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Introductie

Alvorens patiënten met colorectale levermetastasen (CRLM) en een te kleine restlever een operatie kunnen 
ondergaan, moet de toekomstige restlever groeien. Portaal Vene Embolisatie (PVE) is de huidige gouden 
standaard om dit te bewerkstelligen. Helaas kan ongeveer 30% van de patiënten na een PVE nog steeds geen 
operatie ondergaan. De twee hoofdredenen hiervoor zijn tumorprogressie en onvoldoende restlever groei. 
Gecombineerde Poort- en Leverader embolisatie (PVE/HVE) is een veel belovende techniek om de restlever 
sneller te laten groeien. De veiligheid en effectiviteit van PVE/HVE wordt momenteel in de DRAGON 1 trial 
onderzocht

Methode

Middels 2 Delphi ronden en een investigatorsmeeting zijn voorafgaand aan de trial beslissingen genomen over 
het protocol. Ieder deelnemend centrum includeert 3 patiënten. De primaire uitkomstmaat is een combinatie van 
de veiligheid van de procedure en de acrual van elk deelnemend centrum. Data wordt gecodeerd ingevoerd en 
opgeslagen in Castor EDC. Alle beeldvorming, gedurende de studieperiode, wordt opgeslagen in de DRAGON 
image bank.

Resultaten

Momenteel zijn 38 centra geïnitieerd in de DRAGON 1 trial en ca. 70 patiënten geïncludeerd. Uit de interim 
analyse bij n=60 blijkt dat er geen procedure gerelateerde Serious Adverse Events waren en de procedure veilig 
kan worden uitgevoerd. Tevens laat de interim analyse zien dat er meer en snellere groei optreed na PVE/HVE 



en kunnen meer patiënten een operatie ondergaan (96%) in vergelijking met de bekende literatuur over PVE .

Conclusie

De Interim analyse van de DRAGON 1 trial laat zien dat PVE/HVE veilig is, er meer en snellere toekomstige 
restlever groei plaatsvindt en dat dit leidt tot meer operaties.
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