g / m2 ) onder hypertherme condities van 41 °C gedurende 90 minuten. 

Gedurendee de procedure werden monsters van bloed en spoelvloeistof afgenomen. 

MMCC gerelateerde toxiciteit (hoofdzakelijk leucocytopenie) werd gezien bij 41%. 

Graadd III-I V toxiciteit ontstond bij 19% van alle patiënten. Er was sprake van een 

grotee interindividuele spreiding van MMC concentraties. Correlaties werden gevon-

denn tussen dosering en de oppervlakte onder de concentratie versus tijd grafiek 

1344 (AUC) in spoelvloeistof (P< 0.O1), volume veranderingen van en AUC in spoel-
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vloeistoff  (P< 0.01), de AUC's in spoelvloeistof en plasma (P< 0.01) en leucocyt-

openiee met de AUC in plasma (P< 0.01). De gemiddelde spoelvloeistof/plasma 

AUCC ratio, berekend door de AUC90 m i n in spoelvloeistof te delen door de A U C n u ur 

inn plasma, bedroeg 13 (3-39). 

Conclusie:: HIPEC met MMC heeft een duidelijk farmacokinetisch voordeel. Echter, 

doseringg op basis van lichaamsoppervlak alleen is niet nauwkeurig genoeg. Om de 

postoperatievee toxiciteit te beperken wordt een dosering voorgesteld op basis van 

lichaamsoppervlakk en volume van de gebruikte spoelvloeistof (mg/mVL) met een 

maximumm van 14 mg/L spoelvloeistof (i.e. 10 mg /m2 / L ) . 

Hoofdstukk 4: Een groot probleem bij de toepassing van uitgebreide chirurgische 

cytoreductiee en HIPEC lijk t de relatief hoge gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. 

Err is echter maar weinig bekend over de peri-operatieve factoren die complicaties 

kunnenn veroorzaken of versterken. In dit hoofdstuk wordt een multivariate regressie 

analysee beschreven van 118 behandelingen met cytoreductieve chirurgie en HIPEC. 

Doell  van deze analyse was om de prognostische factoren voor behandelinggerela-

teerdee morbiditeit en/of mortaliteit op te sporen. Pre- en intraoperatieve klinische 

enn farmacokinetische variabelen werden gescoord. Ook chirurgische complicaties en 

WHOO toxiciteit werden geregistreerd en onderverdeeld in 5 subgroepen; 1) alle chi-

rurgischee complicaties, 2) alleen darmperforatie en naadlekkage, 3) niet chirurgi-

schee complicaties, 4) beenmerg suppressie en S) duur van de postoperatieve maag-

parese.. All e mogelijke prognostische variabelen voor postoperatieve morbiditeit 

werdenn geanalyseerd in een multivariaat logistisch regressie model met backward ele-

minationn om de sterkste voorspellende variabelen te achterhalen. Er werd een totale 

morbiditeitt van 41% gevonden, de in-hospital mortaliteit bedroeg 9%. Leeftijd, aantal 

eerderee laparotomiëen en preoperatieve ileus bleken significante prognostische fac-

torenn voor chirurgie gerelateerde complicaties (inclusief darmperforatie). MMC 

AUCC in plasma werd gevonden als belangrijke prognostische factor voor optredende 

leucocytopenie,, terwijl MMC AUC in spoelvloeistof sterk bleek gerelateerd aan de 

duurr van de postoperatieve maagparese. 

Conclusie:: De meeste en belangrijkste postoperatieve complicaties zijn chirurgie gere-

lateerd,, terwijl MMC een gelijktijdig optredende leucocytopenie en een verlengde 

maagparesee kan veroorzaken. 

Hoofdstukk 5: In dit hoofdstuk wordt de rol van intraperitoneale chemotherapie bij 

dee voorkoming en behandeling van peritonitis carcinomatosa van colorectale origi-

nee onderzocht middels een onderzoek van de beschikbare literatuur via PubMed. 

Peritonealee metastasering wordt vaak beschreven bij patiënten met colorectale car-

cinomen.. Deze intraperitoneale metastasering wordt tot op heden vaak beschouwd 

alss gelijkwaardig aan metastasen op afstand. Als gevolg hiervan worden intraperito-

nealee metastasen veelal behandeld met systemische chemotherapie, terwijl chirurgie 135 



beperktt blijf t tot een palliatieve setting bij (dreigende) darmobstructie. Ondanks de 

ontwikkelingg van nieuwe chemotherapeutica en combinaties, blijf t het resultaat van 

systemischee chemotherapie teleurstellend met slechts een zeer beperkte invloed op 

dee overleving. Coloncarcinoomcellen kennen een relatieve resistentie voor chemo-

therapeutica,, dat wi l zeggen dat de concentratie van het cytostaticum voldoende 

hoogg moet zijn om een effect te sorteren. Intraperitoneale chemotherapie lijk t 

daaromm een aantrekkelijke benadering bij de behandeling en voorkoming van peri-

tonitiss carcinomatosa van colorectale origine. Er kunnen dan lokaal hoge concentra-

tiess van het gebruikte cytostaticum worden bereikt, terwijl slechts beperkte systemi-

schee bijwerkingen zullen optreden. Adjuvante vroeg postoperatieve intraperitoneale 

chemotherapiee is de overweging waard als behandelingsoptie na chirurgische resec-

tiee van hoog risico colon- of rectumcarcinoom. Bij de behandeling van peritonitis 

carcinomatosaa leidt postoperatieve intraperitoneale chemotherapie echter tot een 

inadequatee blootstelling van het peritoneale oppervlak aan de gebruikte cytostatica. 

Alleenn peroperatieve intraperitoneale chemotherapie verricht met direct cytotoxi-

schee middelen als MMC en cisplatinum kan dit probleem verhelpen. Door de 

beperktee penetratie van dergelijke middelen in (tumor)weefsel is voorafgaande ui t-

gebreidee chirurgische cytoreductie echter veelal noodzakelijk. Resultaten van fase II 

studiess laten zien dat met een dergelijke behandelingsstrategie de mediane overle-

vingg mogelijk kan worden verbeterd. 

Conclusie:: Intraperitoneale chemotherapie moet worden overwogen als behande-

lingsstrategiee bij de voorkoming en behandeling van intraperitoneale metastasering 

vann colorectale origine. 

Hoofdstukk 6: Dit hoofdstuk beschrijft een fase i / l l studie waarin de effectiviteit 

vann cytoreductieve chirurgie gevolgd door HIPEC met MMC wordt getest bij peri to-

niti ss carcinomatosa van colorectale origine. Negenentwintig patiënten met intrape-

ritonealee metastasen van een colon- of rectumcarcinoom (zonder aantoonbare 

afstandsmetastasen)) ondergingen cytoreductieve chirurgie en peroperatieve HIPEC 

mett MMC, gevolgd door systemische chemotherapie met S-fluorouracil (S-FU) en 

leucovorin.. Chirurgische complicaties werden bij 11 patiënten gezien (38%). Een 

patiëntt (3%) overleed als een direct gevolg van de behandeling. MMC toxiciteit 

werdd gezien bij 15 patiënten (52%) en bestond hoofdzakelijk uit leucocytopenie. Na 

eenn mediane follow-up van 38 maanden (26-52 maanden) werd een 2- en 3-jaars 

overlevingg (Kaplan-Meier) van respectievelijk 45% en 23% gevonden. 

Conclusie:: Uitgebreide chirurgische cytoreductie in combinatie met HIPEC met MMC 

iss toepasbaar bij patiënten met peritonitis carcinomatosa van colorectale origine. De 

eerstee resultaten suggereren dat een betere mediane overleving kan worden bereikt, 

wanneerr deze behandeling wordt vergeleken met conventionele palliatieve chirurgie 

enn systemische chemotherapie. 
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Hoofdstukk 7: Hoewel pseudomyxoma peritonei' meestal wordt beschouwd als een 

benignee aandoening, gaat het in vrijwal alle gevallen om een letale ziekte zonder 

effectievee behandelingsmogelijkheden. In recente jaren is echter een agressieve chi-

rurgischee benadering gecombineerd met HIPEC als mogelijke behandelingsstrategie 

voorr deze zeldzame aandoening naar voren gekomen. De eerste studies die over deze 

behandelingg zijn gepubliceerd suggereren een verbeterde overleving. Sinds 1996 

wordtt deze behandelingsmodaliteit ook toegepast in Het Nederlands Kanker 

Instituut.. Patiënten ondergaan behandeling als de tumor resectabel lijk t op een pre-

operatievee CT-scan en wanneer er geen aanwijzingen zijn voor metastasen op 

afstandd (overigens een zeldzaamheid bij pseudomyxoma peritonei). Na uitgebreide 

chirurgischee cytoreductie wordt de buikholte gedurende 90 minuten gespoeld met 

MMCC onder hypertherme condities. Afhankelijk van de histologische gradering van 

dee tumor ondergaan patiënten adjuvante systemische chemotherapie met 5-FU en 

leucovorin.. In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de eerste 46 pati-

ëntenn die op deze wijze werden behandeld. Bij 40 van hen lukte het om een opti-

malee chirurgische cytoreductie te verrichten. Postoperatieve chirurgie gerelateerde 

complicatiess werden gezien bij 18 patiënten. Vier patiënten overleden als een direct 

gevolgg van de behandeling. Beenmergsuppressie door MMC toxiciteit werd bij 22 

patiëntenn gevonden. Andere HIPEC gerelateerde toxiciteit werd niet gevonden. Na 

eenn mediane follow-up van 12 maanden waren nog 40 patiënten in leven, 8 van 

henn met bewezen recidief. De actuariële overleving (Kaplan-Meier) na 3 jaar 

bedroegg 81%. 

Conclusie:: De in dit hoofdstuk beschreven resultaten bevestigen dat uitgebreide chi-

rurgischee cytoreductie gevolgd door peroperatieve HIPEC met MMC toepasbaar is 

bijj  patiënten met pseudomyxoma peritonei. Mogelijk kan er een verbeterde lange 

termijnn overleving worden bereikt. 

Hoofdstukk 8: Pseudomyxoma peritonei' is een zeldzame neoplastische tumor waar-

bijj  intraperitoneale slijmmeren en slijmerige tumormetastasen op het peritoneum 

enn in het omentum worden gevonden. De pathologische origine is over het alge-

meenn een adenoom of een zeer goed gedifferentieerd adenocarcinoom van de 

appendix.. Bij een zeer klein percentage van de (vrouwelijke) patiënten wordt 

gedachtt dat de primaire tumor zich in het ovarium bevindt. In dit hoofdstuk wor-

denn 2 ongewone gevallen van pseudomyxoma peritonei beschreven. De eerste pati-

ëntt onderging als kind meerdere operaties aan de dikke darm i.v.m. de gevolgen van 

M.. Hirschprung, welke werden gecompliceerd door recidiverende darmfistels. 

Epithelialee coloncellen, met neoplastische veranderingen a.g.v. de chronische ontste-

kingg veroorzaakt door de recidiverende fistels, werden gedurende deze periode 

waarschijnlijkk door de buikholte verspreid. Dit laatste zorgde voor het ontstaan van 

pseudomyxomaa peritonei. Bij de tweede patiënt werd het beeld van pseudomyxoma 
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peritonei'' veroorzaakt door intraperitoneale verspreiding van een slijmvormend ade-

nocarcinoomm van de urachus. 

Conclusie:: Verondersteld wordt in dit hoofdstuk dat intraperitoneale verspreiding van 

slijmvormendee epitheliale cellen kan resulteren in het ontstaan van pseudomyxoma 

peritonei',, ongeacht de bron van deze cellen. 

Hoofdstukk 9: In dit hoofdstuk wordt de toepasbaarheid van uitgebreide chirurgi-

schee cytoreductie gevolgd door HIPEC met cisplatinum bestudeerd in vrouwen met 

eenn (laat) recidief ovariumcarcinoom. Elf patiënten, allen met uitgebreide intra-

abdominalee tumor vorming, werden geïncludeerd. Cytoreductieve chirurgie werd 

verrichtt met als doel om geen tumorrestanten groter dan 5 mm doorsnede in situ te 

laten.. Dit werd gevolgd door peroperatieve perfusie van de buikholte gedurende 90 

minutenn met verwarmd (41 °C) cisplatinum (50-70 mg /m2) . Optimale tumorre-

ductiee kon bij op 1 na alle patiënten worden verkregen. Er werden geen peropera-

tievee complicaties gezien. Drie patiënten (27%) ontwikkelden postoperatieve chi-

rurgiee gerelateerde complicaties (longembolie, pleuravocht en enterocutane 

fistelvorming).. De geobserveerde cisplatinum toxiciteit was beperkt (WHO graad 0-

2)) en vooral metabool van aard (hypocalciaemie en hypomagnesiaemie). 

Conclusie:: Complicaties, morbiditeit en toxiciteit na uitgebreide chirurgische cytore-

ductievee chirurgie en peroperatieve HIPEC met cisplatinum bij patiënten met een 

recidieff  ovariumcarcinoom zijn beperkt en acceptabel. De effectiviteit van de 

beschrevenn gecombineerde behandelingsstrategie in deze groep patiënten moet nu 

verderr worden onderzocht, bij voorkeur in gerandomiseerde studies. 

Hoofdstukk 10: In dit hoofdstuk worden de conclusies van de voorgaande hoofd-

stukkenn bediscussieerd. 

Eindconclusie:: Farmacokinetiek en toxiciteit studies die worden beschreven in dit 

proefschriftt bevestigen de farmacologische basis voor peroperatieve HIPEC met 

MMCC bij patiënten met peritoneale tumormetastasering. Behandelingsgerelateerde 

morbiditeitt en mortaliteit na HIPEC met MMC zijn relatief hoog, maar acceptabel. 

Postoperatievee morbiditeit lijk t vooral chirurgie gerelateerd. Peroperatieve HIPEC 

mett MMC lijk t een positieve impact te hebben op de overleving bij patiënten met 

peritonealee metastasen van colorectale origine en pseudomyxoma peritonei'. De 

resultatenn van verdere (gerandomiseerde) studies zijn nu nodig om deze positieve 

impactt op de overleving te bewijzen. 
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