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summary



The cellular biophysical response to freezing and thawing is directly related 
to the behavior of water molecules in the intracellular and extracellular 
environment. Whether tissue is damaged as a result of freezing and thawing 
is dependent on cell injury, tissue structure injury and the functional 
impairment of the tissue compounds. The associated different cryobiological 
responses leading to cell death can be caused by four main factors, of which 
the first is immediate cell injury 1, 2. The second is that of freezing induced 
apoptosis 3. The third cause that can lead to tissue injury is the 
immunological response to cryoablation 4, 5. And the fourth cause that is 
considered to play a pivotal role in contribution to the freezing injury is the 
initiated vascular response. Multiple, mutually dependent, mechanisms are 
responsible for initiating vascular stasis and subsequent tissue necrosis after 
freeze 6. In previous reports, damage to the endothelium, ischemia-
reperfusion injury, inflammation and the resulting loss of microcirculatory 
support are essential for defining the limits of the cryolesion and the 
triggering of the induction of apoptosis and cellular necrosis 6-11. 
 
Chapter 2 describes a novel method for studying the renal arterial vascular 
anatomy and distribution of vessel diameter. In this pilot study, we assessed 
the combined use of a fluorescent casting technique, cryomicrotome 
imaging, and three-dimensional (3-D) computer analysis as a new static 
method for visualizing and reconstructing the vascular anatomy in a porcine 
renal model 12. Using this technique, we were able to visualize and 
reconstruct the renal arterial blood supply in 3-D. The arterial geometry of 
the complete porcine kidney could be visualized at a resolution of up to 
50µm of the whole. 
 
Following cryosurgery, cessation of blood flow within the ablated area will 
start with the immediate destruction of microvessels and will be exacerbated 
by the vascular response and this will ultimately lead to the cessation of 
blood flow in the larger vessels 6, 13. 
 
In Chapter 3 we examined if the method as described in chapter 2 could be 
used to visualize this process and thereby establish a microvascular 
diameter threshold for acute vascular damage 14. Here again we used the 
porcine kidney for investigational purposes. The key finding was that we 
were able to show that renal parenchymal cryoablation injury immediately 
destroys arteries smaller than 180µm. However, the branching structures of 
larger arteries remained anatomically intact and connected to vascular 
structures in the surrounding tissue. Studies of contrast-enhanced imaging 
report that on the day following clinical renal mass cryoablation showed that, 
in some cases, blood flow could be found in the cryoablation zone 15, 16. As 
described in chapter 6, this phenomenon was also noticed using contrast-
enhanced ultrasound. However, one should beware that residual vascular 
structures that conduct contrast medium through the ablated area may go 
unnoticed in images by different type of contrast-imaging methods because 

152



of resolution issues. According to the distribution pattern of the fluorescent 
cast, it was postulated that contrast medium passes rapidly through the 
residual larger vessels in the ablated region but is not distributed to the 
smaller vessels in the ablated area, although it is distributed in bordering 
non-ablated tissue. Because of that in the acute phase following cryoablation 
still patent vessels could be noticed within the ablation zone we conducted 
the study as described in Chapter 4. In this in vivo study we attempted to 
quantify temporary changes in the vascular anatomical structure and blood 
flow after cryosurgery in one of the poles of porcine kidney 17. Experiments 
were divided into five groups of 4 kidneys each with different survival times, 
including group 1 - 20 minutes, group 2 - 4 hours, group 3 - 2 days, group 4 - 
1 week and group 5 - 2 weeks. In each pig simultaneous open bilateral renal 
cryoablation was performed on the anterior side of the lower or upper pole. 
Total freezing time was 20 minutes using a double freeze-thaw cycle. One of 
the key findings was that some anatomically arterial vessels were still 
present after 2 days but after one week no detectable vascular structures 
remained within the ablation zone. In the same pig study cohort, we 
investigated whether these anatomically intact vessels after cryoablation 
also transport blood. For this, fluorescently labeled microspheres were 
injected in the descending aorta before kidney removal. We found that in the 
first group the average relative microsphere density in the ablated zone 
decreased to 2% compared with that of the control value in the other groups 
the microsphere density was practically zero. In the first group, larger 
vessels in the ablation zone that remained patent in the ablation zone were 
found to transport hardly any blood to the ablated tissue. In this early phase, 
microspheres were transported to the outer perimeter of the non-ablated 
renal parenchyma, but were practically absent in the ablated core. However, 
by 1 week after ablation, the vascular structures in the ablation crater had 
disappeared completely and microvessels in the border zone were only 
connected to vascular structures approaching the crater wall from outside. 
The key finding in this study is that in a clinical setting after renal mass 
cryoablation, it is expected that blood vessel transport has ceased and 
vessel destruction should be fully complete after 2 weeks. It has therefore 
been postulated that since vessel destruction is complete after 2 weeks 
intravenous contrast measurement can be considered a true indicator of 
ablation success. Contrast-enhanced computed tomography- (CT)/ magnetic 
resonance- (MR)/ ultrasonography (US) imaging within 2 weeks following 
renal mass cryoablation may signal a false positive because of slight focal or 
rim enhancement of the cryoablation zone. 
 

A key point in the process of choosing the best-fit treatment for a patient is to 
estimate the intraoperative and postoperative risk for complications. Since 
the introduction of nephrometry indices in 2009 18, 19, several study groups 
reported that highly renal tumor anatomical complexity is related to a higher 
risk of complications compared to those with low complexity following 
extirpative surgery 18, 20-22. Recently, this association was also found in 
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patients following ablative treatment 23-27. In Chapter 5 we investigated the 
impact of the RENAL and PADUA nephrometry indices on the assessment 
of intraoperative and postoperative complications in a cohort of 99 patients 
with primary renal tumors treated with LCA. A total of 23 intraoperative 
complications occurred in 19 of the 99 procedures. In the postoperative 
period up to 30 days, a total of 23 complications occurred in 20 patients. For 
the risk of intraoperative complications, there was a significant correlation 
(p<0.05) with tumor diameter in millimeters (p=0.008), tumor surface 
(p=0.008), tumor volume (p=0.005), the RENAL domains “R-size” (p<0.027), 
“N-nearness to the collecting system” (p<0.034), “RENAL score” (p<0.047), 
and the domain “diameter” of the PADUA-index (p<0.027). In terms of 
multivariate analysis, the tumor diameter, measured in millimeters, was a 
determining factor for predicting of intraoperative complications of LCA.  The 
domains “diameter” of the RENAL and PADUA indices were both 
significantly correlated with the risk for intraoperative complications but were 
not determining factors. Lehman et al reported that tumor size appeared to 
be a key metric for incomplete ablations and the risk for complications 
following LCA 28. This study confirms that patients with larger tumors have 
an increased risk for treatment failure. The threshold tumor diameter of 
35mm (odds ratio 5.32; 95% confidence interval) was found to be predictive 
for an increased risk for intraoperative complications performing LCA. The 
study showed no significant correlation between postoperative complications 
and the total score or anatomical complexity grade of both nephrometry 
indices. Since only the RENAL domain “N-nearness to the collecting system” 
was the only significant factor predicting for postoperative complications, no 
multivariate analysis was performed. Other factors as surgical approach 
(retro- or transperitoneal), upper pole located tumors and hilar located 
tumors did not significantly correlate with an increased risk for intraoperative 
complications performing LCA. Currently, using complication as a variable, 
the RENAL and PADUA indices cannot be used as a discriminator between 
partial nephrectomy and cryoablation. A clear limitation of these 
nephrometry indices is that they are conducted by categorically scoring 
anatomical parameters reflecting the event of complicated surgery. 
However, the reference, or cut-off, for the categorical division per parameter 
is arbitrary. In future, adjustments to the categorical indexation of the 
nephrometry indices may improve the decision-making process regarding 
which type of treatment for a small renal mass is desired. 
 

The observation that the standard follow-up, using contrast-enhanced 
computed tomography (CT), in patients treated with cryoablation for a small 
renal mass and diagnosed with declined renal function runs the risk of 
jeopardizing the remaining renal function led to the study of alternative 
imaging methods. The development of contrast-induced nephropathy is a 
significant complication of intravascular contrast medium use that is related 
to excess morbidity and mortality 29, 30. The most important risk factor is pre-
existing renal impairment, which increases the risk for contrast induced 
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nephropathy by more than 20 times 31. Therefore, alternative imaging not 
requiring radiographic contrast medium should be considered if the alternate 
imaging could adequately address the diagnostic questions. 
 
In Chapter 6, using Contrast Enhanced UltraSonography (CEUS) as an 
alternative method of imaging in patients with renal tumors treated with 
cryoablation is described 16, 32. In this study, an Acuson Sequoia ultrasound 
(Siemens Medical, Mountain View, CA, USA) and a 4C1 transducer, 
equipped with contrast pulse sequence (CPS) was used. The major benefits 
of CEUS are its easy applicability, low cost, and safe contrast medium. 
Furthermore, the high sensitivity to micro-vascular perfusion might enable 
CEUS to image the short-term dynamic process of vascular injury after 
cryoablation. Perfusion defects after renal mass cryoablation were identified 
and scored in 6 patients (perfusion score 0-4). In most patients (n=5), no 
CPS signals were detected inside the lesion (perfusion score 0), and thus 
according to CPS imaging, no perfusion was present. In all five patients, 
these findings corresponded with the contrast CT/MRI results. In one patient, 
no perfusion was detected using either CPS or CT imaging one month after 
cryoablation. However, 8 months after the ablation using CPS imaging, 
perfusion was observed inside the lesion (perfusion score 3 and 2) whereas 
no enhancement was found using contrast CT. The implication of this finding 
could not be that CPS imaging is a more sensitive technique for detecting 
reperfusion than CT. However, the other possibility is a false-positive CPS 
result. Barwari et al have studied, following LCA, the difference in 
enhancement that contrast CT/MR and CEUS were able to detect 33. At 
three months follow up assessed in 32 patients, they found a specificity and 
negative predictive value of 92% and 77% respectively. At one year follow 
up assessed in 21 patients, the specificity found was 90% with a negative 
predictive value of 100%. However, the absence of focal recurrences in this 
series makes it difficult to draw conclusions on the sensitivity and positive 
predictive value of CEUS as a method used for follow-up. 
 
It can be questioned how the perfusion patterns of focal recurrences of 
ablated tumors will appear. However, the results of the present study show 
that CPS imaging can be used to describe the perfusion characteristics of 
the cryoablation lesions. Therefore, this justifies the implementation of larger 
prospective studies with long term follow-up in order to determine the exact 
value of this technique for detecting and discriminating vital tumor remnant, 
recurrent tumor or reperfusion of the scar tissue. Currently, CEUS is not 
likely to replace standard CT or MR imaging, however, it can be a valuable 
alternative in selected cases. For patients with a small renal mass treated 
with CA, and with relative or imperative contra-indications for the use of 
contrast-agents at CT or MR imaging, CEUS may be a reasonable 
alternative technique for imaging at follow-up. In the future, however, this 
method can possibly be used to lower the total number of contrast CT/MR 
needed at long-term follow-up. 
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Another alternative imaging method for the follow up of cryoablated solid 
renal tumors is described in Chapter 7. The 18F-FDG PET-CT findings 
before and after laparoscopic renal cryoablation were reported. 18F-FDG 
PET-CT can possibly be a reasonable alternative to the routine mode of 
imaging in those patients with relative or imperative contra-indications for the 
use of intravenous administrated contrast-agents used in CT or MR imaging. 
The hypothesis of this study was that if 18F-FDG metabolisms could be 
detected in renal mass before cryoablation, it should not be detectable in the 
target zone after cryoablation. In this series we performed a PET-CT before 
ablative surgery in 7 cases. It was clearly noticed that metabolic uptake of 
18F-FDG can be detected in solid renal lesions and, therefore, this could be 
used as a reference to discriminate for metabolic activity after renal mass 
cryoablation. In all those cases we found a significant decrease of metabolic 
FDG-uptake in the centre of the cryoablated tumors. However, in four 
patients, metabolic activity was noticed at the rim of the ablation assessed 
by 18F-FDG PET-CT after LCA. In one patient this was found in the 
peritumoral fat at the third consecutive PET-CT after almost three years 
post-LCA, whereas previous scans showed no peripheral metabolic activity. 
Therefore, this must be considered as possible metastases. In the three 
other patients at the first PET-CT following cryoablation, the metabolic 
activity of peripheral rim was encircling the metabolic inactive ablation zone 
as noticed. This seems comparable to earlier reported findings at CT and 
MRI where rim enhancement around the ablation zone was noticed in 
several cases 1 month after treatment 34-36. This peri-ablational 
enhancement is considered benign. During the first months after ablation 
this finding is of no consequence; however, if it were to occur later at follow-
up, that could be interpreted as a sign of recurrence and will typically appear 
as irregular peripheral enhancement. In one patient, FDG-accumulation was 
found in the rim of the ablation zone at the dorsal-central border. Initially this 
was not recognized as suspect for focal recurrence. However, contrast-
enhanced CT showed focal enhancement, and therefore the patient 
underwent consecutive biopsy and cryosurgery. Histology confirmed the 
presence of viable RCC tissue. The major limitation of this study was that 
only a few patients, at different times after CA, were studied in order to 
examine the possibility of using 18F-FDG PET-CT imaging for 
characterization of the ablated renal lesion. No longitudinal data were 
collected and no direct comparison with CT/MRI was intended. Furthermore, 
the majority of PET-CT findings are not confirmed by the lack of histology. 
Therefore, the accuracy of PET-CT could not be assessed. 
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Samenvatting  
 
 
De cryo-biofysische respons van een cel is afhankelijk van het gedrag van 
de watermoleculen in het intra- en extracellulair milieu. Of weefseldestructie 
als gevolg van bevriezing en ontdooiing plaatsvindt hangt af van cellulaire 
beschadiging, afbraak van weefsel verbindende structuren en functionele 
beschadiging van de algehele samenstelling van weefsel. Er zijn vier 
verschillende cryobiologische reacties die leiden tot celdood. De eerste is de 
directe cellulaire beschadiging leidend tot acute celdood 1, 2. Een andere is 
cryo-geïnduceerde apoptose leidend tot indirecte celdood 3. Een door 
bevriezing geïnitieerde immunologische reactie is de derde aanleiding tot 
indirecte celdood 4, 5.  De vierde reactie, de vasculaire respons, speelt een 
centrale rol in de bijdrage tot weefselschade als gevolg van bevriezing. 
Verschillende, onderling afhankelijke, processen zijn verantwoordelijk voor 
het door bevriezing ontstaan van blokkade van de doorbloeding en  de 
weefselnecrose als gevolg hiervan 6. Volgens eerdere rapportages, zijn 
beschadiging van het endotheel, schade tengevolge van ischemie gevolgd 
door hernieuwde perfusie, lokale ontstekingreactie en het verlies van de 
microcirculatie, essentieel ter bepaling van de uitbreiding van de cryoablatie 
zone. Tevens bevorderen deze de aanzet van apoptose en cellulaire 
necrose 6-11. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft een nieuwe methode om de arteriële vasculaire 
anatomie en de verhouding van verschillende vaatdiameters in een nier te 
bestuderen. In deze pilotstudie staat het gecombineerde gebruik van een 
fluorescerend afgietsel techniek, de beeldvorming met behulp van 
cryomicrotoom en een driedimensionale (3-D) computer analyse centraal. 
Deze combinatie wordt beschreven als een statisch model voor het 
zichtbaar maken en reconstrueren van de anatomische vaatboom in een 
model van een varkensnier 12. Het bleek met deze techniek mogelijk om de 
renale arteriële bloedvoorziening in  3-D zichtbaar te maken en te 
reconstrueren. Zo werd de arteriële geometrie van een complete varkensnier 
zichtbaar tot een resolutie van 50 µm. 
 
Het beëindigen van de bloedcirculatie in de ablatie zone na cryochirurgie 
begint met de onmiddellijke destructie van de microvasculatuur en is 
afgerond wanneer de vasculaire respons uiteindelijk ook de bloedcirculatie 
in de grotere vaattakken tot stilstand brengt 6, 13. 
 
In Hoofdstuk 3 is bestudeerd of de methode zoals die in hoofdstuk 2 
beschreven is gebruikt kon worden om het hierboven genoemde fenomeen 
zichtbaar te maken en een bepaalde vaatdiameter vast te stellen waarbij de 
acute microvasculaire schade optreed 14. Hiervoor werd wederom de 
varkensnier als studiemodel gebruikt. Een fundamentele bevinding was dat 
het op deze wijze mogelijk was om zichtbaar te maken dat cryoablatie van 
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het nierparenchym onmiddellijk de arteriën kleiner dan 180 µm vernietigd. 
Terwijl in deze acute fase na bevriezing grotere vaten anatomisch intact 
blijven en in verbinding staan met vasculaire structuren buiten het ablatie 
gebied. Rapportages van contrast beeldvorming op de dag na cryoablatie 
vermelden dat in sommige gevallen bloedcirculatie aanwezig is in de ablatie 
zone 15, 16. In hoofdstuk 6 is beschreven dat dit fenomeen ook is vastgesteld 
wanneer echografie met intravasculair contrastmedium word gebruikt. Door 
de beperking van de resolutie van verschillende methoden van 
contrastbeeldvorming kan het echter mogelijk zijn dat resterende contrast 
transporterende vasculaire structuren onopgemerkt blijven. Volgens het 
distributiepatroon van het fluorescerend afgietsel wordt verondersteld dat het 
contrastmedium binnen de ablatie zone snel door de grotere vaten passeert 
maar dat er geen distributie naar kleinere vaten binnen de ablatie zone is, 
waar dat wel daarbuiten plaatsvindt. Het feit dat in de acute fase na 
cryoablatie nog steeds patente vasculatuur in de ablatie zone aangetroffen 
werd, was aanleiding voor het verdere onderzoek zoals is beschreven in 
Hoofdstuk 4. In deze in vivo studie werd gepoogd de tijdelijke 
veranderingen in de anatomische vaatstructuur en bloedcirculatie in één van 
de polen van de varkensnier, als gevolg van cryochirurgie, te bestuderen 17.  
De experimenten werden verdeeld over vijf groepen, met elk vier nieren. 
Iedere groep heeft een verschillende overlevingstijd na cryoablatie: groep 1 
– twintig minuten, groep 2 – vier uren, groep 3 – twee dagen, groep 4 – een 
week en groep 5 – twee weken. In ieder varken werd simultaan de 
anterieure zijde van de onder- dan wel de bovenpool van de linker en 
rechter nier met cryochirurgie behandeld. De totale bevriezingstijd was 
twintig minuten gedurende een zogenaamde dubbele vries-dooi cyclus. Een 
belangrijke bevinding van deze studie was dat enkele arteriële bloedvaten 
na twee dagen nog anatomisch intact waren maar dat na een week er geen 
vasculaire structuren meer gevonden werden binnen de ablatiezone. In deze 
zelfde studiegroep onderzochten wij of de anatomisch intacte vasculatuur na 
cryoablatie ook nog bloed transporteert. Hiervoor werden fluorescent 
gekleurde microsferen in de aorta descendens geïnjecteerd voordat de nier 
werd uitgenomen. In vergelijk met de controle groep nam de gemiddelde 
relatieve densiteit van microsferen in de ablatie zone af met 2%. In alle 
andere groepen  was de microsfeer densiteit nagenoeg 0%.  De grotere 
vaten in  de eerste groep die anatomisch intact waren bleken nauwelijks 
bloed te transporteren naar het weefsel in de ablatie zone. In deze vroege 
fase, werden de microsferen wel getransporteerd naar het buitenste 
grensgebied van de ablatie zone maar niet meer naar het centrale deel van 
de ablatie zone. Eén week na cryoablatie zijn er in de ablatie regio geen 
vasculaire structuren meer zichtbaar, maar zijn de microsferen die 
aangetroffen worden in de periferie van de ablatie zone afkomstig uit het 
stroomgebied van bloedvaten direct buiten het ablatie gebied. Gezien deze 
constatering verwachten wij dat, in een klinische situatie, twee weken na 
complete cryoablatie van een niertumor in het ablatie gebied, een totale 
destructie van alle vasculaire structuren heeft plaatsgevonden en zodoende 

158



het bloedtransport is gestopt. Wij veronderstellen dat na twee weken, 
wanneer  de vasculaire destructie in het ablatie gebied is afgerond, 
beeldvorming met intraveneus contrast gebruikt kan worden als een 
indicator voor het ter bepaling van het succes van de behandeling. In de 
eerste twee weken na cryoablatie kan de beoordeling van de ablatie zone 
door middel van CT, magnetic resonance (MR) of echografische (US) 
beeldvorming met intraveneus contrast ten onrechte worden beschouwd als 
een incomplete ablatie op basis van de aanwezigheid van nog aanwezige 
focale dan wel rand aankleuring. 
 
Bij de beslissing welke behandeling voor een patiënt het meest in 
aanmerking komt speelt de inschatting van het intra-operatieve en post-
operatieve complicatie risico een belangrijke rol. Sinds de introductie van de 
nefrometrie indices in 2009 18, 19 hebben verschillende studiegroepen laten 
zien dat in het geval van extirpatieve chirurgie  een hoge anatomische 
complexiteit van niertumoren is gerelateerd aan een hoger risico voor 
complicaties, vergeleken met patiënten met een lage anatomische 
complexiteit van de niertumor 18, 20-22. Recent onderzoek liet deze associatie 
ook zien bij patiënten met niertumoren die behandeld zijn met ablatie 
technieken 23-27. 
 
In Hoofdstuk 5 bestudeerden wij de correlatie tussen de RENAL en PADUA 
nefrometrie indices en de intra-operatieve en post-operatieve complicaties in 
een cohort van 99 patiënten met een primaire niertumor die zijn behandeld 
met laparoscopische cryoablatie. In totaal 23 intra-operatieve complicaties 
deden zich voor in 19 van de 99 procedures. Gedurende de post-operatieve 
periode van 30 dagen, deden zich 23 complicaties voor bij 20 patiënten. Het 
risico voor chirurgische complicaties had een significante correlatie (p<0.05) 
met de diameter van de tumor in millimeters (p=0.008), de tumor oppervlakte 
(p=0.008), het tumor volume (p=0.005), de RENAL domeinen “R-size” 
(p<0.027) en “N-nearness to the collecting system” (p<0.034), “RENAL 
score” (p<0.047), en het domein  “diameter” van de PADUA-index (p<0.027). 
Bij multivariate analyse bleek de diameter van de tumor, gemeten in 
millimeters, een determinant voorspellende factor voor intra-operatieve 
complicaties bij LCA te zijn. Het domein “diameter” van de RENAL en de 
PADUA indices waren beiden significant gecorreleerd met het risico voor 
intra-operatieve complicaties, maar bleken niet determinant bij multivariate 
analyse. Lehman et al. rapporteerden dat de diameter van de tumor een 
bepalende factor is voor het voorspellen van incomplete ablaties en het 
risico van complicaties bij LCA 28. Onze studie bevestigd dat patiënten met 
grotere tumoren meer kans hebben op falen van de behandeling. Een 
grenswaarde van 35 mm diameter van de tumor (odds ratio 5.32; 95% 
betrouwbaarheidsinterval) bleek voorspellend voor een verhoogd risico op 
het voorkomen van intra-operatieve complicaties bij LCA. In de studie werd 
geen significante correlatie aangetoond tussen post-operatieve complicaties 
en de totaal score van de anatomische complexiteitsgraad van beide 
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nefrometrie indices. Omdat alleen het RENAL domein “N-nearness to the 
collecting system” een significante voorspeller bleek voor het voorkomen 
van post-operatieve complicaties, werd geen multivariate analyse verricht. 
Andere factoren zoals de chirurgische benadering (retro- of 
transperitoneaal), tumoren gelokaliseerd in de bovenpool van de nier en 
tumoren gelegen in de hilus van de nier bleken geen significante correlatie 
te hebben met het voorkomen van intra-operatieve complicaties bij LCA. De 
RENAL en PADUA indices kunnen momenteel niet behulpzaam zijn bij het 
maken van een keuze tussen een partiële nefrectomie of een 
laparoscopische cryoablatie, als het doel is om de kans op een complicatie 
als gevolg van de behandeling te minimaliseren. Een duidelijke beperking 
van de nefrometrische indices, gebruikt ter beschouwing van de 
mogelijkheid op gecompliceerde chirurgie, is dat zij tot stand zijn gebracht 
door de anatomische parameters categorisch te scoren. Echter de referentie 
of grenswaarden van iedere categoriale verdeling per parameter zijn arbitrair 
gekozen. Aanpassingen van de categoriale verdelingen van de 
nefrometrische indices zal dan ook noodzakelijk zijn om deze indices te 
kunnen gebruiken voor de advisering en de besluitvorming rond de meest 
gewenste operatieve methode voor een kleine niertumor. 
 
De observatie dat de standaard follow-up door middel van intraveneus-
contrast CT bij patiënten met een beperkte nierfunctie en behandeld door 
middel van cryoablatie. voor een kleine niertumor niet zonder risico is voor 
de bestaande nierfunctie heeft geleid tot het onderzoeken van alternatieve 
follow-up methoden van beeldvorming. Een door contrast veroorzaakte 
nefropathie is een significante complicatie van het gebruik van intravasculair 
contrastmedium en is gerelateerd aan een overdaad aan morbiditeit en 
mortaliteit 29, 30. De belangrijkste bijdragende factor in deze is de reeds 
bestaande beperking van de nierfunctie welke het risico op progressie van 
de nefropathie als gevolg van contrast gebruik, verhoogd met een factor 20 
31. In geselecteerde gevallen is het wenselijk wanneer alternatieve 
beeldvorming, zonder het gebruik maken van radiografisch intraveneus 
contrastmedium, adequaat de diagnostische vraagstelling kan 
beantwoorden. In Hoofdstuk 6, is het gebruik van Contrast Versterkte 
Echografie (CEUS) als alternatieve beeldvormingstechniek bij patiënten met 
een, met cryoablatie behandelde, niertumor beschreven 16, 32. In deze studie 
werd gebruik gemaakt van een Acuson Sequoia echo-apparaat (Siemens 
Medical, Mountain View, CA, USA) en een 4C1 transducer toegerust met 
Contrast Pulse Sequence (CPS). De voordelen van CEUS zijn de 
eenvoudige toepasbaarheid, de lage kosten en het gebruik van een veilig 
contrastmedium. De hoge sensitiviteit van CEUS voor het detecteren van 
microvasculaire perfusie maakt dat de methode, kort na cryoablatie, in 
theorie geschikt is voor de beeldvorming van het dynamische proces van de 
vasculaire veranderingen. De perfusie defecten in de ablatie zone na 
cryoablatie van een niertumor werden geïdentificeerd en gescoord bij zes 
patiënten (perfusie score 0-4). In de meeste gevallen (n=5) werden geen 
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CPS-signalen gedetecteerd in de ablatie zone en werd dit beschouwd als 
afwezigheid van perfusie (perfusie score 0). In al deze gevallen kwam deze 
bevinding overeen met de resultaten zoals geconstateerd bij contrast-
CT/MR. Bij één patiënt werd 1 maand na cryoablatie, zowel bij CPS als bij 
CT-beeldvorming, geen perfusie in de ablatie zone geconstateerd. Acht 
maanden na de ablatie werd met CEUS perfusie geconstateerd in de ablatie 
zone (perfusie score 2-3). Echter de contrast-CT liet geen aanwijzing voor 
perfusie zien. Dit impliceert niet perse dat de CPS beeldvorming meer 
sensitief is voor de detectie van perfusie dan CT. Er bestaat ook de 
mogelijkheid van een vals-positieve CPS bevinding. Barwari et al. 
bestudeerden de overeenstemming tussen de detectie van contrast, 
aangetoond door middel van contrast CT/MR, en die van CEUS na LCA 33. 
Bij 32 patiënten met drie maanden follow-up vonden zij respectievelijk een 
specificiteit en een negatief voorspellende waarde van 92% en 77%. Bij 21 
patiënten met een follow-up van 1 jaar was de specificiteit 90% met een 
negatief voorspellende waarde van 100%. In deze studie zijn er geen 
patiënten met een bewezen locaal recidief niertumor na cryoablatie. Er kan 
dus geen goede uitspraak worden gedaan over de sensitiviteit en de positief 
voorspellende waarde van CEUS. Zo kunnen we op basis hiervan niet  
concluderen dat CEUS een geschikt alternatieve methode is voor de follow-
up. Het is onduidelijk hoe precies de perfusie patronen van een locaal 
recidief na cryoablatie zullen zijn. De huidige studie laat echter wel zien dat 
CPS beeldvorming gebruikt kan worden om de perfusie karakteristieken van 
cryoablatie gebieden te beschrijven. Prospectieve studies met een lange 
termijn follow-up zullen nodig zijn om te kunnen bepalen of deze methode 
geschikt is voor de detectie van- en het onderscheid te kunnen maken 
tussen  incomplete ablatie, recidief tumor of benigne reperfusie van 
littekenweefsel. Op dit moment is er geen reden standaard contrast CT of 
MR beeldvorming te vervangen door CEUS. Echter CEUS kan als 
alternatieve methode gebruikt worden voor de follow-up van patiënten die 
een cryoablatie voor een kleine niertumor hebben ondergaan en waarbij een 
relatieve dan wel imperatieve contra-indicatie bestaat voor het gebruik van 
intraveneuze contrastmiddelen bij CT en/of MR. In de toekomst kan de 
methode mogelijk wel ingezet worden om het totaal aantal benodigde 
contrast CT/MR studies, gedurende een lange termijn follow-up, te 
verminderen. 
Een volgende alternatieve beeldvormende techniek als methode voor de 
follow-up van kleine niertumoren, behandeld met cryoablatie, is beschreven 
in Hoofdstuk 7. Hierin worden de bevindingen van 18F-FDG PET-CT 
beeldvorming voor en na  laparoscopische cryoablatie besproken. Voor 
patiënten met een relatieve of imperatieve contra-indicatie voor het gebruik 
van intraveneus contrast, ten tijde van CT- of MR beeldvorming, kan de 18F-
FDG PET-CT mogelijk een alternatieve vorm van beeldvorming zijn. De 
hypothese van deze studie was dat wanneer 18F-FDG metabolisme 
gevonden werd in een niertumor voorafgaand aan cryoablatie, dit in principe 
na een complete ablatie van de tumor niet meer aangetroffen werd. Bij 
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zeven patiënten werd een 18F-FDG PET-CT voorafgaand aan de cryoablatie 
verricht. In alle gevallen werd duidelijk metabole opname van 18F-FDG in de 
tumor geconstateerd en kon deze bevinding worden gebruikt als referentie 
ter beoordeling van metabole activiteit in de laesie na cryoablatie. In het 
centrum van de ablatie zone werd in alle gevallen een duidelijke afname van 
metabole 18F-FDG activiteit gevonden. Bij vier patiënten werd echter wel 
metabole activiteit in de rand van de ablatie zone gevonden. Bij één patiënt 
werd na drie jaar nieuw ontstane 18F-FDG activiteit gevonden in het 
peritumorale vet. De PET-CT scans die eerder in de follow-up waren verricht 
hadden deze activiteit niet laten zien.  Deze nieuwe activiteit moet dan ook 
worden beschouwt als mogelijke metastase. Bij de drie overige patiënten, 
werd ten tijde van de eerste PET-CT na cryoablatie, metabole randactiviteit 
gevonden rondom de metabole inactieve ablatie zone. In eerdere studies, 
een maand na cryoablatie, is een vergelijkbare activiteit van randaankleuring 
rond de ablatie zone gerapporteerd bij CT/MR 34-36. Deze aankleurende zone 
rondom de ablatie word echter als benigne beschouwd. Tot enkele maanden 
na de ablatie heeft deze bevinding geen consequenties. Echter wanneer dit 
beeld zich als nieuw fenomeen voordoet later gedurende de follow-up dan 
moet het worden geïnterpreteerd als een recidief. De aankleuring is dan niet 
rondom, maar focaal en heeft een irregulair aspect. Bij één patiënt werd een 
FDG accumulatie gevonden in de dorso-centrale rand van de ablatie zone. 
Initieel werd dit niet duidelijk herkend en dus niet geïnterpreteerd als 
tumorrecidief, echter contrast-CT-scan liet focale aankleuring zien verdacht 
voor tumorrecidief. Het focaal recidief werd gebiopteerd en vervolgens 
behandeld door middel van CT-geleide percutane cryoablatie. Histologisch 
onderzoek bevestigde de aanwezigheid van vitale tumorcellen passend bij 
niercelcarcinoom. Het geringe aantal patiënten en de PET-CT studies 
verricht op verschillende tijden na cryoablatie zijn de belangrijkste 
beperkingen van deze studie. Er werden geen longitudinale data vergaard 
en in de opzet van de studie is er geen vergelijk met CT/MRI gepland. De 
accuratie van de PET-CT bevindingen zijn in de meeste gevallen niet 
bevestigd door middel van histologie. 
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