
Oncologische uitkomsten van verschillende 
behandelstrategieën voor het lokaal recidief 
rectumcarcinoom in twee gespecialiseerde centra
Auteur(s): Stefi Nordkamp
Co-auteur(s): Eva L.K. Voogt, Desley M.G.I. van Zoggel, Anna Martling, Torbjörn Holm, Gabriella Jansson 
Palmer, Chikako Suzuki, Joost Nederend, Miranda Kusters, Jacobus W.A. Burger, Harm J.T. Rutten, Henrik 
Iversen
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Introductie

De juiste behandeling voor patiënten met een lokaal recidief rectumcarcinoom (LRRC) blijft discutabel, in 
termen van de soort neoadjuvante behandeling en de uitgebreidheid van de resectie. Het doel van deze studie 
was om de behandelstrategieën van twee gespecialiseerde centra in de behandeling van LRRC in Europa te 
vergelijken.

Methode

Patiënten met een chirurgisch curatief behandeld LRRC tussen januari 2003 en december 2017 werden 
retrospectief geïncludeerd. Alle beschikbare MRI’s werden opnieuw beoordeeld volgens een uniform 
stadiëringsprotocol. Primaire uitkomstmaten waren overall overleving (OS), lokaal re-recidief vrije overleving 
(LRFS) en metastase vrije overleving (MFS).

Resultaten

In totaal werden 377 patiënten geïncludeerd, waarvan 126 uit ziekenhuis A en 251 uit ziekenhuis B. Na 5 jaar 
was de LRFS 62.5% in ziekenhuis A versus 42.3% in ziekenhuis B (p=0.017), terwijl de OS en MFS 
gelijkwaardig waren. Een vrije resectiemarge (R0) was de belangrijkste prognostische factor voor overleving, 
met een hazard ratio van 2.232 (95%-BI 1.740-2.864; p?0.001), 3.963 (95%-BI 2.870-5.473; p?0.001), en 1.995 
(95%-BI 1.479-2.691; p?0.001) voor OS, LRFS en MFS respectievelijk. Ziekenhuis A had meer R0 resecties 
(76.2% vs. 61.4%, p=0.004) en had uitgebreidere multiviscerale resecties, terwijl ziekenhuis B meer gebruik 
maakte van neoadjuvante therapie en intra-operatieve radiotherapie (p?0.001).





Figure 1. Kaplan-Meier analyse van OS, LRFS, en MFS, op basis van de soort neoadjuvante therapie

Conclusie

Zowel uitgebreidere chirurgie, als uitgebreider voorbehandelen verbeteren de prognose van LRRC niet. Geen 
van beide strategieën was geassocieerd met een betere OS. Hoewel neoadjuvante chemoradiotherapie bijdraagt 
aan een verbeterde OS en LRFS, blijft het belangrijkste doel het behalen van een R0 resectie.
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