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Samenvattingg en conclusies 

Samenvatting g 
Dee onderzoeken uit dit proefschrift hebben betrekking tot enkele criteria die in grote 

matee de effectiviteit van CT colonography in cölonkankerscreening én -surveillance 

bepalen:: accuratesse en patiëntenacceptatie. Tevens is onderzoek verricht naar de 

potentiëlee risico's gerelateerd aan screening met CT colonografie veroorzaakt door het 

gebruikk van ioniserende straling, en de mogelijkheden om dit risico te reduceren. 

Inn hoofdstuk 2 was het doel de accuratesse van CT colonografie te onderzoeken in een 

patiëntenpopulatïee met een verhoogd risico op het colorectaal carcinoom, met 

coloscopiee als de referentie, Om te compenseren voor fouten van coloscopie, is de 

coloscopiee herhaald bij patiënten met foutpositieve bevindingen >10 mm die niet konden 

wordenn verklaard met behulp van de coloscopievideo. Deze resultaten zijn in de analyse 

geïntegreerd.. Op deze manier vonden we dat we met CT colonografie ongeveer even 

goedd in staat waren om patiënten met grote poliepen te identificeren als met coloscopie, 

dee huidige gouden standaard voor de detectie van co Ion pol iepen. Bijna alle gesteelde 

enn sessiele poliepen >6 mm zijn gedetecteerd met CT colonografie. Echter, de meest 

vlakkee poliepen -berucht om het hoge maligne potentieel- zijn niet gedetecteerd met 

CTT colonografie. In retrospectkondenSvan de 10 gemiste vlakke poliepen wel worden 

vastgesteld,, waaronder een adenomateuze poliep en een carcinoom. Data uit enkele 

kleinee studies wijzen erop dat het scannen met dunnere plakken, een additionele 

primairee 2D beoordeling en specifieke training bijdragen aan verbetering van de detectie 

vann dergelijke afwijkingen. Een andere beperking die naar voren kwam was het hoge 

aantall foutpositieven, met name in de middelgrote en kleine afmetingscategorieën. 

Ondankss dat het heel waarschijnlijk is dat een bepaalde proportie van de foutpositieven 

berustt op door coloscopie gemiste kleine en middelgrote poliepen, zal hét grootste 

deell waarschijnlijk berusten op ontlastingsresten. Het aankleuren van ontlasting, en 

hett scannen met dunnere plakken zijn maatregelen die het onderscheid tussen ontlasting 

enn poliepen waarschijnlijk verbeteren. 

Vann patiënten met een persoonli jke of familiaire voorgeschiedenis van dikke-

darmpoliepenn of -kanker is bekend dat zij een verhoogd risico hebben op het 

colorectaall carcinoom. Veel organisaties adviseren voor deze patiëntengroep 

coloscopischee screening, maar zelfs in deze Verhoogd risico' patiëntengroepen varieert 

hett gebruik hiervan sterk. Nadelen van coloscopie zijn het ongemak van de procedure, 

eenn reden die veel wordt genoemd door mensen die afzien van deelname aan 
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coloscopischh screeningsónderzoek, en het kleine maar zekere risico op complicaties. 

Inn hoofdstuk 3 hebben we de voorkeur van verhoogd-risico patiënten voor CT 

colonografiee of coloscopie onderzocht in een studie met een follow-up van 5 weken. 

Wee vonden dat deze verhoogd-risico patiënten zowel direct na de verrichting van beide 

onderzoekenn als vijf weken later een significante voorkeur hadden voor CT colonografie. 

Inn verloop van vijf weken is de sterkte van deze voorkeur voor CT colonografie echter 

well significant gedaald. In eerste instantie waren ervaringsparameters zoals pijn en 

schaamtee sterk geassocieerd met voorkeur, na vijf weken verzwakte óeze associatie. In 

plaatss daarvan kwam nu de aanwezigheid van colonpoliepen bij coloscopie naar voren 

alsals determinant van voorkeur. 

Vanwegee de acceptabele accuratesse en het patiëntvriendeli jke karakter is CT 

colonografiee een aantrekkelijk alternatief voor conventionele colorectale screenings-

methoden.. Een belangrijk nadeel van CT colonografie bli j f t dat mensen die dit 

onderzoekk ondergaan worden blootgesteld aan ioniserende straling. Omdat er geen 

recentee data zijn gepubliceerd over de huidige effectieve dosis die wordt gebruikt om 

CTT colonografie té verrichten, kunnen geen schattingen worden gemaakt ten aanzien 

vann het risico van kankerinductie dat resulteert uit een CT colonografie-onderzoek. 

Inn hoofdstuk 4 worden resultaten gepresenteerd van een enquête naar scan parameters 

gebruiktt voor CT colonografie onder instituten waar research wordt verricht naar dit 

onderzoek.. Het blijkt dat de mediane effectieve dosis gebruikt voor een CT colonografie-

onderzoekk in rug- en buikligging, thans (2004) 10 mSv bedraagt. In de ti jd blijkt dat 

ondankss het toenemend gebruik van multislice scanners, en het scannen met steeds 

dunneree plakken dat de effectieve dosis ongeveer gelijk is gebleven. Dit wordt verklaard 

doorr het in toenemende mate gebruik van lagere mAs-instellingen. Vertaald naar het 

potentiëlee risico van kankerinductie betekent dit dat 1 op de 4000 patiënten van 50 jaar 

mogelijkk kanker ontwikkelt als gevolg van het CT colonografie onderzoek, die in de 

loopp van enkele tientallen jaren manifest kan worden. 

Inn hoofdstuk 5 wordt een studie gerapporteerd over het gebruik van lage-dosis scans. 

Inn deze studie vergeleken we drie dosisniveaus, 12,6 en 3.6 mSv (overeenkomend met 

100,, 50 en 30 mAs) in identieke patiëntengroepen. Het is onze mening dat met een 

dergelijkee opzet de voorkeur heeft boven een vergelijking van verschillende doses in 

verschillendeverschillende groepen, omdat de verschillen in zichtbaarheid van poliepen dan alleen 

afhangtt van de dosis. We hebben deze opzet gerealiseerd door lage dosis scans te 
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simulerenn op basis van de ruwe transmissiemetingen van CT colonografie-onderzoekén 

vann 50 patiënten. Uit deze studie bleek dat ondanks een significante verslechtering 

vann de beeldkwal i te i t op het gesimuleerde 30 mAs-niveau, de sensitiviteit en 

specificiteitt van CT colonografie onaangetast bleef. Zoals verwacht bleek de omvang 

vann de patiënt, gemeten halverwege tussen de onderste rib in de crista iliaca, een 

determinantt van beeldkwaliteit. 

Gestuurdd door de resultaten van hoofdstuk 5, rees de vraag wat de laagste orde van 

groottee van effectieve dosis was, die nog verenigbaar is met adequate poliepdetectie. In 

hoofdstukk 6 wordt een experimentele studie gerapporteerd, uitgevoerd in 15 patiënten 

mett poliepen >5 mm, waarbij aantallen terecht- en foutpositieven is vergeleken tussen 

v i j ff dosisniveaus, variërend van medium tot zeef laag (12, 3, 0.8, 0.2, 0.05 mSv, 

overeenkomendd met 100,25,6.3,1.6 en 0.4 mAs). Met hedendaagse CT scanners kunnen 

dee twee laagste doses niet worden gereal iseerd. In deze studie is dezelfde 

simulatietechniekk gebruikt als in hoofdstuk 5. Het bleek dat tot een gesimuleerd mAs-

niveauu van 1.6 slechts een geringe, niet significante afname was van de sensitiviteit voor 

poliepenn >5 mm. Detectie van poliepen >10 mm, alhoewel klein in aantal in deze studie 

(n^5),(n^5), was constant tot en met het laagste niveau dat werd getest (0.4 mAs). Het bleek dat 

dee locatie van de colonpoliepen -ter hoogte van het bekken (rectum, sigmoid, coecum) 

off het abdomen (colon descendens, transversum en ascendens)- de detecteerbaarheid 

beïnvloeddee bij zeer lage dosisniveaus. Poliepdetectie in bekkensegmenten daalde 

significantt bij vergelijking van 100 mAs en 0.4 mAs, terwijl in de abdominale segmenten de 

poliepdetectiee bij 0.4 mAs niet significant gedaald was. Deze studie geeft aan dat 

dosisniveauss die heden ten dage gebruikt worden, waarschijnlijk met een factor 20 tot 60 

kunnenn worden verlaagd, met een gelijke reductie van het risico van kankerinductie. 

Gebruikk van dergelijke lage doses ïn het kader van colonkankerpreventiezou het bezwaar 

vann ioniserende straling zo goed als el imineren. Voordat dergeli jke zeer-lage-

dosisprotocollenn kunnen worden geadviseerd, moeten studies naar de accuratesse van 

échteéchte lage-dosisscans worden uitgevoerd in opeenvolgende patiënten om de resultaten 

diee zijn verkregen in een experimentele setting te bevestigen. 

Ondankss dat volumetrische spiraal-CT colonografiedata driedimensionaal (3D) kunnen 

wordenn beoordeeld, wordt dit door de meeste radiologen primair tweedimensionaal 

(2D)) gedaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bestaande 3D methoden, die 

vergelijkbaarr zijn met conventionele coloscopiebeelden, zeer veel interactie vereisen 
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enn daardoor resulteren in langdurige beoordelingen. Nieuwe, tijdsefficiënte 

overzichtelijkee 3D beoordelingsmethoden kunnen de prestaties van CT colonografte 

tenn goede komen. In hoofdstuk 7 wordt een studie gerapporteerd waarin een 

innovatievee 3D beoordelingsmethode wordt gevalideerd in 30 patiënten. Deze 

beoordelingsmethode,, dé uitgevouwen kubische projectie, is ontwikkeld om een 

alomvattendd en overzichtelijk beeld van het colonoppervlak te geven. Vergeleken met 

dee conventionele 3D beoordelingsmethode, bleek het gebruik van de kubische 

projectiee de evaluatietïjd significant te verkorten en het percentage afgebeelde 

colonoppervlakk significant te verhogen. Geen significante verschillen in detectie van 

poliepenn >5 mm werden geobserveerd. 

Inn hoofdstuk 8 is de kubische projectie vergeleken meteen primair 2D beoordelings-

methodee zoals die door de overgrote meerderheid van de colonografie-onderzoekers 

wordtt gebruikt. In een studie uitgevoerd in 77 patiënten beoordeelden drie 

beoordelaarss alle data eerst primair 3D en vervolgens, na een mediaan interval van 8,5 

maanden,, met de primair 2D methode. De gemiddelde sensitiviteit en specificiteit, en 

hett aantal perceptie- en interpretatief o uten zijn vergeleken. Een perceptiefout was 

gedefinieerdd als een poliep, of een patiënt met een poliep, die is vastgesteld door 

tenminstee één beoordelaar, maar niet door alledrie, met ofwel de primair 2D of 3D 

methode.. Een interpretatiefoutwas gedefinieerd als een patiënt zonderpoliepen die correct 

alss zodanig is geïdentificeerd door tenminste één beoordelaar, maar niet door alledrie. 

Hett bleek dat met de primair 3D beoordelingsmethode een hogere sensitiviteit voor de 

detectiee van poliepen >10 mm werd bereikt dan met de primair 2D methode, 

overeenkomendd met minder perceptiefouten bij de detectie van poliepen £10 mm (p = 

0.06).. Voor poliepen tussen 6 en 9 mm werden geen verschillen geobserveerd, maar 

voorr poliepen < 6 mm werden minder perceptiefouten gemaakt met de primair 3D 

beoordelingsmethode.. De correcte identificatie van patiënten zónder gróte poliepen 

wass vergelijkbaar voor de twee beoordelingmethoden, overeenkomend met een 

vergelijkbaarr aantal interpretatiefouten. Wanneer patiënten zonder poliepen >6 mm of 

zonderr poliepen, ongeacht de afmeting, waren significant meer interpretatiefouten 

gemaaktt met de primair 3D beoordelingsmethode. Wij concluderen dat het gebruik van 

eenn primaire 3D methode, die in een overzichtelijk beeld van de colonwand voorziet, 

dee detectie van poliepen kan verbeteren, ten koste van een significante toename van 

hett aantal interpretatiefouten. Dit nadeel kan waarschijnlijk worden teruggedrongen 

doorr de toepassing van fecesaankleuring, en/of het scannen met dunnere plakken. 
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Conclusies s 
1.. De sensitiviteit van CT colonografie en coloscopie voor het identificeren van piënten 

mett poliepen £10 mm, in een populatie met een verhoogd risico op het colorectaal 

carcinoom,, is even goed. Echter, een aspect van CT colonografie dat verdere 

verbeteringg vereist is de tekortschietende detectie van vlakke laesies. 

2.. Patiënten met een verhoogd risico op het colorectaal carcinoom geven de voorkeur 

aann CT colonografie boven coloscopie, ondanks een kans van 20% dat alsnog een 

coloscopiee moet worden ondergaan voor het verwijderen van poliepen. 

3.. De huidige mediane dosis die wordt gebruikt voor een complete (in rug- en 

buikligging)) CT colonografie door instituten waar drt onderzoek wordt bestudeerd 

iss 10 mSv. Het geschatte risico hiervan in een populatie van 50 jaar op inductie van 

kanker,, die na een periode van enkele tientallen jaren manifest wordt, is 1 in 4000. 

4.. Met scanners die tegenwoordig gebruikt worden, kan de stralendosis voor een 

compleett CT colonografie onderzoek gereduceerd worden tot 3.6 mSv, met een 

proportionelee reductie van het risico van kanker inductie. Ondanks dat de beeld-

kwaliteitt significant verslechterde op dit dosisniveau, bleef de poliepdetectie 

onaangetast t 

5.. Theoretisch kan de effectieve dosis die wordt gebruikt voor CT colonografie 

gereduceerdd worden tot niveaus in de orde van 0,2 mSv, met slechts een geringe, 

niett significante verslechtering van de detectie van poliepen >5 mm. Op dit 

dosisniveau,, dat nog niet haalbaar is met hedendaagse CT scanners, wordt het risico 

vann kankerinductie zeer laag, 

6.. Het gebruik van de 3D uitgevouwen kubische projectie voor de beoordeling van CT 

colonografiee verbetert de tijdsefficiëntie en zichtbaarheid van het colonoppervlak 

significant. . 

7.. Primair 3D beoordeling van CT colonografie resulteert in een betere poliepdetectie 

dann primair 2D beoordeling omdat met de eerste methode minder perceptiefouten 

wordenn gemaakt. 
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