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Introductie

Het beoordelen van de levensvatbaarheid van de darm kan een uitdaging zijn tijdens acute chirurgische 
ingrepen, vooral als het gaat om mesenterische ischemie. Peroperatieve fluorescentie angiografie (FA) kan een 
waardevol instrument zijn voor de chirurg om te bepalen of darmresectie noodzakelijk is, en om de meest 
geschikte resectiemarges te bepalen. Het doel van deze studie is verslag uit te brengen over het gebruik van FA 
in de acute setting en de invloed ervan op de peroperatieve besluitvorming te beoordelen.

Methode

Dit is een retrospectieve multicenter cohortstudie van patiënten die tussen februari 2016 en februari 2021 een 
FA-geleide abdominale spoedoperatie ondergingen in drie colorectale units waar peroperatieve FA werd 
uitgevoerd om de darmlevensvatbaarheid te beoordelen. Primair eindpunt was verandering van management in 
chirurgische strategie na de FA beoordeling. 

Resultaten

In totaal werden 93 patiënten (50 mannen, 66,6 ± 19,2 jaar, ASA-score >III in 85%) geopereerd in de acute 
setting. De chirurgische benadering was een laparotomie bij 66 (71%) patiënten en laparoscopie bij 27 (29%), 
waarvan zeven (25%) werden geconverteerd. De meest voorkomende etiologieën waren mesenterische ischemie 
(n=42,45%) en adhesie/hernia-gerelateerde strangulatie(n=41, 44%). Bij 50 patiënten werd een darmresectie 
verricht. De totale percentages van anastomose na resectie, heroperatie en 30-dagen mortaliteit waren 
respectievelijk 48% (24/50, één lek), 12% en 18%. FA veranderde het management bij 27 (29%) patiënten. Bij 
vier patiënten werd resectie vermeden en bij 21 (in totaal 23%) werd extra darmlengte behouden (mediaan 50 
cm darm gespaard, IQR 28-98) hoewel drie patiënten verdere ischemie ontwikkelden. Bij zes (5%) patiënten 
was een uitgebreide resectie nodig (mediaan 20 cm, IQR 6-50 extra darm). 



Vertegenwoordigt een casus waarbij de perfusie duidelijk gecompromitteerd was bij marcroscopisch onderzoek. 
FA beoordeling toonde duidelijke fluorescentie aankleuring, er werd geen resectie uitgevoerd. De patiënt had 
een ongecompliceerd postoperatief beloop..

Conclusie

Bij patiënten die geopereerd werden voor darmischemie bleef bij ongeveer één op de vier patiënten de darm 
behouden door het peroperatieve gebruik van FA, maar de interpretatie hiervan moet zorgvuldig gebeuren. Deze 
voorlopige resultaten rechtvaardigen verdere prospectieve studies van deze veelbelovende technologie.  
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