
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The continuing story of peptic ulcer bleeding

van Leerdam, M.E.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Leerdam, M. E. (2003). The continuing story of peptic ulcer bleeding. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-continuing-story-of-peptic-ulcer-bleeding(4d1dcbb2-792e-4dca-8b09-8aa903a0bcfa).html


Samenvatting g 



TheThe continuing storv of peptic ulcer hleet/ing 

Samenvatting g 

Maagzweerr bloedingen of bloedingen uit een zweer in de twaalt\ ingerige darm. tezamen ook 

well  gastroduodenale ulcus bloedingen (GDUB) genoemd, zijn nog steeds een belangrijke 

spoedd situatie. Daarnaast is ook het percentage recidief bloedingen en de mortaliteit in deze-

groepp nog aanzienlijk. In dit proefschrift komen verschillende aspecten van gastroduodenale 

ulcuss bloedingen aan de orde. 

Hoofdstukk 2 geeft een algemeen o\erzicht en beschrijft de epidemiologische data die 

beschikbaarr zijn over GDUB. Risico factoren voor ulcus lijden worden besproken en de 

waarschijnlijkk onafhankelijke etiologische rol van aspirine en of'non-steroidal anti-

inflammatoryy drug' (NSA1D) gebruik en Helicobacter pylori (H. pylori) infectie wordt 

uitgelegd.. Tevens wordt ingegaan op de behandeling van ulcus bloedingen. Er wordt een 

overzichtt gegeven van onderzoeken waarin verschillende vormen van endoscopische therapie 

enn zuurremming worden geëvalueerd. De chirurgische mogelijkheden voor ulcus bloedingen 

wordenn besproken en van de verschillende diagnostische testen voor H. pylori infectie wordt 

eenn overzicht gegeven. In het laatste deel van het hoofdstuk wordt ingegaan op preventie van 

GDUB. . 

Aangezienn er in Nederland geen duidelijke richtlijnen zijn voor endoscopische en 

farmaceutischee therapie voor GDUB hebben we een enquête gehouden onder gastro-

cnterologenn en internisten (met endoscopische ervaring) om na te gaan hoe zij GDUB 

behandelen.. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van deze enquête die naar elk ziekenhuis in 

Nederlandd is verstuurd. In totaal zijn 90 123 enquête formulieren terug gestuurd. Gastro-

enterologenn behandelen significant vaker ulcera met kenmerken van een recente bloeding dan 

internisten.. Deze ulcera hebben een grotere kans op een recidief bloeding en endoscopische 

therapiee is dus geïndiceerd. Imdoscopisch injectie therapie is in Nederland de 

behandelingsmodaliteitt van eerste keus (door 93% gebruikt). Meestal (60%) wordt er een 

combinatiee van adrenaline en polidocanol (sclerosant) in het ulcus geïnjecteerd. In 

gecontroleerdee onderzoeken wordt echter geen additioneel effect van een sclerosant 

uevonden. . 
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Protonn pomp remmers (inhibitors) (PPIs) worden door 71% voorgeschreven. H-receptor-

antagonistenn door 26° o. Wanneer er verdenking op een recidief bloeding is wordt slechts in 

76%% opnieuw een endoscopic verricht. De overige endoscopisten verwijzen de patiënt direct 

doorr naar de chirurg. Bijna alle respondenten verrichten een diagnostische test om H. pylori 

infectiee aan te tonen. Eradicatie van H. pylori infectie wordt door 64% gecontroleerd. Helaas 

gebeurtt dit niet door iedereen, wat wel het advies is. 

Dee resultaten van dit onderzoek laten zien dat er belangrijke verschillen zijn in de 

behandelingg van GDUB tussen gastro-enterologen en internisten. De behandeling van GDUB 

iss slechts gedeeltelijk in overeenstemming met de resultaten van recente onderzoeken. Verder 

onderzoekk is nodig om evidence-based protocollen te kunnen maken. Het blijf t belangrijk om 

gastro-enterologenn en internisten continue op de hoogte te houden van de nieuwe 

ontwikkelingen.. Tevens moeten protocollen opgevolgd worden, om zo de kwaliteit van zorg 

voorr de patiënt met GDUB te verbeteren. 

Inn hoofdstuk 4 worden data van twee epidemiologische cohorten beschreven. De data van 

allee patiënten die zich hebben gepresenteerd met een acute hoge tractus digestivus bloeding in 

dee periode 1993/94 en 2000 zijn prospectief verzameld in de omgeving 'groot Amsterdam'. 

Dee incidentje van acute hoge tractus digestivus bloedingen is gedaald van 61.7/ 100 000 

personenn per jaar in 1993/94 naar 47.7 / 100 000 personen per jaar in 2000. Met name onder 

ouderenn is de incidentie hoog. Het percentage recidief bloedingen (16% vs 15%) en 

mortaliteitt (14 vs 13%) is onveranderd gebleven in de twee periodes. 

Hoewell  de incidentie van de hoge tractus digestivus bloedingen is gedaald, is de incidentie 

vann ulcus bloedingen stabiel gebleven in de laatste 6 '; jaar. Ulcus bloedingen zijn 

verantwoordelijkk voor bijna de helft van alle hoge tractus digestivus bloedingen. Bijna 50% 

vann de patiënten die zich met een ulcus bloeding presenteert gebruikt aspirine en of NSAlDs. 

Inn 2000 gebruikte slechts een minderheid (12"o) van de patiënten met een voorgeschiedenis 

vann ulcus lijden en aspirine of NSA1D gebruik, profylactisch een PPI. Deze groep patiënten 

heeftt echter een grote kans op een ulcus bloeding en NSAIDs zullen gestopt moeten worden 

off  een PPI moet als profylaxe erbij worden gebruikt. Het is belangrijk dat preventie van 

GDUBB aandacht krijgt. 
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Ookk onder patiënten met GDUB is het percentage recidief bloedingen (22 vs 20°b) en 

mortaliteitt (15 vs 14%) niet veranderd in de afgelopen 6' 2 jaar. Leeftijd, ernstige of 

levensbedreigendee ziekten en recidief bloeding zijn factoren die met mortaliteit geassocieerd 

zijn.. Aangezien we leeftijd en bijkomende ziekten niet kunnen beïnvloeden is het van belang 

omm een recidief bloeding te voorkomen. Dit is alleen mogelijk met een agressieve 

behandelingg van GDUB, o.a. "vroege" endoscopic (binnen 24 uur), endoscopische therapie en 

hogee dosering intraveneuze PPI voor patiënten die een risico op een recidief bloeding hebben. 

Doorr reductie van het aantal recidief bloedingen kunnen we misschien ook de mortaliteit 

beïnvloeden. . 

Invasievee diagnostische testen voor het aantonen van H. pylori infectie zijn minder gevoelig 

inn de acute fase van een GDUB. De ureum adem test zou een goed alternatief zijn, maar deze 

testt is minder betrouwbaar bij het gebruik van zuurremmende therapie, hen nieuwe niet-

invasievee H. pylori feces test (HpSA test) is een betrouwbare methode om H. pylori aan te 

tonenn bij patiënten met dyspepsie klachten of ulcus lijden. Wij hebben deze HpSA test 

onderzochtt in 36 patiënten met een GDUB. De resultaten van de test staan vermeld in 

hoofdstukk 5. De "gouden standaard" was gedefinieerd als een positieve kweek of een 

positievee histologie uitslag en een positieve snel test (rapid urea test). De sensitiviteit en 

specificiteitt van de HpSA test waren respectievelijk 100% en 52%. Kr waren dus veel H. 

pylorii  negatieve patiënten die een positieve HpSA uitslag hadden. 

Omm kruisreactie met bloed bestanddelen te evalueren zijn bloed monsters van 10 vrijwilliger s 

getestt met de HpSA test. Vier van deze bloed monsters gaven een positief resultaat van de 

HpSAA test, wat suggestiefis voor kruisreactiviteit met hloed bestanddelen. In tegenstelling tot 

hett advies voor patiënten met ulcus lijden, kan de HpSA test niet worden aanbevolen voor 

patiëntenn met ulcus bloedingen voor het bepalen van H. pylori infectie. De test is niet 

betrouwbaarr genoeg, waarschijnlijk door kruisreactie met bloed bestanddelen. 

Dee introductie van endoscopische therapie, van PPIs en eradicatie van H. pylori infectie 

hebbenn er toe geleid dat er een negatieve selectie is opgetreden van patiënten die chirurgische 

interventiee nodig hebben voor GDUB. Hoofdstuk 6 beschrijft de uitkomst van een 

retrospectieff  onderzoek waarin spoed operaties voor GDUB worden geëvalueerd tussen I9NS 

enn 2001. In deze 14 jaar zijn in totaal 36 patiënten chirurgisch behandeld vooreen ulcus 
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bloeding,, welke niet met endoseopisehe therapie kon worden gecontroleerd. Fenenvijftig 

patiëntenn hadden een zweer in de twaalf\ ingerige darm. 11 een maagzweer en 1 patiënt had 

eenn zweer op een anastomose. De chirurgische interventie werd in 33°  « uitgevoerd voor de 

eerstee bloedingsperiode en in 65% voor een recidief bloeding. Eén patiënt had een semi-

electievee operatie. Hen recidief bloeding na de operatie trad bij bijna één derde van de 

patiëntenn op (27%). Mortaliteit was hoog; 37% van de patiënten overleed tijdens de 

ziekenhuiss opname. Bijkomende ziekten en een arteriole bloeding (spuiter) ten tijde van de 

eerstee endoscopic waren factoren die voorspellend waren voor het overlijden van de patiënt. 

Hett is belangrijk om te zoeken naar alternatieve methoden om deze groep patiënten te 

behandelen.. Het angiografisch emboliseren van een bloedend vat zou een optie kunnen zijn en 

moett geëvalueerd gaan worden. 

Kenmerkenn van een recente bloeding op een ulcus zijn belangrijke factoren om de prognose 

inn te kunnen schatten. In hoofdstuk 7 evalueren we de interobserver variatie van de Forrest 

classificatiee onder endoscopisten. De Forrest classificatie beschrijft de kenmerken van recente 

bloedingg en op deze manier kunnen ulcera worden ingedeeld in hoog risico ulcera voor een 

nieuwee bloeding of in laag risico ulcera. Bij dit onderzoek maakten we gebruik van video-

opnamess van ulcus bloedingen. Tevens werd de uitkomst van de Forrest classificatie en de 

endoseopisehee Doppler beoordeling van de ulcus bodem vergeleken. In totaal werd de Forrest 

classificatiee van 19 videofragmenten verkregen van 56 endoscopisten. Fr was veel variatie in 

hett classificeren van de 19 ulcera onder de endoscopisten. De overeenstemming was redelijk 

onderr gastro-enterologen. maar slecht onder internisten. Fr was geen duidelijke 

overeenstemmingg tussen de Forrest classificatie (interpretatie met het oog) en de 

endoseopisehee Doppler beoordeling. Van de in totaal 14 ulcera met een positief Doppler 

signaall  (suggestief voor een oppervlakkig bloedvat), welke op theoretische gronden 

endoscopischh behandeld zouden moeten worden, zou gemiddeld 25% niet behandeld zijn op 

basiss van de Forrest classificatie. De Forrest classificatie is subjectief. Het endoscopisch 

Dopplerr onderzoek zou een objectieve methode kunnen zijn om de ulcus bodem te beoordelen 

enn om zo het risico op een recidief bloeding in te schatten of om beslissingen te maken over 

hett ontslaan van de patiënt. Dit zal verder onderzocht moeten worden. 
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Inn een prospectieve studie hebben we de diagnostische waarde van de endoscopische Doppler 

geëvalueerd.. De resultaten van deze studie worden in hoofdstuk 8 gepresenteerd. In totaal 

zijnn 80 patiënten geanalyseerd. Er wordt geen verschil in uitkomst gevonden tussen de 

patiëntenn met en zondereen oppervlakkig Doppler signaal: recidief bloeding, mortaliteit en 

chirurgischee interventie in de eerste 96 uur verschilden niet. Drie van de 23 patiënten zonder 

eenn oppervlakkig Doppler signaal (1 patiënt met een zichtbaar bloedvat, 1 patiënt met een 

stolsell  en 1 patiënt met een schone ulcus bodem) kregen een recidief bloeding. 

Inn tegenstelling tot eerdere studies konden wij de diagnostische waarde van de endoscopische 

Dopplerr beoordeling in het voorspellen van de uitkomst van ulcus bloedingen niet aantonen. 

Helaass zullen we moeten blijven zoeken naar objectieve methoden die de klinische uitkomst 

vann de patiënt met een ulcus bloeding kan voorspellen. 

Inn hoofdstuk 9 worden de belangrijkste resultaten van dit proefschrift besproken en 

vergelekenn met resultaten uit de internationale literatuur. Het is duidelijk dat preventie van 

GDUBB prioriteit heeft. Tevens moeten we de factoren die we kunnen verbeteren in de 

behandelingg van GDUB aanpakken om zo recidief bloedingen te voorkomen. Aanbevelingen 

enn suggesties voor verder onderzoek worden gegeven. Gastroduodenale ulcus bloedingen zijn 

nogg steeds een belangrijk onderwerp en onderzoek hiernaar zal vervolgd moeten worden. 
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