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saMenvaTTinG

In het eerste deel van dit proefschrift werden bepaalde aspecten van MRI in de evalu-

atie van colorectaal carcinoom, de voorlopers van colorectaal carcinoom en restadië-

ring van rectum carcinoom behandeld.

In hoofdstuk 2 werd een overzicht gegeven van de actuele status van MR colo-

grafie en de verschillende darmvoorbereidingstechnieken, evenals de beeldvorming 

sequenties en colon distensie methoden. Ook de bijbehorende diagnostische accu-

ratesse en patiënt belasting werden gepresenteerd. Een grote verscheidenheid aan 

darmvoorbereidingstechnieken en beeldvormende technieken worden in de literatuur 

over MR colografie beschreven. De diagnostische accuratesse van de verschillende 

MR colografie technieken varieerden aanzienlijk, evenals de gerapporteerde patiënt 

belasting. Tot dusver is er geen consensus bereikt over de darmvoorbereiding, de 

colon distensie methode en de MRI data acquisitie.

In hoofdstuk 3 werd de diagnostische accuratesse en colon distensie beoordeeld 

van 3 Tesla (T) MR colografie met een beperkte darmvoorbereiding en geautomati-

seerde colon insufflatie met kooldioxide bij symptomatische patiënten voor colorectaal 

carcinoom. Drie beoordelaars, één ervaren en twee minder ervaren beoordelaars, 

inspecteerden de beelden op de aanwezigheid van colorectale laesies. Ook de mate 

van colon distensie met geautomatiseerde insufflatie van koolstofdioxide werd geëvalu-

eerd. Resultaten van de detectie van de laesies werden vergeleken met de bevindingen 

bij colonoscopie. Voor laesies ≥ 10 mm werd een per-patiënt sensitiviteit van 91,7% 

aangetoond voor de ervaren beoordelaar en een sensitiviteit van 75% voor de beide 

minder ervaren beoordelaars. De specificiteit was 96,5% voor de ervaren beoordelaar 

en 97.7% en 95,3% voor de minder ervaren beoordelaars. De per-patiënt sensitiviteit 

voor laesies ≥ 6 mm was 85.7% voor de ervaren beoordelaar en 57.1% voor de beide 

minder ervaren beoordelaars; de specificiteit was respectievelijk 86.8%, 98.7%, 90.8%.

Bovendien werd de haalbaarheid van geautomatiseerde colon insufflatie met kool-

dioxide in symptomatische patiënten aangetoond evenals adequate colon distensie 

via deze methode.

In hoofdstuk 4 werd de patiënt belasting van 3T MR colografie met het gebruik 

van geautomatiseerde colon insufflatie voor colon distensie vergeleken met colonos-

copie. Daarnaast werd de voorkeur voor één van beide onderzoeken als toekomstig 

colon onderzoek geëvalueerd. Geen van de patiënten ondervond ernstige of extreme 

belasting van de MR colografie darmvoorbereiding. De colonoscopie darmvoorberei-

ding en de colonoscopie procedure tezamen, werden zwaarder beoordeeld in verge-

lijking met de darmvoorbereiding en MR colografie procedure tezamen (P < 0,0001). 

De onderzoeken werden even belastend beschouwd wanneer de darmvoorbereiding 

niet in ogenschouw genomen werd (P = 0,35). Voor hun toekomstig darmonderzoek 
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gaf de meerderheid van de patiënten (61,4%) de voorkeur aan MR colografie in 

vergelijking met colonoscopie (29,5%), zowel direct na de onderzoeken als vijf weken 

later (57,0% versus 39,5%).

In hoofdstuk 5 werden de diagnostische prestaties van MRI voor restadiëring van 

de tumor status, de betrokkenheid van de lymfeklieren en de tumorvrije resectiemar-

ges na chemoradiotherapie beoordeeld. Positieve MRI resultaten hadden meer kans 

om correct te kunnen voorspellen welke patiënten tumoren hadden die reageerden op 

de chemoradiotherapie, dan dat negatieve MRI resultaten correct konden voorspellen 

welke patiënten tumoren hadden die niet reageerden op chemoradiotherapie. Studies 

met ervaren beoordelaars toonden significant betere resultaten (hogere gevoeligheid 

en lagere negatieve likelihood ratio) in vergelijking met studies met minder ervaren 

beoordelaars voor tumor restadiëring.

Matige tot goede resultaten werden aangetoond voor het voorspellen van een 

tumor vrije resectiemarge. Echter, slechte resultaten werden aangetoond voor de 

evaluatie van lymfklier respons; MRI kon niet differentiëren tussen lymfklieren met 

respons en zonder respons. De subgroep van studies met additionele diffusie gewo-

gen beeldvorming (DWI) toonde significant betere diagnostische prestaties van MRI 

na chemoradiotherapie.

Deze resultaten tonen dat MRI kan worden gebruikt voor de evaluatie van de 

tumor status en betrokkenheid van de tumor vrije resectiemarge na chemoradiothe-

rapie. Betere diagnostische waarde van MRI voor restadiëring van de tumor status 

na chemoradiotherapie is te verwachten wanneer DWI wordt toegevoegd aan het 

scan protocol en als ervaren beoordelaars de beelden beoordelen. Echter, MRI is niet 

betrouwbaar voor de evaluatie van lymfklier respons. Differentiatie tussen benigne en 

maligne is doorgaans gebaseerd op morfologische aspecten van de lymfklier; grootte, 

begrenzing en vorm, waarbij grotere klieren eerder maligne zullen zijn. Van primaire 

stadiëring van rectum carcinoom is bekend dat lymfklier stadiëring moeilijk is vanwege 

de hoge prevalentie van maligniteit in kleine lymfklieren, waardoor de grootte van een 

lymfklier een zwakke voorspeller van maligniteit is.

In het tweede deel van dit proefschrift lag de focus op MRI beeldvorming van darm 

motiliteit. In hoofdstuk 6 werd de haalbaarheid van het opsporen van darm mo-

tiliteit met de bewegingsgevoelige 3T SPAMM techniek geëvalueerd, zowel in een 

fantoom model als in een menselijke subject. In een simulatie van een Shepp-logan 

numeriek fantoom model werden motiliteitspatronen gedemonstreerd tot aan lage 

signaal-ruis verhoudingen. Daarnaast is de haalbaarheid aangetoond van geautoma-

tiseerde en beoordelaar-onafhankelijke darmmotiliteit registratie zonder het gebruik 

van ademhalingsinstructies. Door middel van het gebruik van een radiofrequente puls 

voorafgaande aan de data-acquisitie werd een magnetisatie tagging patroon toege-
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voegd aan de data. Door het gebruik van een vertraging tussen de radiofrequente 

tagging puls en de data acquisitie, werd het getagde data patroon vertekend door 

darm-, ademhalings- en cardiale beweging. Spectrale analyse in vier kwadranten van 

de buik werd gebruikt om de ademhaling en hartbeweging te onderscheiden van 

andere vormen van motiliteit. De ademhaling en hartslag werden gemeten op 0,35 

Hz en 1,11 Hz. Spectrale beelden met een bandbreedte van 0,2 Hz werden vervolgens 

geconstrueerd op vier verschillende frequenties: onder de ademhalingsfrequentie, 

op de ademhalingsfrequentie, tussen de ademhaling en de hartfrequentie, en op de 

hartfrequentie. Om de resterende motiliteit als darmmotiliteit te kunnen duiden werd 

er na 2 minuten van data acquisitie een spasmolytisch middel toegediend om de 

darmmotiliteit te beïnvloeden. In de lage frequentieband 0-0,2 Hz (onder de adem-

halingsfrequentie) was de spectrale activiteit geconcentreerd in de rechter en linker 

onderste kwadranten van de buik. Na toediening van het spasmolytische middel werd 

een aanzienlijke daling van de spectrale activiteit aangetoond, wat aangeeft dat de 

spectrale activiteit in de lage frequentieband vooral werd veroorzaakt door darm mo-

tiliteit. Er was geen substantiële daling van de spectrale activiteit aantoonbaar voor de 

ademhalings- en cardiale frequentieband. De spectrale activiteit was het hoogst in de 

ademhaling frequentieband en voornamelijk in de lever en linker boven kwadrant. In 

de hartfrequentie band (1,0-1,2 Hz) was de spectrale activiteit vooral geconcentreerd 

in de bovenste kwadranten, dit was in overeenstemming met de verwachte gebieden 

van beweging veroorzaakt door het hart en de ademhaling.

In hoofdstuk 7 werd de, in hoofdstuk 6 beschreven, bewegingsgevoelige beeld-

vormende techniek (continuously tagged MRI) gevalideerd in een groep van tien 

gezonde vrijwilligers. Bewegingspatronen werden geëvalueerd per kwadrant van het 

field-of-view en in drie frequentie intervallen. Daarnaast werd een motiliteit index 

geïntroduceerd, variërend van 0 tot 1, bestaande uit een percentage van de maximale 

spectrale activiteit van de ademhalingsfrequentie per vrijwilliger, om zo de motiliteit 

tussen vrijwilligers te kunnen vergelijken. Een significante daling (P <0,0001) in de 

motiliteit index werd gevonden voor het lage en hoge frequentie-interval (0,008-

0,300 Hz en 0,400-0,533 Hz) die verband houden met de motiliteit van de darm.

iMPlicaTies

MR-colografie

Een eerder gepubliceerde meta-analyse toonde voor MR colografie een per-patiënt 

sensitiviteit van 88% voor laesies groter dan 10 mm en een per-patiënt sensitiviteit van 

100% voor colorectaal carcinoom bij patiënten met risico op colorectaal carcinoom. 

Deze diagnostische nauwkeurigheid lijkt veelbelovend voor MR colografie en haar 
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rol in de detectie van colorectaal carcinoom. Er is echter uitgebreide heterogeniteit 

met betrekking tot diagnostische nauwkeurigheid voor laesies kleiner dan 10 mm. 

Gesteld kan worden dat dit waarschijnlijk is toe te schrijven aan de grote verscheiden-

heid aan darmvoorbereidingen, colon distensie methoden en MRI data-acquisitie. De 

diagnostische nauwkeurigheid van MR colografie zoals beschreven in hoofdstuk 3 van 

dit proefschrift was iets lager dan vergeleken met de in de literatuur beschreven diag-

nostische nauwkeurigheid van CT colografie met een sensitiviteit en specificiteit van 

meer dan 90%. Echter, de resultaten waren vergelijkbaar met andere MR colografie 

studies die ook gebruikt maakten van colon distensie met gas. Lagere diagnostische 

nauwkeurigheid werd gevonden voor de minder ervaren beoordelaars, wat eveneens 

bekend is van CT colografie, namelijk dat betere detectie wordt bereikt door ervaren 

beoordelaars.1 Voor CT colografie is er consensus bereikt over de darmvoorbereiding, 

scan parameters en de evaluatie.2 Ook zijn er meer gegevens beschikbaar over de 

diagnostische nauwkeurigheid van CT colografie in vergelijking met MR colografie 

in zowel hoog risico- als laag risico patiënten. In de literatuur bestaat er substantieel 

bewijs voor CT colografie in screeningspopulaties. Dit heeft geleid tot de aanbeveling 

van CT colografie als screeningsmethode voor colorectaal carcinoom in de Verenigde 

Staten en in Europa als hét onderzoek van keuze bij incomplete colonoscopie.3,4

Vergeleken met andere MR colografie methoden heeft de MR colografie methode 

zoals beschreven in dit proefschrift als voordeel de uitgebreide ervaring met de identieke 

darmvoorbereiding en de geautomatiseerde darm insufflatie zoals gebruikt bij CT cologra-

fie. Daarom is adoptie van het MR colografie protocol, zoals beschreven in dit proefschrift, 

in een klinische setting vrij eenvoudig, in vergelijking met MR colografie protocollen die 

gebruik maken van andere darmvoorbereiding- en colon distensie methoden. Hoewel 

de diagnostische nauwkeurigheid van de, in hoofdstuk 3 beschreven, MR colografie 

studie veelbelovend lijkt voor patiënten met een risico op colorectaal carcinoom, moet de 

diagnostische nauwkeurigheid verder geëvalueerd worden in laag risico- en screeningspa-

tiënten. Ook de patiënt belasting varieert voor verschillende patiënt populaties. Daarom 

is verder onderzoek naar de patiënt belasting bij screenings- en laag-risico patiënten 

gerechtvaardigd, voordat het in een klinische setting kan worden aangenomen.

Voor CT colografie toonden de zogeheten tandem studies, waarin de patiënten 

zowel CT colografie als coloscopie ondergingen, dat de voorkeur van de patiënten 

uitging naar CT colografie in vergelijking met colonoscopie.5,6 De studie naar patiënt 

belasting, beschreven in hoofdstuk 4, toonde ook een voorkeur in het voordeel van MR 

colografie in vergelijking met colonoscopie. Toch zou randomisatie van de volgorde van 

MR colografie en coloscopie de voorkeur hebben om de patiënt belasting en patiënt 

voorkeuren verder te onderzoeken, aangezien een recente gerandomiseerde en gecon-

troleerde studie een hogere patiënt belasting voor het CT colografie onderzoek toonde 

ten opzichte van colonoscopie.7 Echter, de randomisatie in die studie werd uitgevoerd 
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om de patiënt participatiegraad te onderzoeken, waarbij de evaluatie van de patiënt be-

lasting niet vergelijkbare groepen betrof. De auteurs veronderstelden dat de deelnemers 

van het CT-colografie onderzoek de patiënt belasting onderschat hebben.

De duur van het MR colografie onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 3, was 

relatief lang (gemiddeld 45 minuten), wat in toekomstig onderzoek verder moet 

worden verlaagd. Graser en collega’s hebben een kortere MR colografie procedure 

beschreven vergelijkbaar met CT colografie.8 Voor zover bekend is er geen kosten-

analyse uitgevoerd voor MR colografie, verder onderzoek moet zich ook richten op de 

kosten en baten van MR colografie in een klinische setting.

De voornaamste reden om MR colografie te overwegen in een screening setting 

voor detectie van colorectaal carcinoom en zijn voorlopers, is het gebrek aan bloot-

stelling aan ioniserende straling. Technische ontwikkelingen, zoals het verminderen 

van de buisstroom en spanning, en het gebruik van iteratieve reconstructie algorit-

men hebben geleid tot verlaging van de blootstelling aan ioniserende straling bij CT 

colografie.9 Alleen in zeldzame gevallen waarin CT colografie of colonoscopie zijn 

gecontraindiceerd (bv zwangerschap) of bij patiënten die weigeren om CT colografie 

en coloscopie te ondergaan, zou MR colografie een rol kunnen spelen in screening.

MRi rectum voor respons monitoring

De heterogeniteit van de studie kenmerken bij MRI rectum voor respons monitoring van 

rectumcarcinoom kunnen tot op zekere hoogte de conclusies van hoofdstuk 5 hebben 

beïnvloed. Bovendien wordt door deze heterogeniteit de suggestie gewekt dat MRI 

rectum voor restadiëring misschien alleen voor onderzoeksdoeleinden moet worden 

gereserveerd, voordat implementatie in klinische setting moet worden overwogen. 

De huidige trend in de klinische behandeling van patiënten met rectumcarcinoom 

is behandeling op maat, waarin minimaal invasieve chirurgie en orgaan besparende 

behandelingen worden gekozen wanneer de respons op chemoradiotherapie goed 

of compleet is. Dit heeft geleid tot de noodzaak van preoperatieve beoordeling van 

de respons met MRI naast lichamelijk onderzoek en endoscopie. Bovendien werd in 

recente studies in een selectie van patiënten met tekenen van een complete respons 

(T0 op beeldvorming en endoscopie) af gezien van een operatie na chemoradiothe-

rapie.10,11 De rol van MRI in verdere klinische behandelstrategieën wordt van cruciaal 

belang en moet daarom verder worden geëvalueerd.

Lymfeklier karakterisering en identificatie van resterende ziekte na chemoradiothe-

rapie waren traditioneel beperkingen van MRI rectum. Verschillende nieuwe technie-

ken toonden veelbelovende resultaten met verbeterde diagnostische nauwkeurigheid. 

Diffusie gewogen beeldvorming (diffusion weighted imaging; DWI) bewees van 

toegevoegde waarde te zijn bij het voorspellen van respons na chemoradiotherapie. 

In het ESGAR consensus document over MRI bij rectumcarcinoom wordt het gebruik 
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van DWI aanbevolen voor restadiëring van de tumor status na chemoradiotherapie.12 

Er werd echter geen consensus bereikt over het gebruik van DWI voor de beoordeling 

van de lymfklier status en de betrokkenheid van de mesorectale fascie. De apparent 

diffusiecoëfficiënt (ADC) waarden zijn kwantitatieve waarden van DWI en zijn nader 

onderzocht op hun toegevoegde waarde om de agressiviteit van de tumor te bepalen, 

waardoor potentieel op maat gemaakte preoperatieve behandeling kan worden 

toegepast.13 Maar tot nu toe hebben slechts een paar onderzoeksgroepen gerap-

porteerd over ADC in de beoordeling van de respons met verschillende resultaten voor 

diagnostische nauwkeurigheid, wat voor nu de toepassing van ADC beoordeling nog 

beperkt tot onderzoeksdoeleinden.14–16

Verder werden verschillende contrastmiddelen geëvalueerd voor lymfklier respons 

na chemoradiotherapie. Ultrasmall Superparamagnetic Particles of Iron Oxide (USPIO) 

MRI toonde betere diagnostische resultaten in vergelijking met standaard MRI bij het 

opsporen van lymfklieren en de lymfklier respons na chemoradiotherapie.17–19 Tot nu 

toe zijn USPIO verbindingen niet goedgekeurd door de Food and Drug Administration 

(FDA) voor de evaluatie van de lymfeklieren, maar sommige ijzersupplementen kunnen 

echter wel off-label worden gebruikt.20 Een alternatief MRI contrastmiddel is gado-

fosveset trisodium, wat veelbelovende resultaten toonde voor lymfklier karakterisatie. 

Dit contrastmiddel is een gadolinium-houdend contrastmiddel en wordt gebruikt 

in combinatie met magnetic resonance angiografie en geeft een betere visualisatie 

van de bloedvaten, organen en zachte weefsels. Opname van dit contrastmiddel is 

aangetoond in goedaardige lymfklieren. Hoge per-laesie en per-patiënt sensitiviteit 

en specificiteit werden gevonden en een toegenomen area under the curve (P < 0,05) 

werd aangetoond na evaluatie van de contrastbeelden voor restadiëring van de lymf-

klier status. Zowel de ervaren- als de minder ervaren beoordelaar toonden een hoge 

negatieve voorspellende waarde voor restadiëring (meer dan 90%).17 In een tweede 

studie met 71 patiënten bleek vervolgens goede reproduceerbaarheid van de sensitivi-

teit, specificiteit en de area under the curve voor de meer ervaren beoordelaar.21 Deze 

resultaten zijn veelbelovend en de behoefte aan betere lymfeklier respons monitoring 

rechtvaardigt de lopende wetenschappelijk onderzoeken naar dit contrastmiddel.

Hoewel de nieuwe technieken (DWI, USPIO) veelbelovende resultaten toonden 

met betrekking tot de diagnostische nauwkeurigheid van MRI rectum, werd de diag-

nostische nauwkeurigheid in verschillende studies beïnvloed door de ervaring van de 

beoordelaars. In hoofdstuk 5 van dit proefschrift werd aangetoond dat studies met 

ervaren beoordelaars (> 5 jaar bekken MRI) betere diagnostische nauwkeurigheid voor 

restadiëring van de tumorstatus behaalden. Bovendien hebben Heijnen en collega’s 

aangetoond dat de diagnostische nauwkeurigheid van de onervaren beoordelaar 

verbeterde na een leercurve van 60 patiënten.21 Een leercurve werd eveneens aan-

getoond in een studie van Lambregts en collega’s, waarbij de area under the curve 
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0,79 bedroeg voor de eerste 10 patiënten studie, maar dat de area under the curve 

verbeterde naar meer dan 0,90 voor de verdere duur van de studie door feedback 

van de resultaten na elke onderzoekspatiënt.17 Toekomstig onderzoek moet zich dan 

ook richten op de leercurve van een nieuwe MRI rectum techniek voorafgaand aan 

uitgebreide introductie van de techniek.

continuously tagged imaging

Continuously tagged imaging is een MRI methode welke in staat is motiliteit te detecteren 

tijdens vrije ademhaling, wat patiëntvriendelijker is en wat langere data acquisitie toelaat 

in vergelijking met de momenteel gebruikte MRI technieken voor motiliteit detectie. 

Bovendien maakt de geautomatiseerde data post-processing ook langere data acquisitie 

mogelijk omdat veeleisende handmatige data analyse overbodig is. Hoewel een darm-

voorbereiding (mannitol) werd gebruikt in de studies beschreven in hoofdstuk 6 en 7 van 

dit proefschrift, was data acquisitie zonder een intraluminale darmvoorbereiding mogelijk 

geweest aangezien continuously tagged imaging reeds beeldcontrast creëert. Deze ken-

merken van continuously tagged imaging faciliteren een niet-invasieve robuuste techniek 

bovenop de momenteel bestaande technieken voor motiliteit evaluatie.

Continuously tagged MRI werd geëvalueerd in een groot field of view (vier kwa-

dranten van de buik) om motiliteitsveranderingen te detecteren na toediening van 

een spasmolytisch middel. Toekomstig onderzoek moet zich daarom richten op de 

evaluatie en validatie van de techniek in de kleinere darm segmenten om van enige 

klinische relevantie te zijn. Menys en collega’s vergeleken motiliteit kenmerken van 

het terminale ileum met de ernst van acute ontsteking van het terminale ileum op 

basis van histopathologie bij 28 patiënten met de ziekte van Crohn.22 Er was een 

significant verschil in motiliteit index tussen niet-ontstoken en ontstoken terminale 

ileum, en een significante negatieve associatie werd aangetoond tussen de motiliteit 

index en de histopathologie ontstekingsscore, wat wees op een lagere motiliteit 

index bij een hogere histopathologische ontstekingsscore. Ook Hahnemann en col-

lega’s detecteerden meer inflammatoire darm laesies door beoordeling van hypo- of 

hypermotiliteit van dunne darm segmenten bij patiënten met de ziekte van Crohn.23 

Hoewel de bestaande MRI-technieken veelbelovende resultaten hebben getoond voor 

darm motiliteit detectie22–,25 is het voor de meeste van deze MRI technieken nodig 

ademhalingsinstructies en/of een darmvoorbereiding te geven, of een manuele data 

analyse te verrichten, wat complicerende factoren zijn voor motiliteitsdetectie met een 

langere tijdsduur. Dit in tegenstelling tot de SPAMM techniek, welke niet afhankelijk 

is van ademhalingsinstructies, een darmvoorbereiding of manuele data analyse. Daar-

naast werd continuously tagged imaging onderzocht in een kleine groep gezonde 

vrijwilligers. Grotere studies zijn nodig en in verschillende patiëntengroepen om de 

techniek verder te valideren en de potentie aan te tonen in een klinische setting.
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