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Introductie

Orgaansparende behandelingen van vroeg stadium rectumcarcinomen zijn toegenomen in populariteit. De 
noodzaak tot aanvullende chirurgie na een lokale excisie wordt bepaald aan de hand van de pathologische 
beoordeling van het weefsel. Het doel van deze studie was om de interobserver variabiliteit te beschrijven tussen 
verschillende pathologen en de invloed hiervan op de behandeling van patiënten met een vroeg stadium 
rectumcarcinoom te beoordelen.

Methode

Patiënten met een lokaal verwijderd pT1-2 rectumcarcinoom werden geïncludeerd in deze prospectieve cohort 
studie, die gebruik maakte van data van de TESAR studie. Zowel kwantitatieve metingen als pathologische 
risicofactoren werden geëvalueerd. Interobserver variabiliteit werd gerapporteerd met percentages en Fleiss’ 
Kappa- of intra-class coëfficiënten.

Resultaten

In totaal werden 127 patiënten geïncludeerd. Drieënnegentig procent van de originele pathologieverslagen was 
compleet. In 73 van de 127 (57.5%) patiënten werden discrepanties in de beoordeling geobserveerd. In 36 
(28.3%) patiënten betrof het een discrepantie in de beoordeling van risicofactoren voor lymfekliermetastasen. 
De interobserver overeenkomsten van de beoordeelde variabelen varieerde tussen 74% en 95% of ? 0.533 - 
0.962. De beoordeling van (lymf)angioinvasie toonde discrepanties in 26% (?=0.533, 95% CI 0.379 – 0.687) 
van de patiënten. In veertien patiënten (11%) resulteerde discrepanties in een verandering van de 
behandelstrategie.



De pathologische beoordeling van (lymf)angioinvasie

Conclusie

Deze studie toonde dat pathologische beoordeling van vroege rectumcarcinomen substantiële interobserver 
variabiliteit bevat, met name in de beoordeling van (lymf)angioinvasie. Pathologen spelen een zeer belangrijke 
rol in het vaststellen van de behandeling na een lokale excisie van een vroeg stadium rectumcarcinoom. Om het 
aantal patiënten dat wordt over- of onderbehandeld te verkleinen moet deze interobserver variabiliteit worden 
teruggebracht.
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