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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Rectumcarcinoom patiënten met een (near-)complete respons op neoadjuvante (chemo)radiatie komen in 
aanmerking voor een Wait-and-See beleid met als doel orgaanpreservatie in plaats van een totale mesorectale 
excisie (TME). Bij een lokale regrowth is TME alsnog de standaard behandeling. In deze studie wordt de rol 
van lokale excisie (LE) voor een luminaal recidief onderzocht.

Methode

Via de landelijke Wait-and-See studie werden 606 patiënten prospectief vervolgd; inclusie voor deze studie 
volgde indien LE werd uitgevoerd voor een vermeende luminale regrowth. De volgende uitkomsten werden 
geanalyseerd: histopathologische resultaten na LE, kans op recidief ziekte, kans op blijvende orgaanpreservatie 
en 5-jaar stomavrije en overall overleving.

Resultaten

77 patiënten met LE voor een vermeende regrowth werden geïncludeerd: 27 patiënten ondergingen een vroege 
LE (<6 maanden na laatste bestraling) en 50 een late LE (?6 maanden). Mediane follow-up duur was 53 
maanden. Bij 28 (36%) patiënten werd het LE-resectiepreparaat histopathologisch geclassificeerd als ypT0 
(inclusief 9 adenomen). Na LE ondergingen 13/77 (17%) patiënten (allen met ypT2-3 en/of irradicale resectie) 
een completion TME (cTME). 14/64 (22%) patiënten zonder cTME ontwikkelden een locoregionaal recidief 
gedurende follow-up na LE; allen werden succesvol met salvage TME behandeld. 8/77 (10%) patiënten 
ontwikkelden afstandsmetastasen. De kans op blijvende orgaanpreservatie in dit cohort was 65%, de 5-jaar 
stomavrije overleving 70% en overall overleving 96%. Er was geen verschil in uitkomst tussen patiënten na een 
vroege of late LE.



Flow-chart van patiënten in Wait-and-See registratie studie na chirurgische behandeling

Conclusie

LE met strikte follow-up in een orgaansparend traject is mogelijk een goed alternatief voor TME bij een 
vermeende lokale regrowth van het rectumcarcinoom.
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