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Summaryy and conclusion 

Summary y 

Inn this thesis the value of spiral CT for pre-operative staging of pancreatic carcinoma is 

evaluated.. CT is not a static diagnostic modality. The yield of CT is also dependent on 

performancee of other diagnostic modalities, that are used prior to CT and that for 

instancee may determine what cohort of patients are referred to the tertiary center. On 

thee other hand the diagnostic yield of other modalities, as laparoscopy, depends on 

thee performance of CT in selecting patients. Furthermore, there has been an enormous 

technicall progression of CT and developments have been fast and are still ongoing, 

nott only for CT, but also for other modalities like MRI and sonography. A continuous 

evaluationn of all these modalities is therefore necessary to optimise their use. 

Pancreaticc carcinoma still has a poor prognosis. Although the mortality of a resection 

off the tumor (by pylorus preserving pancreatico-duodenectomy) has declined to less 

thann 2% in specialised centers, associated surgical morbidity is still substantial and 

survivall of the patient is only improved by a radical resection. For patients who need 

palliation,, endoscopical treatment seems to be a good alternative to surgical treatment. 

Thee aim of pre-operative diagnostic imaging is to select those patients that may benefit 

fromm a resection from those that need palliative treatment. In this thesis the role of CT 

inn this diagnostic process has been evaluated. 

Inn chapter 2 the value of spiral CT, with 5 mm slice thickness, for pre-operative staging 

off pancreatic head carcinoma was studied in 56 patients that underwent a surgical 

exploration.. CT in 12% of the patients had missed small metastases, detected at surgery. 

Thee sensitivity and specificity of CT in determining surgical irresectability were 78% and 

76%,, respectively. If patients with metastases were excluded, the sensitivity of CT to 

predictt a non-radical resection was 60%, with a predictive value of 82%. CT could 

establishh venous invasion by tumor with a sensitivity of 56% and a predictive value of 

88%.. It was concluded that spiral CT seemed to improve detection of metastases and 

vascularr invasion, compared to non-spiral CT and spiral CT with 8 mm slice thickness, 

butt the diagnostic accuracy for local resectability was not higher than 74%. 

Inn approximately half of the patients with tumors that prove to be locally irresectable 

att surgical exploration, this irresectability is caused by tumor invasion of the portal or 

superiorr mesenteric veins. This finding is often discovered at a late stage of the surgical 

dissection.. Patients with obvious invasion of major veins (e.g. thrombosis or complete 

circumferentiall involvement of the vein) are generally excluded from surgical exploration. 
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Too improve the pre-operative detection of vascular invasion we examined which CT 

criterionn best determined venous invasion. In chapter 3 several CT criteria for venous 

invasionn were correlated with surgical and pathological findings of venous invasion in 

500 patients with a pancreatic head carcinoma, that had undergone a surgical dissection 

off the vessels or a resection of the tumor. Invasion was found in 100% of cases with 

thee following CT signs, in decreasing order of sensitivity: narrowing of the superior 

mesentericc vein (SMV), involvement of >90 degrees of the portal vein (PV), narrowing 

off the PV, and irregularity of the wall of the PV. The sensitivities of these signs to 

predictt venous invasion and local irresectability were relatively low, ranging from 23% 

to10%.. If a tumor showed concavity towards a vessel (= invasion grade D or E), the 

predictivee value for invasion was 90%, with a sensitivity of 50%. The best single criterion 

too predict venous invasion was narrowing of the SMV or the PV. If criteria for invasion 

weree combined, this combination had relatively little additional value. The best 

combinationn of criteria were tumor concavity and vascular involvement of > 90 degrees. 

Thee predictive value for invasion was 90% with a sensitivity of 60%, if one of these 

criteriaa was found on the pre-operative CT scan. 

Manyy patients suspected to have a pancreatico-biliary malignancy are referred to a 

tertiaryy center for further diagnosis and/or treatment. In most patients diagnostic 

investigationss already have been performed prior to referral, which raises questions 

aboutt the yield of re-interpretation of these studies and whether further radiological 

studies,, especially spiral CT scans, are useful. In chapter 4 the re-interpretation of 

radiologicall examinations, performed elsewhere in 78 patients with suspected 

pancreatico-biliaryy tumors, who were referred to the AMC, is described. The quality of 

thesee radiological studies and their reports varied widely, probably due to varying local 

circumstancess in the referring hospitals (n=51) e.g. concerning the availability of 

diagnosticc equipment and expertise. Revision resulted in additional findings in 30% of 

thee patients, and in a change of treatment plan in 10% of the patients. Additional 

examinationss that were performed in the AMC, a US examination in 71% (55/78) of 

patientss and a spiral CT scan in 60% (47/78) of patients, resulted in a change of 

treatmentt plan in approximately 30% of the examinations. It was concluded that 

reviewingg examinations performed before referral, may limit unnecessary referral of 

patientss with irresectable tumors, and that the use of additional investigations had an 

importantt impact on treatment planning. 

Onee of the limitations of axial CT to detect vascular invasion is that the transverse 
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planee may not be optimal to fully assess the vessel. Spiral CT allows three-dimensional 

(3D)) rendering of vessels, which could have additional value in determining vessel 

patency.. In chapter 5 the value of 3D CT angiography (using a surface rendering 

technique)) for pre-operative detection of venous invasion was evaluated in 32 patients 

withh a pancreatic head carcinoma and compared to staging with axial CT alone. 

Venouss invasion confirmed at surgery and at histopathologic examination, was present 

inn 1 4 / 3 2 patients that had undergone a surgical exploration. Three-dimensional CT 

waswas found to have a sensitivity for venous invasion of 43% and a predictive value of 

75%,, which was comparable to the results of axial CT. Three-D CT demonstrated 

venouss invasion in one additional case, compared to axial CT findings alone. It was 

concludedd that the value of 3D CT for detection of venous invasion at pre-operative 

stagingg of pancreatic carcinoma was limited. 

CTT has limitations in determining tumor irresectability. Often a surgical exploration and 

evenn a resection of a tumor are performed, when CT suggests irresectability of a tumor 

orr a high chance, but not 100% certainty, for irresectability of the tumor. This raised 

thee question how patients perform after such a resection. In chapter 6 the prognostic 

valuee of CT criteria were established in a multivariable analysis of survival in 71 patients, 

whoo had a pancreatic carcinoma. A resection was performed in 41 of the 71 patients, 

withh a median survival after resection of 21 months, and a survival of 9.7 months after 

aa palliative bypass. CT criteria that are generally used to determine tumor irresectability 

(>> 180 degrees of vascular involvement, tumor concavity and peripancreatic infiltration) 

weree found to be associated with a poor survival of patients, even if tumors had been 

resected.. If these criteria were found present at CT the relative risk of death increased 

aa factor 3.8, and the median survival was only 8.5 months in patients after resection. 

Alsoo a tumor diameter of more than 3 cm predicted a poor survival in patients after 

resection.. Patients that had a tumor resected with a diameter less than 2 cm had a 

relativelyy good prognosis: the median survival was over 30 months. It was concluded 

thatt CT criteria have prognostic value for survival and that this may be helpful to guide 

thee choice of treatment. 

Inn chapter 7 an overview is given of the diagnostic modalities and their relative role for 

stagingg pancreatic carcinoma at present. Pre-operative staging should preferably be 

performedd prior to drainage procedures or ERCP. Ultrasonography is a first diagnostic 

stepp that will exclude most patients from surgery. Multidetector CT is the modality of 

choicee for staging, its yield in determining tumor irresectability is equivalent to MRI. 
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Iff no tumor can be demonstrated at CT or sonography, endosonography (or MRI) may 

bee able to demonstrate a very small tumor. Pre-operative biopsy should not be performed 

inn potentially resectable lesions, but it may be useful to confirm the presence of a 

malignancyy if the tumor is regarded as irresectable. Laparoscopy and laparoscopical 

sonographyy are not indicated in tumors that seem to be resectable at CT. Pre-operative 

biliaryy drainage currently is under discussion and may perhaps be avoided if time to 

surgeryy can be reduced. FDG PET in future may play a role in monitoring non-surgical 

treatmentt of a pancreatic carcinoma or to detect early recurrence of tumor ( if this 

wouldd have implications for treatment ). The role of FDG PET to distinguish an 

inflammatoryy mass from a pancreatic cancer seems limited. Intravascular sonography 

andd intraductal sonography are as yet experimental. The role of molecular markers 

mayy become important in selected patient groups at risk. 

Conclusionn and future perspectives 

Spirall CT or helical CT is at present the most important modality for staging pancreatic 

cancer.. It has led to a better selection of patients for surgery, as in only 12% of these 

patientss metastases are found at exploration. In patients referred to the AMC, 

additionallyy performed spiral CT scans lead to important changes in therapeutic decisions 

inn more than 30% of the examinations. Prediction of the resectability of tumors in 

patientss that are explored after spiral CT is still not 100 %. However, a high risk for 

vascularr invasion can be established by spiral CT, and findings on spiral CT may indicate 

aa poor prognosis, even if a resection can be accomplished. Three-dimensional rendering 

waswas not helpful for staging. Other, more superior, rendering techniques have been 

developedd that may contribute to a better anatomical insight, though the value for 

stagingg of these remains uncertain. 

Multidetectorr CT scanners with 16 or more detector rows will become a wide spread 

standardd of CT imaging, allowing high resolution CT to become a rapid examination 

requiringg a few minutes of time for the patient and only seconds of acquisition time. CT 

willl become the first step, and perhaps the only step, in diagnostic work-up for pancreatic 

tumors.. High field strength MRI will take over this position of CT as soon as acquisition 

timess of MRI become shorter, and the availability of MRI equipment is raised. 

ERCPP should be abandoned as the first diagnostic step, a selection of patients suspected 

too have a pancreatic cancer and that are potentially candidates for a resection should 
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bee referred to specialised centers, and their prior diagnostic examinations should be 

reviewedd before referral, in order to decide on further diagnostic steps and treatment. 

Suchh decisions require a multidisciplinary approach. The time span currently used for 

diagnosticc work-up and treatment planning can be reduced greatly. A strategy may be 

too have a differentiated management on the basis of CT findings. 

115 5 



. . 



Samenvattingg en conclusie 

Samenvatting g 

Ditt proefschrift onderzoekt de waarde van spiraal CT voor de pre-operatieve stagering 

vann pancreas carcinomen. 

Beeldvormendee onderzoek technieken zoals computer tomografie zijn geen statische 

modaliteiten.. De diagnostische opbrengst van CT hangt mede af van de opbrengst van 

anderee modaliteiten, die voorafgaand aan CT worden toegepast, en die bijvoorbeeld 

bepalenn welk cohort van patiënten wordt verwezen naar een tertiair centrum, en de 

diagnostischee opbrengst van andere modaliteiten, zoals laparoscopie, wordt beïnvloed 

doorr de resultaten van CT. Verder is de technische ontwikkeling van diagnostische 

modaliteitenn enorm en dit geldt niet alleen voor CT maar ook voor bijvoorbeeld MRI en 

echografie.. Hierdoor is het nodig om continu de diverse diagnostische onderzoeken te 

evaluerenn om te komen tot een optimaal gebruik ervan. 

Dee prognose voor een patiënt met een pancreas carcinoom is nog steeds slecht. Hoewel 

inn gespecialiseerde centra de mortaliteit van tumor resectie (door een pylorus-sparende 

pancreatico-duodenectomie)) is gedaald tot minder dan 2%, is de chirurgische morbiditeit 

nogg aanzienlijk en wordt de overleving van de patiënt alleen verbeterd indien de resectie 

radicaall is. Voor palliatieve behandeling wordt endoscopische drainage beschouwd als 

eenn goed alternatief voor chirurgische drainage. 

Hett doel van de pre-operatieve beeldvormende diagnostiek is om die patiënten te 

selecterenn die baat hebben bij een resectie, en deze te onderscheiden van degenen die 

inn aanmerking komen voor palliatie of niet-chirurgische therapie. Dit proefschrift 

evalueertt de rol van CT in dit diagnostisch proces. 

Inn hoofdstuk 2 werd de waarde van spiraal CT, met 5 mm dikke coupes, onderzocht 

voorr pre-operatieve stagering van pancreaskop carcinomen bij 56 geopereerde patiënten 

mett een pancreaskop carcinoom. Door CT werden kleine metastasen gemist in 12 % 

vann de patiënten. De sensitiviteit en specificiteit van CT voor chirurgische irresectabiliteit 

warenn respectievelijk 78% en 76%. Indien patiënten met een metastase werden 

uitgesloten,, was de voorspellende waarde van spiraal CT voor een niet-radicale resectie 

82%,, met een sensitiviteit van 60%. Tumor ingroei in de vena portae of in de vena 

mesentericaa superior kon met CT worden vastgesteld met een sensitiviteit van 56% en 

eenn voorspellende waarde voor ingroei van 88%. Er werd geconcludeerd, dat spiraal 

CTT de detectie van metastasen en van veneuze ingroei verbeterde, vergeleken met 

non-spiraall CT en met spiraal CT vervaardigd met 8 mm coupediktes, maar dat de 
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accuracyaccuracy voor lokale resectabiliteit niet meer bedroeg dan 74 procent. 

Inn ongeveer de helft van de patiënten met een pancreascarcinoom, die een chirurgische 

exploratiee ondergaan en die daarbij een lokaal irresectabele tumor blijken te hebben, 

wordtt deze lokale irresectabiliteit veroorzaakt door tumor ingroei in de vena portae of 

inn de vena mesenterica superior. Deze ingroei wordt vaak pas laat tijdens de chirurgische 

dissectiee ontdekt. Patiënten met duidelijke ingroei in de venen (bijvoorbeeld met op CT 

thrombosee van de vene of met volledig circumferentiële betrokkenheid van de vene) 

zijnn meestal al uitgesloten van een chirurgische exploratie. Om de pre-operatieve detectie 

vann vaatingroei te verbeteren werd onderzocht welke CT criteria het beste veneuze 

ingroeii detecteren. In hoofdstuk 3 werden verschillende CT criteria voor veneuze ingroei 

doorr tumor, vergeleken met chirurgische en patholoog-anatomische bevindingen bij 

500 patiënten met een pancreaskop carcinoom, die een chirurgische dissectie van de 

vatenn of een resectie van de tumor hadden ondergaan. Met afnemende sensitiviteit, 

werdd veneuze ingroei gevonden in 100 % bij de volgende CT criteria: vernauwing van 

dee vena mesenterica superior (SMV), circumferentiële betrokkenheid van > 90 graden 

vann de vena portae (PV), vernauwing van de PV, en onregelmatigee contour van de PV. 

Dee sensitiviteit van deze criteria was relatief laag: 23% tot 10%. Als een tumor contact 

mett een vene toonde met een concave contour (= vaatingroei graad D of E ), was de 

positieff voorspellende waarde voor ingroei 90%, met een sensitivitieit van 50%. Het 

bestee enkelvoudig criterium voor het voorspellen van vaatingroei was vernauwing van 

dee SMV of van de PV. Wanneer verschillende criteria voor ingroei werden gecombineerd 

waswas er relatief weinig aanvullende waarde. De beste combinatie van criteria werd 

gevondenn voor de criteria tumor concaviteit en circumferentiële betrokkenheid van > 

900 graden. De voorspellende waarde voor ingroei was 90% , met een sensitiviteit van 

60%,, indien een van deze twee criteria aanwezig was. 

Veell patiënten met verdenking op een pancreatico-biliaire tumor worden verwezen 

naarr een tertiair centrum voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Bij de meeste 

vann deze patiënten is voorafgaand aan de verwijzing al eerder diagnostisch onderzoek 

gedaan.. De vraag rees wat de diagnostische waarde was van herbeoordeling van deze 

onderzoekenn en wat de opbrengst was van aanvullend verricht onderzoek, met name 

spiraall CT. Hoofdstuk 4 beschrijft de herbeoordeling van radiologische onderzoeken, 

diee elders waren verricht bij 78 patiënten, verwezen onder de verdenking van een 

pancreatico-biliairee maligniteit. De kwaliteit van de radiologische onderzoeken en van 
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dee verslagen varieerde sterk, waarschijnlijk ten gevolge van lokale omstandigheden in 

dee verwijzende ziekenhuizen (n=51), zoals de beschikbaarheid van diagnostische 

apparatuurr en van de aanwezige expertise. Bij herbeoordeling werden in 30% van de 

patiëntenn additionele bevindingen gedaan, die in 10% van de patiënten leidden tot 

e e nn verandering in het behandelingsplan. Aanvullende diagnostiek die verricht werd in 

hett AMC, namelijk een echografie in 7 1 % van de patiënten (55/78) en een spiraal CT 

inn 60% van de patiënten (47/78), resulteerde bij ongeveer 30% van de onderzoekingen 

inn een verandering van het behandelingsplan. Concluderend zou herbeoordeling kunnen 

leidenn tot een vermindering van het aantal verwijzingen van patiënten met tumoren 

diee niet resectabel zijn, en werd het behandelingsplan sterk beïnvloed door diagnostische 

onderzoeken,, die aanvullend waren verricht. 

Eenn beperking van axiale CT voor het detecteren van vaatingroei kan zijn, dat het 

transversalee vlak onvoldoende is om de vaten volledig te beoordelen. Met spiraal CT is 

hett mogelijk om een drie-dimensionale afbeelding te maken van de vaten en dit zou 

aanvullendee waarde kunnen hebben voor het beoordelen van deze vaten. 

Inn hoofdstuk 5 werd de waarde voor het vaststellen van veneuze ingroei onderzocht 

vann drie-dimensionale CT angiografie ( waarbij een surface rendering techniek werd 

gebruikt)) bij 32 patiënten met een pancreaskop carcinoom, en vergeleken met axiale 

CTT scans. Bij 14 van deze 32 patiënten, die een chirurgische exploratie ondergingen, 

werdd er veneuze ingroei door tumor vastgesteld aan de hand van de chirurgische en/ 

off histo-pathologische bevindingen. De sensitiviteit van 3D-CT voor het vaststellen van 

veneuzee ingroei was 43% en de voorspellende waarde was 75%, vergelijkbaar met 

axialee spiraal CT. Drie-dimensionale CT kon slechts in één additioneel geval veneuze 

ingroeii vaststellen, vergeleken met uitsluitend de axiale CT scans. De conclusie was, 

datt 3D-CT een beperkte waarde heeft voor het aantonen van veneuze ingroei bij de 

stageringg van het pancreaskopcarcinoom. 

CTT heeft beperkingen in het vaststellen van tumor irresectabiliteit. Vaak wordt er een 

chirurgischee exploratie gedaan, soms zelfs met een resectie van de tumor, terwijl op de 

CTT tumor irresectabiliteit, of een zeer grote kans hierop, wordt gesuggereerd. Hierbij 

reess de vraag hoe het beloop is bij dergelijke patiënten na een resectie en of CT dit 

beloopp kan voorspellen. In hoofdstuk 6 werd middels een multivariabele analyse, de 

prognostischee waarde voor overleving onderzocht van CT criteria, zichtbaar op een 

pre-operativee CT scan bij 71 patiënten met een pancreaskop carcinoom, die allen een 
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chirurgischee exploratie hadden ondergaan. Een resectie kon worden verricht bij 41 van 

dee 71 patiënten, waarbij de mediane overleving 21 maanden was na een resectie en 

9,77 maanden na een palliatieve bypass. De aanwezigheid van CT criteria, die in het 

algemeenn gebruikt worden voor het vaststellen van irresectabiliteit van een tumor 

(aanwezigheidd van > 180 graden vasculaire betrokkenheid, tumor concaviteit of 

peripancreatischee infiltratie), had een slechte prognostische waarde voor de overleving 

vann patiënten, ook indien de tumor geresecteerd was: bij patiënten na resectie was bij 

aanwezigheidd van deze criteria het relatieve risico op sterfte een factor 3,8 groter, de 

medianee overleving bedroeg 8,5 maanden. Ook een tumordiameter van meer dan 3 

cmm op CT voorspelde een slechte overleving van patiënten na resectie van de tumor. 

Patiëntenn hadden een relatief goede prognose na resectie van een tumor met op CT 

eenn diameter kleiner dan 2 cm: de mediane overleving was meer dan 30 maanden. 

Concluderendd hebben CT criteria prognostische waarde voor de overleving en dit zou 

gebruiktt kunnen worden om de therapiekeuze te helpen bepalen. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare diagnostische 

modaliteitenn en hun relatieve rol voor pre-operatieve stagering van pancreas carcinomen. 

Pre-operatievee stagering moet bij voorkeur verricht worden voorafgaande aan drainage 

proceduress of aan ERCP. Echografie kan als eerste diagnostisch onderzoek het merendeel 

vann de patiënten uitsluiten van een chirurgische behandeling. Multidetector CT is het 

onderzoekk van keuze voor stagering, waarbij de waarde voor het vaststellen van 

irresectabiliteitt van een tumor vergelijkbaar is aan die van MRf. Als er geen tumor 

zichtbaarr is op CT of echografie, is het soms mogelijk met endo-echografie (of met 

MRI)) een kleine tumor aan te tonen. Pre-operatieve biopsie dient niet te worden verricht 

bijj tumoren die potentieel resectabel zijn, maar kan nuttig zijn om de diagnose maligniteit 

tee bevestigen bij irresectabele tumoren. Laparoscopie en laparoscopische echografie 

zijnn niet langer geïndiceerd bij tumoren die resectabel lijken op CT. Pre-operatieve 

drainagee staat ter discussie en kan wellicht vermeden worden door patiënten snel te 

operen.. FDG PET heeft mogelijk een toekomstige rol in het monitoren van niet-

chirurgischee therapie of voor het vaststellen in een vroeg stadium van recurrente tumor 

groeii (indien dit therapeutische consequenties zou hebben). FDG PET lijkt een beperkte 

waardee te hebben om bij een pancreas massa te differentieren tussen een maligniteit 

enn een ontstekingsmassa. Intravascular echografie en intraductale echografie verkeren 

nogg in het experimentele stadium. Moleculaire markers worden mogelijk in de toekomst 

belangrijkk bij geselecteerde patiënt groepen. 
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Conclusie e 

Spiraall CT (helical CT) is op dit moment de belangrijkste diagnostische modaliteit voor 

hett stageren van pancreas carcinomen. Spiraal CT heeft geleid tot een verbetering in 

patiëntt selectie voor chirurgie, waarbij in ongeveer 12% van de geëxploreerde patiënten 

nogg metastasen worden gevonden, die gemist werden door CT. Bij patiënten die werden 

verwezenn naar het AMC, leidde aanvullende spiraal CT (en echografie) tot belangrijke 

veranderingenn in het therapeutisch plan bij meer dan 30% van de onderzoeken. De 

irresectabiliteitt van tumoren kan niet met 100% betrouwbaarheid worden voorspeld 

doorr spiraal CT. Echter een zeer hoog risico voor vaatingroei kan wel door CT worden 

vastgesteld,, en CT kan een slechte prognose aangeven, ook als een resectie van een 

tumorr verkregen zou kunnen worden. Drie-dimensionale CT heeft geen additionele 

waardee voor de stagering van pancreas tumoren. Inmiddels zijn er betere en snellere 

"rendering"" technieken beschikbaar, die wel een bijdrage kunnen leveren aan 

anatomischh inzicht, maar waarvan de waarde voor stagering nog onzeker is. 

Multislicee of multidetector CT scanners met meer dan 16 detector ringen zullen een 

algemeenn verspreide standaard van CT onderzoek worden. Hiermee kan een hoge 

resolutiee CT onderzoek gedaan worden in enkele seconden acquisitietijd en in enkele 

minutenn tijd voor de patiënt. CT za! daardoor de eerste stap in het diagnostische traject 

wordenn en wellicht ook de enige stap. MRI, met hoge veldsterkte, zal de positie van CT 

overnemenn zodra de acquisitietijden van MRI omlaag gaan en de beschikbaarheid van 

apparatuurr verbeterd wordt. ERCP moet niet langer als eerste diagnostische stap verricht 

wordenn bij de verdenking op een pancreascarcinoom. 

Patiëntenn die een potentieel resectabele pancreastumor hebben, moeten worden 

verwezenn naar gespecialiseerde centra. Diagnostische onderzoeken moeten herbeoordeeld 

wordenn en verdere diagnostische stappen en een behandelingsplan moeten multi-

disciplinairr bepaald worden. Het tijdspad dat gebruikt wordt voor het diagnostische traject 

enn het vaststellen van een behandelingsplan kan sterk verkort worden. Een mogelijke 

strategiee hierbij is een meer gedifferentieerde behandeling op basis van spiraal CT. 
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