
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Carcinogenesis and treatment of adenocarcinoma of the oesophagus and
gastric cardia

Hulscher, J.B.F.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hulscher, J. B. F. (2002). Carcinogenesis and treatment of adenocarcinoma of the
oesophagus and gastric cardia. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/carcinogenesis-and-treatment-of-adenocarcinoma-of-the-oesophagus-and-gastric-cardia(e2ecd058-6c9e-46d7-8024-461dec6c17fe).html


Chapter 14 

Summary of studies and Conclusions/Samenvatting en Conclusies 



In PART ONE the background of the study is laid out. Chapter 1 presents an overview of the role of 

lymph node dissection for oesophageal carcinoma, introducing the concepts of limited transhiatal 

resection versus extended transthoracic resection. Lymphatic dissemination occurs early in the course 

of disease, with up to 30% of patients with Tl sm tumours already having tumour positive lymph 

nodes. Half of these patients already have tumour positive nodes in two fields. By optimising 

radicality of surgical resection and lymph node dissection, extended resections potentially serve three 

purposes: improving staging, improving disease-free survival and possibly overall survival. However. 

as yet there are no conclusive studies showing the possible benefits of an extended resection in 

oesophageal carcinoma patients. 

In Chapter 2. a meta-analysis of the English literature of the last 10 years is described. There is a 

paucity of randomised trials comparing the different surgical approaches, with only 138 patients 

randomised for either transhiatal or transthoracic resection. All other studies are retrospective, often 

extending over many years with relatively small numbers of patients, and often suffering from 

selection bias. Results are not presented in a standardised format, and many studies include different 

histologic subtypes and stages. However, overall transthoracic resections seem to have a higher 

incidence of early post-operative complications (which are mainly pulmonary complications) and a 

higher early post-operative mortality, while long-term survival is comparable after transhiatal or 

transthoracic resection, with five-year survival rates of 22% and 23% resp. This meta-analysis could 

be criticised, as it compares surgical access (transhiatal versus transthoracic) and not the extent of 

dissection. Prospective studies are therefore necessary. 

In Chapter 3 we describe a retrospective study in 149 patients concerning the recurrence pattern after 

transhiatal oesophagectomy for carcinoma of the mid- or distal oesophagus or gastro-oesophageal 

junction. The median disease-free period was 11 months (range 1.4 - 62.5 months) for patients who 

suffered from recurrent disease. There was no difference in disease-free period in case of loco-

regional versus systemic recurrence. Seventy-two patients (53%) developed recurrent disease. Thirty-

two patients (23%) developed loco-regional recurrent disease only, 21 patients (15%) developed 

systemic recurrent disease only, and 19 patients (14%) had a combination of both. Most frequent sites 

of distant recurrence were liver (38%), bone (25%) and lung. In multivariate analysis, post-operative 

lymph node status and radicality of the operation were independent prognostic factors. Histologic 

type or localisation of the tumour did not have prognostic significance. These results are similar to 

those reported for transthoracic en-bloc resections, suggesting that the performance of an en-bloc 

resection might not decrease the incidence of loco-regional recurrent disease. 

There are only three randomised trials reporting on transthoracic versus transhiatal resection. In 

Chapter 4 the results of a two-centre, randomised trial comparing transhiatal resection with 

transthoracic extended en-bloc resection for adenocarcinoma of the mid-/distal oesophagus or gastric 

cardia substantially invading the distal oesophagus are reported. Between April 1994 and February 

2000. 220 patients with adenocarcinoma of the mid-/distal oesophagus or gastric cardia involving the 
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distal oesophagus were randomised for transhiatal oesophagectomy or transthoracic oesophagectomy 

with extended en-bloc lymphadenectomy. Surgery was performed in two high-volume centres, 

performing over 50 oesophagectomies per year. Main end-points were overall survival and disease-

free survival. Early morbidity and mortality, quality adjusted life years and cost-effectiveness were 

also determined. One hundred and six patients were randomised for transhiatal oesophagectomy, 114 

for transthoracic oesophagectomy. Demographic and tumour characteristics were comparable. 

Morbidity was higher after transthoracic oesophagectomy, mainly due to pulmonary complications: 27 

percent after transhiatal oesophagectomy versus 57 percent after transthoracic oesophagectomy 

(PO.001), leading to prolonged ventilation time. ICU/MCU-stay and hospital-stay. Hospital mortality 

was comparable (two percent after transhiatal resection versus four percent after transthoracic 

resection). 

Radicality of surgery and pTNM stages were comparable. At the end of follow-up 142 patients had 

died, 74 (69 percent) after transhiatal resection and 68 (60 percent) after transthoracic resection. 

(p=0.12) Although there was no statistically significant difference in median disease-free and overall 

survival, the survival curves diverged after two years. There was a (statistically not significant) trend 

towards a survival benefit of the extended approach at five years: disease-free survival was 27 percent 

versus 39 percent, while overall survival was 29 percent versus 39 percent. Further follow-up of the 

cohort will possibly demonstrate whether there is a long-term survival benefit to the transthoracic 

approach. Costs of treatment were 56 percent higher for transthoracic resection with extended en-bloc 

lymphadenectomy. 

Based on the increased early morbidity and costs, while taking into consideration the uncertain long-

term benefits, routine transthoracic resection with extended en-bloc lymphadenectomy can therefore 

not (yet) be recommended for adenocarcinoma of the mid-/distal oesophagus or gastric cardia. 

Stage migration and the effect of extended en-bloc resection on staging are the subjects of 

investigation in Chapter 5. For carcinoma of mid-/distal oesophagus positive lymph nodes near the 

coeliac axis, hepatic-, and splenic arteries are considered distant metastases (Mia) in the 1997 UICC 

pTNM classification of distal oesophageal cancers. However, in a routine transhiatal resection, these 

nodes are not dissected. Lymph nodes located more proximally in the chest (subcarinal nodes, 

paratracheal nodes and nodes m the aorta-pulmonary window) are not considered distant metastases, 

but regional nodal disease (Nl). These proximal nodes can only be dissected through a formal 

thoracotomy (perhaps with the exception of the subcarinal nodes), which is by definition not 

performed during a transhiatal resection. We investigated the diagnostic yield of an extended en-bloc 

resection in 74 patients undergoing this type of surgery. In the 74 enrolled patients a median of 31 (15-

78) lymph nodes was resected (and identified), with a median of 5 (0-31) positive nodes. Twenty-

seven patients (36.5%) showed tumour-positive nodes in extended fields: 15 patients (20.3%) in the 

abdomen, 15 patients (20.3%) in the mediastinum. Subcarinal nodes were most affected (19%). 

Extended resection led to tumour upstaging in 17 patients (23.0%): two patients had isolated positive 
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subcarinal nodes, 15 other tumours became Mia due to positive nodes near coeliac axis, hepatic - or 

splenic artery. Tumour positivity in paratracheal - or aorta-pulmonary nodes occurred in 8% of 

patients, without influencing staging. 

Although overall and disease-free survival may not be prolonged after an extended resection, the 

presence of tumour in lymph nodes near the coeliac trunc might have prognostic value. In a 

retrospective study (Chapter 6) we investigated the prognosis for patients with tumour positive peri-

truncal nodes. From 110 patients with a tumour of the mid/distal oesophagus which were operated 

transhiatally, sixteen patients had tumour positive, resectable lymph nodes within one cm of the 

ligature marking the origin of the left gastric artery, which we defined as coeliac nodes and when 

found tumour positive, as distant metastases (Mia). These nodes had not been identified cyto-

/histologically as tumour positive coeliac trunc nodes by pre-operative work-up, changing pre

operative stage III into post-operative stage IV (Mia) disease. 

There was no significant difference between stage III and stage IV (Mia) tumours; with a median 

survival of 1.7 years (95% confidence interval 0.7 - 2.7) and 1.5 years (95% confidence interval 0.5 

versus 2.5 years) resp. (p=0.87, log rank test). Four patients (25%) with stage IV (Mia) were still alive 

without evidence of recurrent disease after a follow-up of 3.0, 3.6, 3.9 and 4.0 years. 

Due to its anatomical position carcinoma of the proximal oesophagus (i.e. located at or above the 

carina) results in early invasion of adjoining structures, often precluding (radical) resection. We 

performed a retrospective study to compare the potentially curative and palliative surgical treatment-

results in patients with proximal versus mid-/distal oesophageal tumours. These dismal results are 

presented in Chapter 7. Three-year survival was 13.8% versus. 44.3% respectively; localisation was 

an independent prognostic factor. Recurrent upper aero-digestive tract symptoms developed in 38% of 

the patients. Therefore we conclude that carcinoma of the proximal oesophagus has a worse prognosis 

than more distal carcinomas. Definite cure is exceptional, many patients are ineffectively palliated. 

In patients with proximal oesophageal carcinoma surgery should not be performed outside clinical 

trials testing multimodality treatment. 

In PART TWO some surgical aspects of oesophageal resection are studied in more detail. 

In Chapter 8 it is shown that although mostly transient, vocal fold paralysis is a frequent 

complication of subtotal oesophagectomy, occurring in 22% of cases. The associated morbidity is 

significant, leading to a prolonged ICU/MCU and hospital stay. The paralysis occurs preferentially at 

the ipsilateral side of the cervical incision. This implies that in an extended transthoracic resection 

(including a lymphadenectomy in the aortapulmonary window where the left recurrent laryngeal nerve 

is at risk) the cervical anastomosis should be made at the left side, to minimize the risk of bilateral 

vocal cord paralysis. 

In Chapter 9 the incidence, management and sequellae of another feared complication of 

oesophagectomy is discussed. Injury to the trachea or main bronchi is rare, but can have serious 
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effects. In a series of 383 patients, six patients developed a tracheal injury, five after transhiatal 

resection and one after transthoracic resection. All lesions could be closed primarily. The defect was 

covered with pericardium in one patient, with pleura in two patients. In all cases the gastric tube was 

placed over the defect. Four patients developed pulmonary complications. Patients with tracheal 

injury spent more time on artificial ventilation (median 6 days vs 1 day, p=0.02) and in the ICU/MCU 

(median 11 vs 3 days, pO.Ol) than patients without such injury, although hospital time was not 

significantly prolonged (median 23 vs 16 days, p=0.09). There was no associated mortality. 

Chapter 10 describes the management of tracheo-oesophageal fistulae after esophagectomy. A benign 

tracheo-neo-oesophageal fistula following oesophagectomy is a rare, but serious complication. We 

describe six patients with this condition, and discuss the possible management strategies. Site and size 

of the fistula, together with the severity of symptoms, should dictate management. 

The three previous chapters emphasise again that surgical resection of the oesophagus is a major 

surgical procedure, in which two or three body compartments (chest, abdomen and neck in case of a 

subtotal resection) are involved. Complications occur often, and not only the surgeon, but also the 

other medical specialists involved, such as anaesthetists, (intervention) radiologists and 

gastroenterologists, should be able to recognise these complications in an early stage and deal with 

them in an expert manner. This also holds true for the nursing staff at both the intensive care and 

regular surgical wards. 

For a wide range of major surgical procedures, it has been shown that performance of the resections in 

dedicated centres lowers early morbidity and/or mortality. In Chapter 11 we investigated the impact 

of hospital volume on hospital mortality after oesophagectomy. Annually ca. 300 oesophagectomies 

are performed in the Netherlands. Fifty-two percent is performed in low-volume centres (1-10 

resections/year), six percent is performed in 1-3 median volume centres (11-20 resections/year), while 

the remaining 42% is performed in two high volume centres (>50 resections/year). There is a 

significant inverse relation between hospital volume and hospital mortality: mortality is 12.1%, 7.5% 

and 4.9% for low volume, medium volume and high volume centres resp. (pO.001). Hospital volume 

shows the experience of the entire hospital, including surgical, anaesthesiologic, medical and nursing 

staff. It is probably not only the individual surgeon that makes a difference, but also the whole 

environment in which the surgery is performed. Although hospital mortality is not the only measure 

for quality of care, these results suggest a potential beneficial effect of centralisation of 

oesophagectomy in the Netherlands. 

Surgery is still the mainstay of treatment for oesophageal carcinoma. However, a deeper 

understanding of the pathogenesis of this disease might enable us to intervene in earlier stages. In 

Chapter 12, the first chapter of PART THREE of the thesis, two animal models for the development 

of Barrett's oesophagus and Barrett's carcinoma are described. Both models induce severe duodeno-

(gastro-)oesophageal reflux without the administration of exogenous carcinogens. The first model, an 
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oesophagojejunostomy after gastric resection, inflicted too much discomfort for the animals to survive, 

and the experiment had to be stopped. The second model, an oesophagojejunostomy without gastric 

resection was much less inconvenient for the animals, and dropout rates were significantly lower. 

After four months, the animals did not show a true Barrett's segment, although there was 1-2 mm of 

intestinal mucosa directly proximal to the anastomosis in the oesophagus, which was considered to be 

normal jejunal mucosa. In one third of the animals there were macroscopically visible tumours at the 

anastomosis, consisting of circumscript areas of atypical tubular glands with a large mucous 

production. These tumours resembled well-differentiated mucinous adenocarcinomas, but were finally 

considered benign tumours for which we coined the term 'oesophagitis cystica profunda', after the 

similar disorder occurring in the stomach and the rectum. After one year, there was on average one 

cm of Barrett's mucosa, including goblet cells. However, no dysplasia was observed in the Barrett's 

segments. Again, in 90% of cases a large tumour was found near the anastomotic site with more 

pronounced cytologic changes consistent with diagnosis of malignancy, but invasive growth and 

dissemination were lacking. Based on cytologic criteria these lesions could be classified as malignant. 

As these lesions were always located under normal squamous mucosa, that is, without contact with the 

oesophageal lumen, these lesions were probably not related to reflux, but mechanically induced. 

Although with these models we were able to induce Barrett's oesophagus in the rat, the use of these 

models for the study of Barrett's carcinoma is doubtful at best. 

In Chapter 13, the last report of scientific investigation in this thesis, the role of the Wg/Wnt 

pathway, an important pathway in the development of both sporadic and familial types of 

coloncarcinoma, is investigated. This pathway also seems to play an important role in 

adenocarcinoma of the oesophagus and gastric cardia. We found a nuclear presence of ß-

catenin, one of the main components of the WG/Wnt pathway, in 93% of adenocarcinomas of 

the oesophagus or gastric cardia, while ß-catenin was localised at the cell membrane in 

normal mucosa. The nuclear presence of ß-catenin is suggestive for the activation of the 

Wg/Wnt pathway in oesophageal carcinoma. We also investigated the presence of T-Cell 

Factor 4 (TCF-4), the normal downstream effector of ß-catenin (and thus of the Wg/Wnt 

pathway) in the small and large intestines, but not normally present in the oesophagus. The 

nuclear presence of TCF-4 in all cases of Barrett's mucosa and all tumours gives further 

support to the concept of intestinalisation taking place during the development of Barrett's 

metaplasia. Cyclin Dl , an oncogene known to be involved in oesophageal carcinoma, and one 

of the target genes of the Wg/Wnt pathway, was present in 44% of tumours. 
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Samenvatting en Conclusies 

In DEEL EEN is de achtergrond van de studie geschetst. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de rol 

van lymfeklier dissectie voor het carcmoom van de oesofagus. In dit hoofdstuk worden de begrippen 

beperkte transhiatale resectie' versus 'uitgebreide transthoracal resectie' geïntroduceerd. 

Lymfatische disseminatie treedt reeds vroeg op, waarbij tot 30% van de patiënten met een Tl sm 

tumor reeds tumor positieve lymfeklieren hebben. De helft van deze patiënten heeft tumor positieve 

lymfeklieren in buik en borstholte. Het optimaliseren van de chirurgische radicaliteit van de resectie 

en de lymfeklier dissectie dient een drietal doelen: het verbeteren van de stadiering, het verbeteren van 

de ziektevnje overleving en indien mogelijk het verbeteren van de totale overleving. Tot nu toe zijn er 

echter geen conclusieve data die de mogelijke voordelen van een extended resectie voor het 

oesofaguscarcinoom aantonen. 

In Hoofdstuk 2 wordt een meta-analyse van de engelse literatuur van de laatste 10 jaren beschreven. 

Er zijn slechts weinig gerandomiseerde studies die de verschillende chirurgische benaderingen met 

elkaar vergelijken, in totaal zijn slechts 138 patiënten gerandomiseerd voor transhiatale danwei 

transthoracale resectie. Alle andere studies zijn retrospectief, en strekken zich vaak uit over vele jaren 

waarbij slechts enkele patiënten geincludeerd worden, en vele studies hebben een grote selectie bias. 

De resultaten worden meestal niet volgens een gestandaardiseerd protocol beschreven, en veel studies 

mcluderen verschillende tumorsoorten en verschillende tumorstadia. Desalniettemin lijken 

transthoracale resecties een hogere incidentie van vroeg postoperatieve complicaties te kennen (m.n. 

pulmonale complicaties), evenals een hogere vroege mortaliteit. De lange termijn resultaten zijn 

daarentegen vergelijkbaar: de vijfjaar overleving bedraagt respectievelijk 22% en 23%. In deze meta-

analyse wordt echter alleen de chirurgische toegangsweg vergeleken, en niet de uitgebreidheid van de 

lymfeklierdissectie. Prospectieve studies zijn dan ook noodzakelijk. 

In Hoofdstuk 3 wordt het recidiveringspatroon na een transhiatale resectie bij 149 patiënten met een 

carcmoom van het middelste of onderste gedeelte van de slokdarm danwei de maag cardia 

retrospectief beschreven. De mediane ziekte-vrije periode was 11 maanden (range 1.4 - 62.5) voor 

patiënten die een recidief ontwikkelden. Er was geen verschil in ziekte vrije overleving wanneer het 

optreden van een loco-regionaal recidief en het recidief op afstand met elkaar werden vergeleken. 

Tweeenzeventig patiënten (53%) ontwikkelden een recidief. Tweeendertig (23%) ontwikkelden een 

loco-regionaal recidief, 21 patiënten (15%) en systemisch recidief, en 19 patiënten (14%) een 

combinatie van beide. De belangrijkste locaties van het recidief waren lever (39%) en bot (25%). In 

multi-variate analyse bleken de lymfeklier status en de radicaliteit van de operatie onafhankelijke 

prognostische variabelen. Het histologische type of de locatie van de tumor hadden geen 

voorspellende waarde. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van transthoracale en-bloc resecties, 

hetgeen suggereert dat het verrichten van een transthoracale extended resectie de incidentie van loco-
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regionale recidieven niet vermindert. Er zijn echter slechts drie gerandomiseerde studies die beide 

resectievormen met elkaar vergelijken. 

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van een gerandomiseerde studie gepresenteerd. Deze studie 

vergelijkt de transhiatal resectie met de transthoracale extended en-bloc resectie voor hei 

adenocarcinoom van het middelste of distale gedeelte van de slokdarm of de maagcardia. Tussen april 

1994 en februari 2000 werden 220 patiënten gerandomiseerd voor transhiatal of transthoracale 

resectie. De operaties werden uitgevoerd in twee 'hoog-volume' ziekenhuizen, waar per jaar meer 

dan 50 slokdarmresecties worden uitgevoerd. De belangrijkste eindpunten waren de totale overleving 

en de ziekte-vrije overleving. Vroeg postoperatieve morbiditeit en mortaliteit, quality adjusted life 

years en kosten-effectiviteit werden eveneens vergeleken. Honderdenzes patiënten werden 

gerandomiseerd voor transhiatal resectie, 114 voor transthoracale resectie. De morbiditeit was hoger 

na transthoracale resectie, m.n. ten gevolge van pulmonale complicaties (27% versus 57% resp.). Dit 

leidde tot een significante verlenging van de beademingsduur, de opnameduur op de ICU/MCU en de 

opnameduur op de chirurgische afdeling. Ziekenhuissterfte was vergelijkbaar (twee procent versus 

vier procent). 

Radicaliteit en pTNM stagering waren vergelijkbaar. Aan het einde van de follow-up waren 142 

patiënten overleden, 74 (69%) in de transhiatale groep en 68 (60%) in de transthoracale groep 

(p=0.12). Hoewel er geen significant verschil was in mediane ziektevrije en totale overleving, liepen 

de overlevingscurves na twee tot drie jaar uit elkaar, ten faveure van de extended transthoracale 

resectie. De vijf-jaars ziektevrije overleving was 27% versus 39%, terwijl de totale overleving 29% 

versus 39% was. Verdere follow-up van dit cohort kan mogelijk aangeven of er daadwerkelijk een 

verschil in lange termijn overleving is ten gunste van de extended resectie. De kosten waren 56% 

hoger na een transthoracale resectie. Gebaseerd op de verhoogde vroeg post-operatieve morbiditeit en 

de toegenomen kosten, en hierbij de onzekere resultaten op lange termijn in ogenschouw nemend, kan 

de transthoracale resectie met extended en-bloc lymfeklier dissectie (nog) niet op routine basis worden 

aanbevolen voor het adenocarcinoom van het middelste of distale gedeelte van de slokdarm of de 

maagcardia. 

De effecten van een uitgebreide resectie op de stagering van de tumor is het onderwerp van 

Hoofdstuk 5. Voor het adenocarcinoom van het middelste of distale gedeelte van de slokdarm zijn 

tumor positieve lymfeklieren bij de truncus coeliacus, de a. hepatica of de a. splenica 

afstandsmetastasen (Mla) volgens de 1997 U1CC pTNM classificatie van distale slokdarmtumoren. 

Lymfeklieren in de thorax, (subcarinale, paratracheale en aorta-pulmonale klieren) worden 

daarentegen als regionale klieren beschouwd (NI). Deze proximale klieren kunnen alleen gereseceerd 

worden via een thoracotomie (misschien met uitzondering van de subcarinale klieren). Wij 

onderzochten de diagnostische winst van een extended en-bloc resectie bij 74 patiënten die een 

dergelijke resectie voor een distale slokdarmtumor ondergingen. In deze 74 patiënten werden een 

mediaan van 31 (15-78) lymfeklieren gereseceerd en geïdentificeerd, met een mediaan van 5 (0-31) 
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positieve klieren. Zevenentwintig patiënten (36.5%) hadden tumor positieve klieren in de extended 

fields: 15 patiënten (20.3%) in de buik en 15 patiënten in het mediastinum. De subcannale klieren 

waren het meeste aangedaan (19%). Extended resectie leidde tot verandering in tumorstadium bij 17 

patiënten: twee patiënten hadden geïsoleerde positieve subcarinale klieren, 15 andere tumoren werden 

gestageerd als Mla ten gevolge van de aanwezigheid van tumor positieve klieren bij de truncus 

coeliacus, a. hepatica of a. splenica. Bij 8% van de patiënten bleken de paratracheale klieren of de 

klieren in het aorta-pulmonale venster positief, echter zonder invloed op de stadiering. 

Hoewel de totale en de ziektevrije overleving misschien met significant verbeteren na een extended 

resectie, heeft de aanwezigheid van tumorpositieve lymfeklieren naast de truncus coeliacus mogelijk 

een prognostische betekenis. In een retrospectieve studie (Hoofdstuk 6) werd deze prognostische 

waarde onderzocht. 

Uit een groep van 110 patiënten met een adenocarcinoom van het middelste of distale gedeelte van de 

slokdarm die transhiatal geopereerd werden, hadden 16 patiënten tumor positieve lymfeklieren 

binnen 1 cm van de ligatuur die de oorsprong van de a. gastrica sinistra aangaf. Deze klieren werden 

geïnterpreteerd als coeliacale klieren, en wanneer positief als afstandsmetastasen (Mla). Deze klieren 

waren niet pre-operatief cyto-histologisch aangetoond, waardoor de pre-operatieve tumorstadium III 

veranderde in het post-operat.eve stadium IV. Er was echter geen significant verschil in overleving 

tussen stadium III en stadium IV tumoren: mediane overleving was 1.7 jaar (95% 

betrouwbaarheidsinterval 0.7 - 2.7) en 1.5 jaar (95% betrouwbaarheidsinterval 0.5 versus 2.5) resp. 

(p=0.87, log rank test). Vier patiënten (25%) met stadium IV tumoren waren nog in leven zonder 

tekenen van recidief na een follow-up van 3.0, 3.6, 3.9 en 4.0 jaar. 

Ten gevolge van de anatomische positie tussen aorta en trachea groeien tumoren proximaal van de 

carina al in een vroeg stadium in omgevende structuren, waardoor (radicale) resectie onmogelijk 

wordt. Wij vergeleken in een retrospectieve studie de potentieel curatieve en palliatieve resultaten in 

patiënten met een proximaal oesofaguscarcinoom versus patiënten met een carcinoom van het 

middelste of distale gedeelte van de slokdarm. De slechte resultaten worden beschreven in Hoofdstuk 

7. Dne-jaars overleving was 13.8% voor hoge tumoren versus 44.3% voor lage tumoren, locatie van 

de tumor was een onafhankelijke prognostische variabele. Recidiverende symptomen van de bovenste 

tractus aero-digestivus ontstonden in 38% van de patiënten met een hoge tumor. Patiënten met een 

hoge tumor hebben dus een slechtere prognose dan patiënten met een meer distale tumor. Genezing is 

zeldzaam, en veel patiënten zijn onvoldoende gepalheerd. Patiënten met een hoge tumor van de 

slokdarm moeten alleen geopereerd worden in studieverband, waarbij tevens andere 

behandelingsmodaliteiten getest worden. 

In DEEL TWEE worden enkele chirurgische aspecten van slokdarm resecties nader belicht. In 

Hoofdstuk 8 wordt aangetoond dat paralyse van de stemband vaak voorkomt (in 22% van de 

patiënten, maar gelukkig meestal van voorbijgaande aard is. De morbiditeit die met een 
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stembandstilstand gepaard gaat is echter aanzienlijk, leidend tot een verlengde duur van opname op de 

ICU/MCU en in het ziekenhuis. De paralyse treedt meestal op aan de zijde van de halsincisie. Dil 

betekent dat tijdens een extended transthoracale resectie (met daarbij een lymfeklierdissectie in het 

aortapulmonale venster waarbij de linker n. recurrens gelaedeerd kan worden) de halsincisie ook aan 

de linker zijde gemaakt moet worden om een bilaterale paralyse te voorkomen. 

In Hoofdstuk 9 worden de incidentje, behandeling en gevolgen van een andere beruchte complicatie 

besproken. Letsel van de trachea of de hoofdbronchi is zeldzaam, maar heeft ernstige gevolgen. In 

een serie van 383 patiënten, trad bij zes patiënten een trachealetsel op, bij vijf patiënten na een 

transhiatal resectie en bij één patiënt na een transthoracale resectie. Alle letsels konden primair 

gesloten worden. Het defect werd bedekt met pericard in een patiënt, en met pleura in twee anderen. 

In alle gevallen werd de buismaag over het defect gepositioneerd. Vier patiënten ontwikkelden 

pulmonale complicaties, en patiënten met een trachealetsel bleven gemiddeld langer aan de beademing 

en op de ICU/MCU, hoewel ze niet significant langer in het ziekenhuis bleven. Er was geen 

geassocieerde mortaliteit. 

In Hoofdstuk 10 wordt de behandeling van benigne tracheo-oesophageale fistels na resectie van de 

slokdarm. Dit is een zeldzame, maar ernstige complicatie. In dit hoofdstuk worden zes patiënten met 

deze aandoening beschreven, waarbij tevens de mogelijke behandelingsstrategieën besproken worden. 

De plaats en de grootte van de fistel, in combinatie met de ernst van de symptomen, geeft hierbij 

richting aan de behandeling. 

De drie voorgaande hoofdstukken laten zien dat een oesofagusresectie een grote chirurgische 

procedure is, waarbij twee of drie lichaamsholten (borst, buik en hals) betrokken zijn. Complicaties 

treden vaak op, en niet alleen de chirurg, maar ook andere specialisten zoals de anaesthesist. 

(interventie)radioloog en gastroenteroloog moeten deze complicaties in een vroeg stadium kunnen 

herkennen en behandelen. Dit geldt uiteraard ook voor de verpleegkundige staf op de ICU/MCU en 

de verpleegafdelingen. 

Voor een aantal grote chirurgische ingrepen is aangetoond dat de vroege morbiditeit en mortaliteit 

lager is in centra met een grote ervaring. In Hoofdstuk 11 beschrijven wij de relatie tussen 

ziekenhuisvolume en ziekenhuismortaliteit na oesofagusresectie. Jaarlijks worden ca. 300 

oesofagusresecties verricht in Nederland. Tweeenvijftig procent wordt uitgevoerd in laag-volume 

centra (0-9 resecties/jaar), zes procent in 1-3 centra met een gemiddeld volume (10-19 resecties/jaar). 

terwijl de resterende 42% plaatsvindt in twee hoog-volume centra (meer dan 50 resecties/jaar). Er is 

een significante relatie tussen ziekenhuisvolume en ziekenhuissterfte: ziekenhuissterfte is 12.1%, 7.5% 

en 4.9% voor laag-volume, gemiddeld volume en hoog-volume centra resp. Ziekenhuis volume geeft 

de ervaring van het gehele ziekenhuis weer, inclusief chirurgische, anaesthesiologische, interne en 

verpleegkundige staf. Het is waarschijnlijk niet de individuele chirurg die het verschil maakt, maar de 

gehele omgeving waarbinnen de operatie plaatsvindt. 
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Hoewel ziekenhuissterfte niet de enige maatstaf is waaraan kwaliteit van zorg genieten met worden, 

suggereren deze resultaten een mogelijk positief effect van centralisatie voor slokdarmresecties in 

Nederland. 

Chirurgie vormt nog steeds de belangrijkste pijler van de behandeling van slokdarmkanker. Meer 

kennis over de pathogenese van deze ziekte kan het misschien mogelijk maken in een vroeger stadium 

te interveniëren. In Hoofdstuk 12, het eerste hoofdstuk van DEEL DRIE, worden twee diermodellen 

voor de ontwikkeling van Barrett's slokdarm en Barrett's carcinoom beschreven. In beide modellen 

wordt een ernstige duodeno-oesofageale reflux geïnduceerd, zonder toevoeging van externe 

carcinogenen. In het eerste model, een oesofago-jejunostomie met maagresectie, was het ongerief 

voor de dieren te groot. Deze proef is voortijdig gestopt. In het tweede model werd een oesofago-

jejunostomie aangelegd waarbij de maag m situ bleef. Dit leidde tot minder morbiditeit en mortaliteit. 

Na vier maanden was er weliswaar een kort segment met intestinale mucosa direct proximaal van de 

anastomose, maar dit leek normale jejunummucosa. In ca. eenderde van de dieren was een 

macroscopisch zichtbare tumor ter plaatse van de anastomose, bestaande uit scherp begrensde 

gebieden met atypische klierbuizen met veel mucusproductie. Hoewel deze tumoren leken op een 

goed gedifferentieerd adenocarcinoom, bleek er in eerste instantie toch sprake van een goedaardige 

aandoening lijkend op proctitis of gastritis cystica profunda. Na een jaar was er gemiddeld 10 mm 

Barrett's mucosa inclusief slijmbekercellen zichtbaar. Er was echter geen aantoonbare dysplasie. 

Opnieuw waren er in 90% van de dieren grote tumoren zichtbaar bij de anastomose, met histologische 

kenmerken van maligniteit, maar zonder mvasieve groei of disseminata. Op basis van het 

cytologische beeld werden deze tumoren wel als maligne gekarakteriseerd. Daar deze afwijkingen 

altijd gelegen waren onder normaal plaveiselepitheel, dus niet in contact met het lumen van de 

slokdarm, leken deze tumoren niet te ontstaan via reflux, maar via een tot nu toe niet opgehelderde 

mechanische oorzaak. Hoewel met deze modellen Barrett's oesofagus geïnduceerd kan worden, zijn 

deze modellen waarschijnlijk niet geschikt voor het bestuderen van het Barrett's carcinoom. 

In Hoofdstuk 13 wordt de rol van het Wg/Wnt pad, een belangrijk oncogenetisch 

signaaltransductiepad in de oncogenese van zowel sporadische and familiare coloncarcinomen, 

onderzocht. Dit signaaltransductiepad lijkt ook een belangrijke rol te spelen bij het adenocarcinoom 

van de oesofagus en cardia. B-catemne, een van de belangrijkste componenten van het Wg/Wnt pad, 

was in de celkern aanwezig in 93% van de adenocarcinomen, terwijl het in normale mucosa aan de 

celmembraan gebonden was. De aanwezigheid van ß-catenine in de celkern is een aanwijzing voor de 

activatie van het Wg/Wnt pad. Ook de aanwezigheid van T-Cell Factor 4 (TCF-4) werd onderzocht. 

TCF-4, de belangrijkste effector van het Wg/Wnt pad, is aanwezig in de normale dunne en dikke 

darm, maar niet in de slokdarm. In deze studie bleek TCF-4 aanwezig in alle Barrett segmenten en 

alle tumoren, hetgeen een verder bewijs lijkt voor de intestinalisatie die optreedt gedurende de 

ontwikkeling van een Barrett's oesofagus. Cyclin Dl, een oncogen betrokken bij de oncogenese in de 
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slokdarm, en een van de genen die geactiveerd wordt door het Wg/Wnt pad, was aanwezig in 44% > 

de tumoren. 
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