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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Acute resectie voor linkszijdig obstructief coloncarcinoom is geassocieerd met een hoger risico op mortaliteit 
dan bridge to surgery middels decomprimerend stoma of metalen stent. Echter, risicofactoren hiervoor zijn 
onbekend.

Methode

Deze multicenter cohort studie werd uitgevoerd in 75 Nederlandse centra. Patiënten die een resectie 
ondergingen met curatieve intentie vanwege linkszijdig obstructief colon carcinoom tussen 2009 en 2016 
werden geïncludeerd. De drie behandelopties en waren acute resectie, bridge to surgery middels metalen stent 
en bridge to surgery middels decomprimerend stoma. Risico factoren voor 90-dagen mortaliteit na eerste 
interventie werden geïdentificeerd middels multivariabele logistische regressie. Vervolgens werd een risico 
model ontwikkeld.

Resultaten

In totaal werden 2395 patiënten geïncludeerd. Bij 1848 (77%) patiënten was een acute resectie de eerste 
interventie, bij 332 (14%) patiënten werd een decomprimerend aangelegd als bridge to surgery en bij 215 (9%) 
patiënten werd een metalen stent geplaatst als bridge to surgery. In totaal overleden 152 patiënten (6.3%) binnen 
90 dagen na de eerste interventie. Het aanleggen van een decomprimerend stoma was onafhankelijk 
geassocieerd met een lager risico op 90-dagen mortaliteit (HR: 0.27, CI: 0.094-0.62). Risicofactoren voor 90-
dagen mortaliteit waren leeftijd, ASA classificatie, tumor locatie, serum creatinine en CRP bij presentatie. Het 
ontwikkelde risicomodel had een area under the curve van 0.84 (CI: 0.81-0.87).



Conclusie

Het type behandeling bij patiënten met een linkszijdig obstructief colon carcinoom heeft een significante impact 
op de 90-dagen mortaliteit na eerste interventie. Het gebruik van een decomprimerend stoma als bridge to 
surgery zorgt voor een reductie van 90-dagen mortaliteit, vooral bij oudere kwetsbare patiënten.
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