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Summar yy and conclusion s 

Thee aim of this thesis was to describe the results of surgical management of hepatic and 
pulmonaryy metastatic disease. Also the feasibility of two new surgical techniques, 
radiofrequencyy ablation of liver tumours and thoracoscopic metastasectomy was studied and 
firstfirst results reported. 

Chapterr 1 gives an introduction and outline of the thesis. 

Chapterr 2 provides insight in potentially prognostic factors for morbidity and mortality of 
liverr resection for metastatic cancer. We performed a stepwise logistic regression analysis in 
1366 patients and found the duration of surgery (P=0.002) and the amount of perioperative 
bloodd transfusion (P=0.001) as prognostic factors for postoperative complications in 
general.. A correlation was found between extended right hemihepatecomy and 
postoperativee bile duct related problems (P=0.006). The importance of technical measures 
too prevent complications has to be underlined; most importantly however, in this study no 
perioperativee factor was determined to be exclusionary when considering a patient for 
resection. . 

Chapterr 3 describes outcome of 102 patients who underwent liver resection for hepatic 
metastasess from colorectal origin and shows a regression analysis to determine potentially 
prognosticc factors for survival. No strong predictors were found. Survival seems to decrease 
withh increasing number of metastases found on CT (P=0.01). Estimated overall survival at 
twoo year is 71% and at five year 29%. Estimated survival at 2 year is 80% (SE 6%) for 
patientss with 1 lesion, 68% (SE 10%) for patients with 2 lesions, and 58% (SE 11%) for 
patientss with 3 or more lesions. At 5 year, survival is estimated to be 43% (SE 9%) for 1 
lesion,, 28% (SE 12%) for 2 lesions and 0% for 3 or more lesions. Median survival (95% 
Confidencee Interval) is estimated to be 52 months (4l-<*>) for 1 lesion, 30 months (22-91) 
forr 2 lesions, 23 months (14-38) for 3 lesions and 38 months (20-°°) for >4 lesions. From 
199 patients with solitary liver recurrence, six had a second metastasectomy of whom four are 
stilll  alive with a median follow up of 11 months. Adequate patient selection for surgical 
treatmentt is paramount in achieving long-term survival; patients with multiple liver 
metastasess or even with a recurrence after first resection may benefit. 

Chapterr 4 outlines a comparison of the results of resection of liver metastases of non-
colorectall  primary malignancies in our hospital and the survival data described in the 
literature.. This series comprised liver metastases from various primary tumours, such as 
carcinomas,, melanoma and sarcomas. The median disease free survival for 28 patients was 
122 months with an actuarial 5-year disease free survival of 20%. The 5-year overall survival 
wass 35% with a median survival of 25 months. These data suggest that hepatic surgery for 
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non-colorectall  primary tumours is a treatment option in highly selected cases. 

Chapterr 5 describes the combined initial experience of seven centres in the Netherlands with 
radiofrequencyy ablation (RFA) in 50 patients with malignant hepatic tumours with regard 
too complications and local tumour control. In seven patients the radiofrequency-ablated 
tumourss were resected and at histopathologic examination all tumours demonstrated non-
viablee tumour cells. Postoperative morbidity occurred in 14 patients and was in three cases 
relatedd to the RFA procedure with even one related death. One patient was lost to follow up. 
Mediann follow up of 41 patients was 11 months in which 26 patients developed a 
recurrence;; three of them at the RFA site after six to 12 months; 13 patients had recurrent 
metastasess elsewhere in the liver but no recurrence at the RFA site and 10 patients had extra-
hepaticc metastatic disease. Although RFA may provide a valuable technique for the local 
treatmentt of selected hepatic tumours, the results of this study show that there is a learning 
phasee and that the introduction of this technique is accompanied by morbidity and even 
mortality. . 

Chapterr 6 discusses the feasibility and accuracy of thoracoscopic resection of peripherally 
locatedd pulmonary metastases in 28 patients. The completeness of a thoracoscopic resection 
wass evaluated by confirmatory thoracotomy. It appeared technically impossible to perform 
aa thoracoscopic metastasectomy in ten of the 28 patients. In one patient a confirmatory 
thoracotomyy was not performed because the lesion was diagnosed as carcinoid. 
Histopathologicc examination of the specimens confirmed the resection to be radical in the 
remainingg 17 patients. At confirmatory thoracotomy however, in five of the 17 patients 
additionall  disease was found. The success rate of a complete thoracoscopic metastasectomy 
appearedd to be higher (P=0.01) in patients with one lesion found by preoperative CT-scan 
comparedd to patients with more than one lesion. We conclude that thoracoscopic resection, 
followedd by a "wait and see" policy, can be considered as a viable treatment option for 
patientss with a solitary metastasis smaller than three cm and located in the periphery of the 
lung. . 

Chapterr 7 deals with the survival of thoracoscopic metastasectomy versus metastasectomy by 
thoracotomyy in patients with a solitary pulmonary lesion, less than three cm in diameter and 
locatedd in the periphery of the lung. Patients experienced more complications following 
thoracotomyy compared to those who had a thoracoscopy (P=0.049). An intention to treat 
analysiss of 20 patients with histological confirmed metastasis demonstrated a 2-year disease 
freee and overall survival rate of 50% and 67% respectively following thoracoscopic 
metastasectomyy (n=8). Following metastasectomy by thoracotomy these percentages were 
42%% and 70% respectively (n=12). Recurrence of disease occurred in three of the patients 
afterr thoracoscopic metastasectomy and in five patients after metastasectomy by 
thoracotomy.. These results suggest that thoracoscopic resection of a solitary peripherally 
locatedd metastasis is a safe and potentially curative procedure with an outcome that is 
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comparablee with that after resection by thoracotomy. 

Chapterr 8 describes a patient with a port site recurrence after thoracoscopic resection of 
pulmonaryy metastasis of a rectal carcinoma. This case stresses the importance of careful 
manipulationn and concealed removal of malignant pulmonary lesions if the minimal 
invasivee technique is applied. 

Chapterr 9 presents a discussion of the validity of surgical treatment of synchronous liver and 
lungg metastases of colorectal origin in six patients. Although eventually all patients died of 
theirr disease, median survival was 29 months and the estimated overall survival at 2-year was 
60%% (SE 22%). We suggest carefully considering the possibility of metastasectomy in each 
patientt presenting with synchronous colorectal liver- and lung metastases, since survival by 
thiss treatment option in selected cases compares favourable to chemotherapy alone. 
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Dirr proefschrift is het resultaat van een evaluatie van gegevens, verzameld in Het Nederlands 
Kankerr Instituut- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, met betrekking tot de chirurgische 
behandelingg van een naar de lever of long gemetastaseerde kwaadaardige ziekte. Hierbij 
wordenn tevens de eerste ervaringen met twee nieuwe chirurgische technieken, te weten 
radiofrequencyy ablation van levertumoren en thoracoscopische resectie van longmetastasen 
bestudeerdd en de resultaten ervan beschreven. 

InIn hoofdstuk 1 worden een korte introductie en overzicht van dit proefschrift gegeven. 

Hoofdstukk 2 geeft: inzicht in prognostische factoren die van invloed kunnen zijn op de 
morbiditeitt en mortaliteit na partiële leverresectie voor levermetastasen. In een regressie-
analysee van 136 patiënten worden de volgende bevindingen gedaan. Er zijn géén 
preoperatievee factoren vastgesteld die patiënten op de voorhand al van operatieve 
behandelingg uitsluiten. Slechts twee prognostische factoren, met betrekking tot 
postoperatievee complicaties, worden als zodanig herkend: de benodigde hoeveelheid 
bloedtransfusiee tijdens een operatie (P=0,001) en de operatieduur (P=0,002). Het belang 
vann peroperatieve preventieve maatregelen teneinde het bloedverlies te beperken en daarmee 
dee operatieduur te verkorten zijn dan ook een logisch gevolg hiervan. Verder wordt een 
specifiekee relatie gevonden tussen een uitgebreide rechtszijdige leverresectie en galweg 
gerelateerdee postoperatieve complicaties (P=0,006). Techniek en ervaring lijken hierbij van 
belang. . 

Hoofdstukk 3 beschrijft de resultaten van 102 patiënten die een partiële leverresectie hebben 
ondergaann vanwege levermetastasen van colorectale oorsprong. Een regressie-analyse toonde 
geenn krachtige voorspellende factor voor de overleving. Wel lijk t de overlevingsduur af te 
nemenn naarmate er meer metastasen op de computer tomografie (CT) scan worden 
waargenomenn (P=0,01). De overall overleving na twee jaar is 71% en na vijfjaar 29%. De 
twee-jaarr overleving voor patiënten met één metastase op de CT scan is 80% (SE 6%), met 
tweee metastasen 68% (SE 10%) en met drie of meer metastasen 58% (SE 11%). Na vijfjaar 
iss dee overleving voor patiënten met één metastase 43% (SE 9%), met twee metastasen 28% 
(SEE 12%) en 0% voor patiënten met drie of meer metastasen. De mediane overleving is voor 
patiëntenn met één metastase 52 maanden (4l-°°), met twee metastasen 30 maanden (22-
91),, met drie metastasen 23 maanden (14-38) en 38 maanden (20-°°) voor patiënten met 
vierr of meer metastasen. Dat een recidief in de lever na eerdere partiële leverresectie geen 
infaustee prognose hoeft te hebben, toont onze ervaring dat van de 19 patiënten die na 
leverresectiee uitsluitend een recidief in de lever kregen, zes patiënten alsnog een tweede 
leverresectiee ondergingen. Vier van hen zijn in leven met een mediane follow-up van 11 
maanden. . 
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Eenn adequate patiëntenselectie voor chirurgische behandeling vormt de basis voor het 
bereikenn van langetermijnoverleving; zelfs patiënten met meerdere metastasen of een recidïef 
naa een eerdere resectie, kunnen dan baat hebben bij een chirurgische behandeling. 

Inn hoofdstuk 4 worden de resultaten van resectie van levermetastasen van niet-colorectale 
oorsprongg vergeleken met de resultaten die in de literatuur beschreven zijn. Deze serie bevat 
levermetastasenn van verschillende primaire tumoren, zoals carcinomen, melanomen en 
sarcomen.. De mediane ziektevrije overleving voor 28 patiënten was 12 maanden met een 
vijf-jaarr ziektevrije overleving van 20%. De vijf-jaar overall overleving was 35% met een 
medianee overleving van 25 maanden. 
Dezee gegevens suggereren dat zelfs voor geselecteerde patiënten met metastasen van niet 
colorectalee oorsprong partiële leverresecrie een behandelingsoptie is. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de gezamenlijke eerste ervaringen van zeven centra in Nederland met 
radiofrequencyy ablation (RFA) bij 50 patiënten met een maligne levertumor met betrekking 
tott complicaties en locale tumorcontrole. Bij zeven patiënten werden de met RFA 
behandeldee tumoren gereseceerd, zodat de effecten van RFA op weefselniveau onderzocht 
kondenn worden. Bij histopathologisch onderzoek werden bij alle gereseceerde tumoren niet-
levensvatbaree cellen aangetoond. Bij 14 patiënten bleek er postoperatief sprake te zijn van 
eenn complicatie, in drie gevallen bleek de complicatie mede gerelateerd aan de RFA 
procedure,, één van deze drie patiënten is overleden. De mediane follow-up van de 41 
patiëntenn bij wie de tumor na RFA niet verwijderd was (één patiënt is overleden, van één 
patiëntt is de follow-up niet compleet en zeven patiënten hebben een resectie ondergaan na 
RFA)) was 11 maanden, waarin 26 patiënten een recidief ontwikkelden. Zes tot twaalf 
maandenn na de ingreep kregen 3 patiënten een recidief in de lever ter plaatse van cq 
grenzendd aan het behandelde gebied. Dertien patiënten kregen een recidief in de lever, maar 
opp een andere plaats en 10 patiënten ontwikkelden een recidief buiten de lever. 
Ofschoonn RFA een elegante en waardevolle techniek lijk t te zijn in de behandeling van 
geselecteerdee levertumoren, tonen de resultaten van deze studie dat er sprake is van een 
leercurve,, dat de introductie van deze techniek niet zonder morbiditeit en zelfs mortaliteit is 
enn dat het een lokale behandeling betreft met alle beperkingen daarvan. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de toepasbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van 
thoracoscopischee resectie van perifeer gelegen longmetastasen beschreven bij 28 patiënten. 
Evaluatiee van de volledigheid van de thoracoscopische resectie werd middels een 
thoracotomiee in dezelfde sessie uitgevoerd. Bij tien van de 28 patiënten bleek 
thoracoscopischee resectie van de longmetastasen niet mogelijk. Bij één patiënt werd er geen 
thoracotomiee uitgevoerd omdat bij histopathologisch onderzoek bleek dat er sprake was van 
eenn carcinoid. Histopathologisch onderzoek van de thoracoscopisch gereseceerde metastasen 
bijj  de overige 17 patiënten toonde vrije resectieranden. Bij vijf van de 17 patiënten werd er 
bijj  de thoracotomie in andere plaatsen van de long nog additioneel tumorweefsel 
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aangetroffen.. Het succespercentage van een thoracoscopische metastasectomie blijkt bij 
patiëntenn met één metastase hoger te zijn dan bij patiënten met meer dan één metastase op 
dee preoperatieve CT scan (P=0,01). 
Eenn thoracoscopische resectie, gevolgd door een goede follow-up, kan als behandelingsoptie 
overwogenn worden voor patiënten met een solitaire, perifeer gelegen longmetastase welke 
kleinerr is dan 3 centimeter. 

InIn hoofdstuk 7 wordt de overleving van patiënten met een solitaire, aan de oppervlakte van 
dee long gelegen laesie met een diameter kleiner dan drie cm die met behulp van 
thoracoscopiee behandeld werden, vergeleken met die van overeenkomstige patiënten die een 
thoracotomiee ondergingen. Patiënten die metastasectomie middels thoracotomie 
ondergingenn ontwikkelden meer complicaties dan patiënten die behandeld werden middels 
thoracoscopiee (P=0,049). Een "intention to treat" analyse van 20 patiënten, bij wie 
metastaseringg histopathologisch bewezen was, toonde een 2-jaar ziektevrije en overall 
overlevingg van respectievelijk 50% en 67% voor patiënten die metastasectomie door middel 
vann thoracoscopie (n=8) ondergingen. Indien metastasectomie middels thoracotomie plaats 
vondd (n=12) waren deze percentages respectievelijk 42% en 70%. Bij drie patiënten die 
metastasectomiee door middel van thoracoscopie ondergingen en bij vijf patiënten bij wie 
dezee ingreep door middel van thoracotomie plaatsvond, ontwikkelden zich opnieuw 
metastasen. . 
Dezee resultaten suggereren dat een thoracoscopische resectie van een solitair en oppervlakkig 
gelegenn metastase een veilige en in opzet curatieve procedure kan zijn waarbij de resultaten 
tee vergelijken zijn met die van metastasectomie middels thoracotomie. 

Inn hoofdstuk 8 wordt een patiënt beschreven die, na het ondergaan van een 
thoracoscopischee resectie van een longmetastase afkomstig van rectumcarcinoom, een "port 
site""  metastase ontwikkelde. In deze casus wordt nadruk gelegd op het belang van 
zorgvuldigee manipulatie van het tumorweefsel om contaminatie ter plaatse van de "port site" 
tee voorkomen. 

Hoofdstukk 9 beschrijft onze observaties en ervaringen bij de chirurgische behandeling van 
synchronee lever- en longmetastasen van colorectale oorsprong bij zes patiënten. Hoewel 
allenn zijn overleden aan hun ziekte, was de mediane overleving 29 maanden en de 2-jaar 
overalll  overleving 60% (SE 22%). Deze resultaten suggereren dat bij dergelijke patiënten 
chirurgischee behandeling overwogen moet worden, aangezien in geselecteerde gevallen de 
overlevingg beter lijk t te zijn dan wanneer behandeling met alleen chemotherapie plaats 
vindt. . 

Slotopmerkinge n n 
Opp dit moment is voor patiënten met lever- en longmetastasen chirurgische resectie de enige 
behandelingg die kans biedt op langdurige overleving dan wel genezing. Behandelingen met 
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regionalee en systemische chemotherapie zijn tot op heden onvoldoende effectief gebleken. 
Inn de laatste decennia zijn de morbiditeit en mortaliteit van lever- en longchirurgie 
beduidendd afgenomen door verbetering van ondersteunende en chirurgische technieken. 
Hierdoorr en door gunstige overlevingsresultaten zijn de indicaties voor lever- en 
longmetastasectomiee uitgebreid. Verdere verbetering van beeldvormende technieken zal 
leidenn tot betere selectie van patiënten. Meer klinische studies zijn nodig om de 
langetermijnresultatenn aan te tonen van radiofrequency ablation voor levermetastasen en 
vann thoracoscopische resectie voor longmetastasen. Tevens zal onderzoek moeten plaats 
vindenn naar de effectiviteit van behandelingen waarbij een chirurgische resectie van 
metastasenn gecombineerd wordt met nieuw ontwikkelde chemotherapeutica. 
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