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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Low anterior resecties voor rectumtumoren kunnen uitgevoerd worden middels laparoscopische, robot-
geassisteerde en transanale techniek. Er zijn weinig studies die, rekening houdend met de leercurve, deze drie 
verschillende technieken vergelijken met betrekking tot oncologische uitkomsten.

Methode

In deze retrospectieve multicenter cohort studie werden patiënten geïncludeerd die tussen 2015 en 2017 een low 
anterior resectie ondergingen in 11 dedicated centra, waar de leercurve van de desbetreffende techniek was 
doorlopen. De primaire uitkomst was overleving na drie jaar follow up. Secundaire uitkomsten waren 
ziektevrije overleving en lokaal recidief na drie jaar follow up. Er werd een multivariabele cox-regressie analyse 
uitgevoerd.

Resultaten

In totaal zijn 617 patiënten geïncludeerd, waarvan 252 een laparoscopische, 205 een robotische en 160 een 
transanale low anterior resectie ondergingen. Oncologische uitkomsten waren niet significant verschillend. 
Overleving na drie jaar was 90.0%, 90.4% en 87.6% na respectievelijk, laparoscopische, robot-geassisteerde en 
transanale low anterior resectie. Ziektevrije overleving na drie jaar was 77.8% in de laparoscopische groep, 
75.8% in de robot-geassisteerde groep en 78.8% in de transanale groep. Lokaal recidief was 6.1%, 6.4% en 
5.7% voor laparoscopische, robot-geassisteerde en transanale low anterior resectie. De cox-regressie liet voor 
elk van deze uitkomsten geen significant verschil zien tussen de drie technieken, corrigerend voor confounders.



Conclusie

Oncologische resultaten na drie jaar follow up zijn vergelijkbaar tussen laparoscopische, robot-geassisteerde en 
transanale low anterior resecties in centra waar de leercurve voor de desbetreffende techniek is doorlopen.
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