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Samenvatting en implicaties

CT-colografie is een structurele radiologische methode om het colorectum te 
onderzoeken op poliepen en kanker. De techniek wordt in de klinische praktijk 
gebruikt wanneer de coloscopie incompleet is, maar ook als alternatief voor 
coloscopie. Daarnaast wordt CT-colografie onderzocht als methode voor 
dikkedarmkanker screening.
Alle technieken hebben hun beperkingen en van sommige aspecten zijn de 
data beperkt. Voor CT-colografie zijn dit ondermeer: onvoldoende inzicht in de 
verschillende screening strategieën, het gebruik van ioniserende straling, een 
pijnlijke darm distensie en een belastende darmvoorbereiding. In dit proefschrift 
onderzoeken we de mogelijkheden om hieraan te werken om daarmee de CT-
colografie techniek te verfijnen.

In verband met een mogelijke toekomstige rol van CT-colografie als 
screeningsonderzoek, is de kosteneffectiviteit erg belangrijk en daarom moeten 
we alle manieren onderzoeken om kosten te besparen. Omdat laboranten in staat 
zijn om CT-colografie net zo goed te beoordelen voor intracolonische bevindingen 
als radiologen [1–3], zou het rapporteren van intracolonische bevindingen door 
laboranten een kostenbesparende strategie kunnen zijn voor screening CT-
colografie. In een strategie met laboranten als de beoordelaar van intracolonische 
bevindingen, zou het onpraktisch zijn als een radioloog alle beelden moet beoordelen 
voor extracolonische bevindingen. Daarom bestuderen we in hoofdstuk 2 of 
laboranten in staat zijn om na een training extracolonische bevindingen te triageren 
in vier categorieën: normale, onbelangrijke, waarschijnlijk onbelangrijke en 
mogelijk belangrijke bevindingen [4]. Voor waarschijnlijk onbelangrijke en mogelijk 
belangrijke bevindingen is vervolgonderzoek noodzakelijk, terwijl dit voor normale 
en onbelangrijke bevindingen niet noodzakelijk is. Indien laboranten effectief kunnen 
triageren, behoeven de radiologen slechts een klein gedeelte van de CT-colografie 
scans te beoordelen voor extracolonische bevindingen. In deze studie hebben we 
een uitgebreide structurele training gegeven aan acht röntgenlaboranten. Daarna 
hebben de laboranten 280 CT-colografie scans getriageerd voor extracolonische 
bevindingen. De eerste en laatste 40 CT onderzoeken waren identieke examen scans 
zonder feedback van het radiologische verslag. De overige 200 CT onderzoeken 
vormden een tweede training doordat er feedback vanuit het radiologische verslag 
werd gegeven nadat de casus was beoordeeld. We vonden dat laboranten een 

Boellaard.indd   196 4-11-2013   9:23:27



Samenvatting, conclusies en implicaties

197

11

sensitiviteit en specificiteit van 70% behaalden voor casus waarbij vervolgonderzoek 
noodzakelijk was. Voor waarschijnlijk onbelangrijke bevindingen verbeterde de 
triage significant tussen het eerste en het laatste examen (52% vs. 70%). Echter 
voor CT onderzoeken met mogelijk belangrijke bevindingen werd geen verbetering 
gezien in triageren (beide examens 69%).
Hoewel we een leereffect hebben geobserveerd, was de triage na de training 
nog onvoldoende om te overwegen deze strategie in screening CT-colografie toe 
te passen. Ook bij een effectievere triage, zou het triageren van extracolonische 
bevindingen door laboranten waarschijnlijk een lastige medicolegale discussie 
opleveren. Onze studie impliceert dat een CT onderzoek van de buik met de complexe 
anatomie en uitgebreide differentiaal diagnoses waarschijnlijk niet geschikt is voor 
beoordeling door laboranten. Daarom zouden studies naar de rol van laboranten bij 
CT-colografie zich alleen moeten richten op intracolonische bevindingen.

De blootstelling aan ioniserende straling is een risico van CT-colografie en de 
risico-batenverhouding is in het bijzonder van belang in het kader van screening. 
De baten van CT-colografie zijn duidelijk in de zin van sensitiviteit en specificiteit 
voor dikkedarmkanker en poliepen. Het risico van blootstelling aan röntgenstraling 
kan echter in de loop van de tijd veranderen door invoering van striktere 
richtlijnen en stralingsefficiëntere CT-scanners. Het is daarom van belang om de 
huidige stralingsbelasting van CT-colografie te weten. Daarom beschrijven we in 
hoofdstuk 3 een stralingsdosis enquête onder CT-colografie onderzoeksinstituten. 
Het doel van de enquête was het vaststellen van de gebruikte stralingsdosis in 
2011 en of de stralingdosis gedaald was ten opzichte van 2007, het jaar waarin de 
laatste stralingsdosis enquête werd gehouden. We hebben 109 instituten gemaild 
en gevraagd alle beschikbare CT-colografie protocollen te vertrekken (screening, 
klinische praktijk met en zonder intraveneus contrastmiddel). Achtenvijftig instituten 
hebben hun protocol gestuurd. De mediane effectieve stralingsdosis in 2011 was 7.6 
mSv voor klinische praktijk en 4.4 mSv voor screeningsprotocollen. De stralingsdosis 
was niet verminderd ten opzichte van 2007 voor zowel de klinische praktijk als de 
screeningsprotocollen. Berrington de González heeft de risico-batenverhouding 
onderzocht voor screening CT-colografie en voor deze berekening werd 7 mSv 
voor mannen en 8 mSv voor vrouwen gebruikt [5]. Onze resultaten geven aan dat 
de gebruikte effectieve stralingsdosis bijna de helft is van de bovengenoemde 
studie. Een stralingsdosis reductie tot 2 mSv lijkt mogelijk en dit zou de risico-
batenverhouding verder kunnen verbeteren. De implementatie van striktere 
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richtlijnen en stralingsdosis reducerende middelen, zoals iteratieve reconstructie 
algoritmen, kunnen bijdragen om deze reductie te realiseren.

Hoofdstuk 4 is een beschrijvend review waarin we de literatuur van twee belangrijke 
CT-colografie aspecten samenvatten: darminsufflatie en stralingsdosis. Op basis 
van de literatuur komen we tot de volgende aanbevelingen en conclusies: Om 
voldoende darm distensie te krijgen adviseren we om automatische insufflatie met 
koolstofdioxide te gebruiken via een dunne flexibele katheter. Scopolaminebutyl 
bromide is het spasmolyticum van voorkeur vanwege de positieve effecten op pijn, 
belasting, insufflatie en de lagere kosten (dan het alternatief: glucagon hydrochloride). 
Scans moeten zowel in buikligging als rugligging gemaakt worden, hoewel een 
zijligging als alternatief voor buikligging gebruikt kan worden. Een protocol met lage 
stralingsdosis en zonder intraveneus contrastmiddel moet gebruikt worden indien 
de extracolonische bevindingen niet van belang worden geacht. Het reduceren van 
de stralingsdosis is mogelijk door het voltage of de buisstroom te verlagen, ook moet 
dosismodulatie worden gebruikt indien dit beschikbaar is. Iteratieve reconstructie 
algoritmen kunnen de stralingsdosis verlagen zonder verlies van beeldkwaliteit.

Het volgende aspect dat aan bod komt in dit proefschrift is de belasting van 
darminsufflatie. Om het gehele darmlumen adequaat te kunnen beoordelen is 
darminsufflatie noodzakelijk. Helaas veroorzaakt de insufflatie rek van de darmwand 
en geeft ongemak en krampende pijn. In verschillende studies, zowel in screening als 
in patiëntenzorg, werd de pijn en belasting van CT-colografie negatiever beoordeeld 
dan bij coloscopie onder een roesje [6–9]. Behoudens de pijn en onrust zelf, kan dit 
de adherentie aan CT-colografie beïnvloeden. In hoofdstuk 5 beschrijven we het 
ontwerp van een prospectieve gerandomiseerde dubbelblinde studie. In deze studie 
evalueerden wij of een enkele bolus intraveneus alfentanil een klinische relevante 
verlaging geeft van maximale pijn bij darminsufflatie. Dit is de eerste studie waarbij 
pijnstilling werd onderzocht bij CT-colografie. In hoofdstuk 6 beschrijven we de 
resultaten en deze laten zien dat een enkele intraveneuze alfentanil bolus een 
klinisch relevante daling gaf van pijn tijdens de darminsufflatie. De pijn en belasting 
van de totale CT-colografie procedure waren ook lager met alfentanil. In de alfentanil 
groep werd vaker duizeligheid en desaturaties (< 90% SpO2) geconstateerd, hoewel 
deze desaturaties klinische irrelevant waren omdat ze kortdurend waren en 
spontaan herstelden. De herstelscore verschilde direct na de procedure, maar was 
vergelijkbaar 30 minuten na de injectie van de studiemedicatie. De proceduretijd 
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was vergelijkbaar in beide groepen. Onze studie heeft laten zien dat een enkele bolus 
intraveneus alfentanil de pijn en belasting van CT-colografie verlaagt en daarom kan 
alfentanil de acceptatie van CT-colografie verbeteren onder artsen, patiënten en 
screening deelnemers. In het bijzonder voor mensen met een lage pijndrempel kan 
een het gebruik van een pijnstiller zoals alfentanil een goede optie zijn. Echter, meer 
data zijn noodzakelijk over het veiligheidsprofiel van een lage dosis alfentanil bolus.
Wanneer een ziekenhuis overweegt om alfentanil te gaan gebruiken tijdens de CT-
colografie insufflatie zal dit implicaties hebben op de manier waarop het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Een arts getraind in het gebruik van opiaten zal de procedure 
moeten uitvoeren. Momenteel wordt het onderzoek vaak door een laborant 
uitgevoerd. Het is ook noodzakelijk om noodmedicatie en apparatuur dichtbij te 
hebben. Omdat de pijn van de patiënt bij het gebruik van alfentanil een minder 
betrouwbare maat wordt voor de hoeveelheid geïnsuffleerd gas, is het belangrijk 
om een automatische insufflator te gebruiken met een veiligheidsventiel die hoge 
drukken voorkomt. Een andere implicatie is dat patiënten vervoer moeten regelen 
omdat zij zelf niet naar huis mogen rijden na het inspuiten van alfentanil. Indien 
scopolaminebutyl bromide wordt gebruikt, mag de patiënt niet rijden tot een 
half uur na de procedure. Bij het gebruik van glucagon hydrochloride zijn er geen 
beperkingen qua autorijden. Om te voorkomen dat alle bovengenoemde implicaties 
zich in de praktijk voordoen, is het te overwegen om een studie uit te voeren om 
te onderzoeken of een orale pijnstiller in staat is een klinisch relevante pijndaling 
te geven tijdens CT-colografie. De huidige literatuur laat echter over het algemeen 
onvoldoende effect zien van orale (niet opiaat) pijnstillers op het voorkomen van 
procedurele pijn [10–12].

Een andere factor die de pijn en belasting kan beïnvloeden is het gebruikte 
spasmolyticum. Tijdens de CT-colografie procedure wordt een spasmolyticum 
geïnjecteerd om darmdistensie te verbeteren en om darmkrampen en 
bewegingsartefacten te verminderen. Er zijn twee spasmolytica die frequent worden 
gebruikt, namelijk scopolaminebutyl bromide en glucagon hydrochloride. Er is nog 
weinig bekend over de mogelijke verschillen in darmdistensie en belasting tussen 
deze twee middelen. Slechts twee studies hebben scopolaminebutyl bromide en 
glucagon hydrochloride direct met elkaar vergeleken. In deze studies werden geen 
verschillen gevonden. In hoofdstuk 7 beschrijven we een vergelijking in distensie, 
pijn en belasting in een groot proefbevolkingsonderzoek waarin de participatiegraad, 
opbrengst en belasting van coloscopie en CT-colografie werden vergeleken.
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Scopolaminebutyl bromide resulteerde in meer adequaat gedistendeerde 
dikkedarmen, met name door een betere distensie van het sigmoid. Verder 
observeerden wij dat in de groep die scopolaminebutyl bromide ontving, lagere 
belasting scores werden gegeven tijdens het insuffleren, draaien op tafel en de gehele 
procedure. Er werden geen significante verschillen gevonden in de ervaren pijn en 
het aantal bijwerkingen. Echter het type bijwerking was wel verschillend tussen de 
twee groepen. Bij scopolaminebutyl bromide was de meest voorkomende bijwerking 
een droge mond (15%) en voor glucagon hydrochloride was dit misselijkheid (13%). 
Het verschil in type bijwerking zou een verklaring kunnen zijn tussen de verschillen 
in ervaren belasting tussen de twee groepen. Aangezien de pijn vergelijkbaar was 
tussen de twee groepen is dit geen verklaring voor het verschil in belasting.
Vanwege de betere darmdistensie en belasting scores, is scopolaminebutyl bromide 
het spasmolyticum van voorkeur. Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde 
studie kan de vraag beantwoorden of glucagon hydrochloride een gunstig effect 
heeft op de distensie en belasting ten opzichte van geen spasmolyticum.

Ten slotte streefden we ernaar om de belasting van de darmvoorbereiding die 
noodzakelijk is voor CT-colografie te verminderen. Samen met de darminsufflatie 
is de darmvoorbereiding het meest belastende aspect van CT-colografie. Hoewel 
tegenwoordig doorgaans een matig laxerende darmvoorbereiding wordt gebruikt, 
gaat onze voorkeur ernaar uit om de darmvoorbereiding overbodig te maken. Met 
CT-colografie worden poliepen en dikkedarmkanker zichtbaar gemaakt in ontlasting 
door de ontlasting aan te kleuren. Hierdoor ontstaat er genoeg contrast tussen 
de ontlasting en de poliepen of dikkedarmkanker. Intraveneus jodiumhoudend 
contrastmiddel wordt toegediend om (lever)metastasen te detecteren en aanzien 
het de detectie van intracolonische bevindingen niet verbetert, wordt het hiervoor 
niet gegeven. Echter, dual-energy CT is een techniek waarmee jodium beter 
gedetecteerd kan worden en door middel van nabewerking kunnen ook beelden 
met enkel jodium gemaakt worden, de zogenaamde ‘jodium map’ [13, 14]. Mogelijk 
dat met dual-energy CT intracolonische bevindingen gedetecteerd kunnen worden 
door de verbeterde zichtbaarheid van aankleuring door intraveneus contrastmiddel. 
Dit kan de weg vrij maken naar een CT-scan zonder darmvoorbereiding of insufflatie 
voor detectie van dikkedarmkanker, hetgeen het primaire doel is bij fragiele 
en oudere mensen. Verder zou de zichtbaarheid van dikkedarmkanker zonder 
darmvoorbereiding of insufflatie erop kunnen wijzen dat dual-energy CT-colografie 
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met intraveneus contrast een realiseerbare techniek is voor ook de detectie van 
poliepen.
In hoofdstuk 8 onderzoeken we de mogelijkheid om dikkedarmkanker te detecteren 
middels een dual-energy CT met intraveneus contrastmiddel en jodium map zonder 
verdere voorbereiding. We includeerden 21 patiënten met bewezen of hoge 
verdenking op dikkedarmkanker die voor een stagering CT-scan van het abdomen 
waren gepland. De patiënten werden gescand met intraveneus contrastmiddel op 
een dual-energy CT-scanner zonder een darmvoorbereiding of insufflatie. Voor de 
nabewerking hebben we eerst de benodigde parameters geschat om ontlasting en 
darmwand van elkaar te kunnen onderscheiden. De beelden werden vervolgens 
beoordeeld op beeldkwaliteit en detectie van afwijkingen met en zonder kennis 
van de referentiestandaard. Alle tumoren waren zichtbaar op de jodium map. De 
sensitiviteit zonder kennis van de referentiestandaard was 90% zonder en 96.7% met 
additionele jodium map beoordeling. De mediane aankleuring van dikkedarmkankers 
was 29.9 Hounsfield eenheden. Twee grote benigne afwijkingen waren zichtbaar 
op de jodium map, maar afwijkingen van 15 mm en kleiner waren niet zichtbaar. 
In onze hoge prevalentie populatie was de sensitiviteit  voor dikkedarmkanker 
hoog met de dual-energy techniek met intraveneus contrastmiddel maar zonder 
darmvoorbereiding of insufflatie onafhankelijk van het gebruik van de jodium map.
Onze patiëntvriendelijke strategie zou verder onderzocht moeten worden in een 
lage prevalentie populatie. Omdat onze studie te klein was om te stratificeren voor 
categorieën van tumorgrootte, is het belangrijk dat toekomstige studies de detectie 
evalueren voor tumoren van verschillende grootte. Toekomstige studies zouden een 
grotere trainingsset kunnen overwegen voor het beoordelen van de jodium map 
omdat er een leercurve kan zijn voor het interpreteren hiervan.  De jodium map 
heeft de potentie om te helpen bij het detecteren van dikkedarmkanker, echter 
in onze studie hebben we geen significant voordeel gezien van het gebruik van de 
jodium map aanvullend op het beoordelen van de standaard dual-energy beelden. 
In een goed gepowerde studie zal onderzocht moeten worden of de jodium map 
een aanvullende waarde heeft op de standaard dual-energy beelden alleen.  In onze 
studie was de grootste zichtbare poliep 25 mm. Een optie om kleinere poliepen 
te kunnen detecteren en om dikkedarmkanker detectie te kunnen verbeteren is 
het gebruik van darminsufflatie, alhoewel bij fragiele en oudere patiënten liever 
geen belastende darminsufflatie wordt toepast. Ten slotte hebben we artefacten 
geobserveerd veroorzaakt door dense ontlasting, zelfs na het toepassen van de 
optimalisatiestap om te differentiëren tussen dense ontlasting en de darmwand. 
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Deze artefacten kunnen een aankleurende afwijking simuleren of detectie van 
afwijkingen verhinderen. Mogelijk dat het gebruik van milde laxantia artefacten kan 
voorkomen. Dit moet onderzocht worden.

Behoudens pogingen om de darmvoorbereiding overbodig te maken voor CT-
colografie, zijn er ook pogingen gedaan om de hoeveelheid laxatie te reduceren. 
Het beoordelen van tweedimensionale beelden is mogelijk met slecht een kleine 
hoeveelheid ionisch jodium, zoals megluminejoxitalamaat [15]. Voor optimale 
beoordeling is zowel tweedimensionale als driedimensionale beeldvorming 
geadviseerd [16, 17]. Driedimensionale beeldvorming van afwijkingen onder de 
aangekleurde darminhoud is mogelijk door het elektronisch verwijderen van 
darminhoud (cleansing). Echter met beperkte voorbereiding wordt de aangekleurde 
ontlasting meer heterogeen, hetgeen leidt tot artefacten die een driedimensionale 
evaluatie van CT-colografie verhinderen.  Daarom probeerden wij een cleansing 
algoritme te ontwikkelen wat goed werkt bij een minimale darmvoorbereiding 
om daarmee goede driedimensionale beeldvorming mogelijk te maken. Eerst 
ontwierpen  en daarna testten wij een nieuw cleansing algoritme, hetgeen we in 
hoofdstuk 9 beschrijven.  Voor dit algoritme werd een ‘principal curvature flow’ 
algoritme aangepast om slecht aangekleurde ontlasting te verwijderen. Aanvullend 
werd een patroon herkenningstechniek gebruikt om fouten te herstellen, zoals 
bijvoorbeeld het verwijderen van een uitstulping van de darm.  We hebben de 
prestaties van het cleansing algoritme in twee delen getest. In het eerste deel 
hebben twee beoordelaars 40 CT-colografie scans met een 24 uur minimale 
darmvoorbereiding beoordeeld op een tweedimensionale en een driedimensionale 
manier. De beoordelaars gaven ook een score voor hun zekerheid en noteerden de 
beoordelingstijd. In een tweede gedeelte zijn alle poliepen in de dataset beoordeeld 
op de mate van opvallendheid. In dit deel van de studie werden poliepen omgeven 
door lucht getoond zonder cleansing en de poliepen omgeven door ontlasting na 
cleansing. De sensitiviteit van afwijkingen van 6 mm of groter was beter tijdens de 
driedimensionale beoordeling, maar voor poliepen van 10 mm of groter werden geen 
verschillen gevonden. Driedimensionale beoordeling was geassocieerd met langere 
beoordelingstijden en een lagere zekerheid. De opvallendheid van de poliepen was 
niet verschillend tussen poliepen omgeven door lucht zonder cleansing en poliepen 
omgeven door ontlasting na cleansing.
Deze studie laat zien dat een hoge sensitiviteit te behalen is met een driedimensionale 
beoordeling van 24 uur durende, minimaal voorbereide, CT-colografie scans met 
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het nieuw ontwikkelde cleansing algoritme. Eerder was een driedimensionale 
beoordeling niet mogelijk bij minimaal voorbereide CT-colografie scans vanwege 
de vele artefacten. Mogelijk is er nog verbetering mogelijk door bijvoorbeeld het 
aantal herhalingen van het algoritme aan te passen of een andere afkapwaarde in 
te stellen voor het onderscheid van contrastmiddel en poliepen. Ontlasting met een 
zeer lage densiteit dat vastzit aan de darmwand zal lastig zijn om te verwijderen, 
ook na optimalisatie. Toekomstige onderzoeken zijn noodzakelijk om ons algoritme 
te testen in een grotere populatie en pogingen moeten ondernomen worden om 
de zekerheid te vergroten en de beoordelingstijd te verkorten. Ten slotte moet ons 
algoritme getest worden op CT-colografie scans die niet gebruikt zijn voor training 
van het algoritme, hetgeen een nog grotere uitdaging zal zijn dan op de scans in deze 
studie.

Conclusies

Na het trainen van röntgenlaboranten in het triageren van extracolonische 
bevindingen, is de accuratesse onvoldoende om ze te betrekken bij screening CT-
colografie.

De stralingsdosis in 2011 was 7.6 mSv voor klinische praktijk en 4.4 mSv voor 
screeningsprotocollen en is niet gedaald ten opzichte van 2007. Verdere dosisreductie 
is wenselijk om de risico-batenverhouding te verbeteren, in het bijzonder voor 
screening.

Een enkele lage dosis intraveneuze alfentanil bolus geeft een klinische relevante 
daling van maximale pijn tijdens de darminsufflatie voor CT-colografie en verlaagt 
ook de pijn en belasting van de gehele CT-colografie procedure. Mogelijk dat 
alfentanil daarom de acceptatie van CT-colografie kan verhogen, met name voor 
mensen met een lage pijndrempel.

Scopolaminebutyl bromide is het geprefereerde spasmolyticum boven glucagon 
hydrochloride, omdat het een betere distensie, lagere belasting scores, lagere 
kosten en mildere bijwerkingen tot gevolg heeft.

Dual-energy CT met intraveneus contrastmiddel en zonder darmvoorbereiding of 
insufflatie is een mogelijke techniek voor darmkanker detectie, hoewel een jodium 
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map niet voor een significant betere detectie zorgde en resultaten bevestigd moeten 
worden in een lage prevalentie populatie.

Met ons nieuw ontwikkelde cleansing algoritme is een primair driedimensionale 
beoordeling mogelijk in CT-colografie met een 24-uurs minimale darmvoorbereiding 
met goede sensitiviteit voor poliepen van 6 mm of groter. Echter, de beoordelingstijd 
en zekerheid zijn in het voordeel van een primair tweedimensionale beoordeling bij 
dit type data.
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