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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Bij standaard onderzoek van verwijderde lymfeklieren bij colonresecties kunnen micrometastasen gemist 
worden. Schildwachtklieridentificatie (SLNi) met ultrastaging, uitgebreid pathologisch onderzoek, kan tot 
betere detectie van micrometastasen leiden, waarna patiënten in aanmerking komen voor chemotherapie. Het 
uiteindelijk doel van SLNi is betere diagnostiek.

Methode

In een pilot studie (n=10) wordt SLNi verricht bij patiënten met een cT1-2N0 coloncarcinoom. Indocyanine 
groen wordt peroperatief in vier kwadranten submucosaal rondom de tumor geïnjecteerd middels een 
colonoscopie. De SLN wordt vervolgens mesenteriaal gemarkeerd waarna robot geassisteerde colon resectie 
plaatsvindt. Postoperatief vindt ultrastaging van alle lymfeklieren plaats

Resultaten

Bij iedere patiënt werd minimaal één SLN geïdentificeerd (gemiddeld: 2.4 SLNs). Er waren geen SLNi-
gerelateerde complicaties. Bij zeven patiënten was de SLN binnen 10 minuten zichtbaar na injectie van 
indocyanine groen. De mediane SLNi-tijd (van start colonoscopie tot dissectie) was 30.5 minuut (range: 18-75 
minuten). Twee patiënten hadden lymfekliermetastasen: één patiënt had 44 negatieve lymfeklieren en de enige 
lymfeklier met metastasen was ook een SLN, daarnaast had één patiënt 5 lymfeklieren met metastasen waarbij 
beide SLNs ook positief waren.



Conclusie

Schildwachtklieridentificatie middels indocyanine groen bij patiënten met een cT1-2N0 coloncarcinoom is 
veilig. SLNi kan in een acceptabele tijd verricht worden. De aanwezigheid van minstens één SLN bij iedere 
patiënt, de aanwezigheid van metastasen in SLNs en de afwezigheid van lymfekliermetastasen in overige 
lymfeklieren bij een tumor-negatieve SLN biedt perspectief voor verder onderzoek.
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