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Cholangiocarcinoom is een relatief zeldzame maligniteit uitgaande van het galwegepitheel.
De tumor wordt anatomisch ingedeeld in drie typen: intrahepatisch, perihilair (rondom de
bifurcatie van de rechter en linker ductus hepaticus) en distaal (in de choledochus vanaf de
aftakking van de ductus cysticus).
Het (peri)hilair cholangiocarcinoom is wat diagnostiek en behandeling betreft het
meest complexe subtype van de ziekte. De diagnose is vaak moeilijk te stellen omdat er bij
beeldvorming wel een strictuur wordt gezien, maar door de groeikarakteristieken van de tumor
het lastig is om een cytologische of histologische diagnose te verkrijgen. Ongeveer 80% van
de patiënten met hilair cholangiocarcinoom is op het moment van diagnose niet meer curatief
te behandelen vanwege locoregionale uitbreiding van de ziekte, metastasen of comorbiditeit
waardoor grote chirurgie niet mogelijk is. De overige 20% van de patiënten ondergaat een
uitgebreide work-up om in aanmerking te komen voor een chirurgische behandeling. In opzet
curatieve chirurgie bestaat uit extrahepatische galwegresectie in combinatie met een partiële
leverresectie en in sommige gevallen zelfs een aanvullende pancreaticoduodenectomie.
De afgelopen jaren hebben zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de
diagnostiek en behandeling van het cholangiocarcinoom. Zo wordt er volop geëxperimenteerd
met innovatieve diagnostische technieken als near-infrared optical imaging waarbij gebruik
wordt gemaakt van zogenaamde optical tracers die in staat zijn om tumoren specifiek te
visualiseren. Op chirurgisch gebied wordt met nieuwe technieken als vena porta-embolisatie
en de experimentele ALPPS procedure (Associated Liver Partition and Portal vein ligation
for Staged hepatectomy) hypertrofie van de toekomstige restlever geïnduceerd. Ten slotte
heeft levertransplantatie opnieuw intrede gedaan voor een geselecteerde groep patiënten met
irresectabel hilar cholangiocarcinoom.
In dit proefschrift worden een aantal nieuwe strategieën in de diagnostiek en behandeling
van hilar cholangiocarcinoom nader onderzocht.

Hoofdstuk 1 dient als algemene inleiding en beschrijft de opzet van dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 wordt een review gepresenteerd over de huidige inzichten in behandeling
en diagnostiek van cholangiocarcinoom. Het biedt de lezer een introductie in het veld en de
mogelijkheid om het hilair cholangiocarcinoom tegen de achtergrond van de andere subtypen
te plaatsen. In het hoofdstuk worden ook de palliatieve behandelopties besproken. Essentieel
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in het palliatieve traject is om de galafvloed te waarborgen omdat dit noodzakelijk is voor de
overleving.

In Hoofdstuk 3 onderzoeken we een geschikt target voor in vivo visualisatie van hilair
cholangiocarcinoom. Near-infrared molecular imaging is een nieuwe techniek waarbij
tumorcellen kunnen worden gevisualiseerd door gebruikt te maken van zogenaamde
fluorescente ‘probes’. De probe bestaat uit een fluorescent molecuul dat gekoppeld is aan een
tumorspecifiek ligand. Fluorescente moleculen hebben de eigenschap dat ze kunnen worden
geëxciteerd door licht van een bepaalde golflengte en hierop zelf fotonen kunnen uitzenden
met een iets andere golflengte. Licht in het nabij-infrarode spectrum heeft als kenmerk dat het
in staat is tot een bepaalde mate van weefselpenetratie. Op deze manier kunnen tumoren in
vivo in beeld worden gebracht.
De eerste stap voor het ontwikkelen van een fluorescente probe voor hilair
cholangiocarcinoom is het selecteren van de juiste target op de tumorcel. Door gebruik te
maken van de eerder beschreven TArget Selection Criteria (TASC) hebben we uit de literatuur
een aantal potentiële targets geïdentificeerd. Uiteindelijk bleek mucin1 (MUC1) de meest
veelbelovende target. Om dit te bevestigen werd MUC1 expressie onderzocht in 29 preparaten
van hilair cholangiocarcinoom. Immunohistochemische kleuring toonde MUC1 expressie in
100% van de gevallen. In 72% was de expressie sterk aanwezig en in 21% matig. MUC1 expressie
was voornamelijk aanwezig in het cytoplasma van de cel. In niet-maligne galwegen was MUC1
expressie niet tot zwak aanwezig. We concluderen in deze studie dat er een duidelijk verschil is
in MUC1 expressie tussen de tumor en gezond biliair epitheel. Of dit verschil voldoende is voor
een significante tumor-to-background ratio zal verder uitgezocht moeten worden.

Het is bekend dat de aanwezigheid van lymfekliermetastasen een negatieve invloed heeft op de
overleving na resectie van hilair cholangiocarcinoom. In Hoofdstuk 4 hebben we onderzocht
of de postoperatieve stadiëring verder verbeterd kan worden door detectie van lymfeklier
micrometastasen. Deze studie is uitgevoerd in twee centra: het Universitair Medisch Centrum
in Groningen en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Er waren 91 patiënten die een
resectie hadden ondergaan voor hilair cholangiocarcinoom waarbij conventioneel histologisch
onderzoek geen lymfekliermetastasen liet zien. Alle lymfeklieren van deze patiënten werden
uit het weefselarchief gehaald en opnieuw gesneden en immunohistochemisch gekleurd met
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cytokeratine 19 (K19). Lymfeklier micrometastasen werden gedetecteerd bij 11 van de 91
patiënten (12%). Deze groep had een significant slechtere overleving dan de groep zonder
(micro)metastasen. De overleving van patiënten met micrometastasen was vergelijkbaar
met een groep van 43 patiënten met lymfeklier metastasen welke waren aangetoond met
conventioneel histologisch onderzoek. Een multivariabele analyse bevestigde de aanwezigheid
van lymfeklier micrometastasen als onafhankelijke prognostische factor voor de overleving.
Er werd geconcludeerd dat door het snijden van meerdere coupes van de lymfeklieren in
combinatie met een immunohistochemische kleuring de postoperatieve stadiëring van hilair
cholangiocarcinoom kan worden verbeterd. Dit heeft mogelijk implicaties voor de nabije
toekomst wanneer effectieve adjuvante behandelingen beschikbaar komen.

De waarde van peroperatief vriescoupeonderzoek van het proximale galwegsnijvlak is
onderzocht in hoofdstuk 5. Vriescoupeonderzoek wordt vaak toegepast tijdens operaties
om te controleren of het chirurgische snijvlak vrij van tumorweefsel is. Vriescoupeonderzoek
bij hilair cholangiocarcinoom is mogelijk minder betrouwbaar vanwege het specifieke
groeipatroon van de tumor wat bestaat uit submucosale infiltratie en zogenaamde ‘skipped
lesions’ wat wordt gekenmerkt door eilandjes van tumorcellen tussen normaal galwegepitheel
en -wand.
Peroperatief vriescoupeonderzoek van het proximale galwegsnijvlak werd toegepast bij 67
patiënten die tussen 1990 en 2014 een resectie van een hilair cholangiocarcinoom ondergingen.
De uitkomsten werden vergeleken met de definitieve uitslag van histopathologisch onderzoek
op basis van paraffine coupes. De sensitiviteit van vriescoupeonderzoek was 68%. Bij 8
patiënten was de uitslag fout-negatief. Bij tien patiënten kon de resectie worden uitgebreid
op geleide van het vriescoupeonderzoek. Uiteindelijk resteerden drie patiënten met definitief
tumorvrije snijvlakken. Twee van de drie patiënten hadden echter lymfekliermetastasen. Er
werd geconcludeerd dat vriescoupeonderzoek van beperkte waarde is omdat het de verwachte
prognose van uiteindelijk maar één van de 67 patiënten beïnvloed heeft. In de literatuur
vonden we dat secundair verkregen radicale resecties op geleide van vriescoupeonderzoek
niet leidt tot een verbeterde overleving. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat
een aanvullende resectie van het proximale snijvlak vaak bemoeilijkt wordt door technische
en anatomische beperkingen. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat een substantiële
resectie (minimaal 5mm) geassocieerd wordt met minder lokale recidieven en een verbeterde
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overleving. Daarom hebben we voorgesteld dat vriescoupeonderzoek van het proximale
galwegsnijvlak gereserveerd zou moeten worden voor die gevallen waarbij een aanvullende
resectie van substantiële lengte mogelijk is.

Levertransplantatie voor patiënten met een irresectabel hilair cholangiocarinoom heeft
de afgelopen jaren opnieuw zijn intrede gedaan. Vooral de goede resultaten van het neoadjuvante Mayo protocol, ontwikkeld door de Mayo Clinic in Rochester, de Verenigde
Staten, hebben hieraan bijgedragen. Het Mayo protocol bestaat uit hoge doses uitwendige
en inwendige radiotherapie gecombineerd met chemosensitisatie. Na doorlopen van de
neoadjuvante behandeling ondergaan patiënten een levertransplantatie. De studie in
hoofdstuk 6, uitgevoerd in de Mayo Clinic, beschrijft de complicaties die gepaard gaan met
hoge doses radiotherapie voor patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan in het
kader van het Mayo protocol. Vooral vasculaire complicaties zijn te verwachten bij hoge doses
radiotherapie. De onderzoekgroep bestond uit 68 patiënten die behandeld waren volgens het
Mayo protocol. Arteriële complicaties ontstonden in 21% van de gevallen, complicaties van
de vena portae in 22% van de gevallen en over de gehele breedte waren er 40% vasculaire
complicaties. Late arteriële complicaties traden vaker op in levende-donor ontvangers
dan in een controlegroep van levende-donor ontvangers die voor andere redenen waren
getransplanteerd. De verklaring hiervoor is dat bij levende-donor levertransplantatie voor
hilair cholangiocarcinoom er gebruikt wordt gemaakt van de natieve arteria hepatica van de
ontvanger die in het bestralingsveld heeft gelegen. Bij de overleden-donor ontvangers was
er geen verhoogde kans op late arteriële complicaties omdat hierbij gebruik wordt gemaakt
van een iliacale interpositie graft voor de arteriële anastomose, die geen blootstelling heeft
gehad aan radiotherapie. Ondanks de verhoogde vasculaire complicaties, was de patiënten transplantaat overleving vergelijkbaar tussen patiënten met hilair cholangiocarcinoom
en de controlegroepen. Deze studie benadrukt de vasculaire morbiditeit die gepaard gaat
met neo-adjuvante chemoradiotherapie in het kader van het Mayo protocol voor hilair
cholangiocarcinoom.

Het Mayo protocol wordt niet alleen gekenmerkt door de neo-adjuvante chemoradiotherapie,
maar ook uit de strikte inclusiecriteria die gehanteerd worden. Alleen patiënten met een vroeg
stadium hilair cholangiocarcinoom zonder locoregionale lymfekliermetastasen komen in
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aanmerking voor een levertransplantatie na completering van het protocol. In de literatuur
wordt gediscussieerd of de goede resultaten die met het Mayo protocol worden behaald te
relateren zijn aan de neoadjuvante chemoradiotherapie of toch aan de strikte selectiecriteria.
Dit is een relevante vraag gezien de vasculaire complicaties die gepaard gaan met het protocol
(hoofdstuk 6). Om een bijdrage te leveren aan deze discussie, hebben we in hoofdstuk 7
een studie opgezet waarbij we gebruik hebben gemaakt van de European Liver Transplant
Registry (ELTR). Via de ELTR werden 147 patiënten geïdentificeerd die in Europa een
levertransplantatie hadden ondergaan voor hilair cholangiocarcinoom. Op deze groep werden
retrospectief de selectiecriteria toegepast die door de Mayo Clinic worden gebruikt. Er waren
31 patiënten die voldeden aan de criteria maar niet waren behandeld met neoadjuvante
chemoradiotherapie. De vijf-jaarsoverleving na levertransplantatie in deze groep was 57%
en is daarmee vergelijkbaar met de overleving van patiënten met een histolgisch bewezen
hilair cholangiocarcinoom in de Mayo Clinic. De resultaten van deze studie dienen uiteraard
voorzichtig te worden geïnterpreteerd vanwege de retrospectieve studieopzet. Toch lijkt het
erop dat met uitsluitend strenge selectiecriteria (zonder neoadjuvante chemoradiotherapie)
een goede overleving kan worden bereikt met levertransplantatie voor het hilair
cholangiocarcinoom.
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