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Nederlandse samenvatting

Ontwikkelingen op het gebied van MRI bij endometriose

Naar schatting lijdt ongeveer 10% van alle vrouwen in de vruchtbare levensjaren 
aan endometriose. Er zijn verschillende theorieën voorgesteld om het ontstaan 
van endometriose te verklaren. De meest geaccepteerde theorie is de 
retrograde menstruatie theorie van J.A. Sampson (1927). Volgens deze theorie 
ontstaat endometriose als gevolg van het terugvloeien van menstruatiebloed 
via de eileiders naar de buik. Toch kunnen niet alle locaties van endometriose 
door deze theorie verklaard worden, en krijgt niet elke vrouw met retrograde 
menstruatie endometriose. 
Het ontstaan van endometriose is daarom nog steeds onderwerp van discussie. 
De diagnose endometriose wordt vaak pas laat gesteld, waarschijnlijk omdat 
symptomen niet herkend worden, en er geen non invasieve test bestaat. 
Endometriose is onder te verdelen in een oppervlakkige, en diep infiltrerende 
vorm. Oppervlakkige lesies bevinden zich op het buikvlies en de eierstokken en 
diep infiltrerende lesies groeien door het buikvlies heen. De goud standaard 
voor de diagnose endometriose is visuele inspectie tijdens een kijkoperatie. Bij 
patiënten met diep infiltrerende endometriose zijn er vaak verklevingen aanwezig 
in de buikholte, die het zicht tijdens de kijkoperatie beperken. Daarnaast zijn de 
infiltratiediepte en uitbreiding van lesies niet goed te beoordelen.  
Beeldvorming technieken zijn daarom essentieel om de uitbreiding van diep 
infiltrerende endometriose in kaart te brengen. Nauwkeurige beoordeling van 
de ziekte uitbreiding is belangrijk om een keuze te maken voor hormonale of 
chirurgische behandeling. Bij chirurgische behandeling kan er ook voorafgaand 
aan de operatie voor een specifieke operatietechniek worden gekozen. 
Transvaginale echografie en MRI worden beiden gebruikt in de evaluatie van 
endometriose. Transvaginale echografie wordt vaak gebruikt om te screenen, MRI 
wordt doorgaans toegepast bij patiënten met verdenking op diep infiltrerende 
endometriose. 

De doelstelling van dit proefschrift is om de diagnostische nauwkeurigheid van 
MRI bij endometriose te verbeteren, door het beschrijven van MRI bevindingen 
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bij patiënten met (diep infiltrerende) endometriose en deze te correleren met 
histopathologie, waar mogelijk. Daarnaast beschrijven we de MRI bevindingen 
van in de buikwand gelegen endometriose, een veel voorkomende locatie van 
endometriose buiten het kleine bekken. 
Als laatste hebben we recent ontwikkelde MRI technieken, zoals diffusie-
gewogen en 3D MRI, toegepast bij patiënten met verdenking op diep infiltrerende 
endometriose, met de vraag of beide technieken meerwaarde hebben in het 
stellen van de diagnose, en/of het in kaart brengen van ziekte uitbreiding. De 
meerderheid van de patiënten met diep infiltrerende endometriose wordt 
behandeld met hormonale therapie. Omdat er in deze groep patiënten geen 
correlatie met histopathologie mogelijk is, worden klinische gegevens en 
operatie rapporten gebruikt als standaard referentie. 

In hoofdstuk 2 wordt de waarde van MRI beoordeeld binnen de diagnostiek 
aangaande endometriose met musculaire invasie van de darmwand. MRI 
bevindingen werden gecorreleerd aan histopathologie. Lesies met infiltratie van 
de muscularis werden op de T2-gewogen beelden herkend als waaiervormige 
configuraties met een hypointense signaalintensiteit. Bij histopathologische 
beoordeling bleek deze configuratie te berusten op verdikking van de spierlaag 
van de darm als gevolg van infiltratie van endometriose. In deze patientengroep 
constateerden wij tevens een verdikking van de submucosa hetgeen zich 
presenteert als een laag van verhoogde signaalintensiteit op de T2-gewogen 
beelden. Deze verdikking van de submucosa bleek overeen te komen met 
oedeem, en bleek niet specifiek voor infiltratie van endometriose. In de groep 
patiënten waarbij een segmentale darm resectie werd uitgevoerd, kwam de 
sensitiviteit, specificiteit en diagnostische nauwkeurigheid voor de diagnose 
musculaire invasie van endometriose op MRI uit op 100%, 75%, en 96%, 
respectievelijk. 
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In hoofdstuk 3 worden MRI bevindingen bij patiënten met diep infiltrerende 
endometriose van de blaas weergegeven waarbij we antwoord zochten op 
de vraag of, en hoe vaak de voorwand van de baarmoeder in deze patiënten 
betrokken is bij de lesie en wat hiervan de pathogenese is. Diep infiltrerende 
endometriose van de blaas was in de meeste gevallen op de T2- en T1-gewogen 
MR beelden te herkennen als een lesie met een homogeen of heterogeen 
isointense signaalintensiteit ten opzichte van spier. De heterogeniteit werd 
veroorzaakt door gebieden met een hoge signaalintensiteit op de T2-gewogen 
beelden, overeenkomend met gedilateerde endometriumklierbuizen, en door 
gebieden of kleine cysten met een hoge signaalintensiteit op de T1-gewogen MR 
beelden, overeenkomend met bloed. Uit deze studie bleek dat in bijna alle gevallen 
van blaas endometriose tevens de voorwand van de baarmoeder betrokken is. 
Deze betrokkenheid staat doorgaans niet in contact met de junctionele zone 
(binnenste laag van het myometrium), en moet naar onze mening daarom niet 
worden gediagnosticeerd als adenomyose. Een verklaring voor de frequente 
betrokkenheid van de voorwand van de baarmoeder is de “implantatie” theorie, 
die beschrijft dat endometriose zich secundair ontwikkeld aan intraperitoneale 
implantatie van endometriumcellen, veroorzaakt door retrograde mentruatie. 
De cellen verzamelen in het diepste punt van de buikholte en hechten zich 
vervolgens aan het buikvlies, de baarmoeder, en de eierstokken. 

De doelstelling in hoofdstuk 4 was om MRI bevindingen bij buikwand endometriose 
te beschrijven. Lesies bevonden zich in de meeste gevallen ventraal of dorsaal 
van de aponeurose van de musculus obliquus abdominis of in de musculus 
rectus abdominis. In een patiënt werd een gedeeltelijk solide en cysteuze lesie 
gevonden, die in een buikwand hernia gelokaliseerd was. Buikwand endometriose 
was in de meeste gevallen herkenbaar op MRI als een afwijking met hypointense 
signaalintensiteit vergeleken met spier op de T2-gewogen beelden en een 
licht hyperintense signaalintensiteit vergeleken met spier op de T1-gewogen 
beelden met vet suppressie, met of zonder kleine gebieden met hyperintense 
signaalintensiteit op de T2- of T1-gewogen beelden. Buikwand endometriose 
wordt in eerste instantie behandeld met hormonale therapie, maar als dit niet 
effectief blijkt kan worden gekozen voor chirurgische behandeling. Wanneer wordt 
gekozen voor chirurgische behandeling is het belangrijk dat de gehele afwijking 
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wordt verwijderd, om een recidief te voorkomen. MRI kan worden gebruikt voor 
het stellen van de diagnose en om de uitbreiding naar omliggende structuren in 
kaart te brengen, voorafgaand aan deze behandeling. 

In hoofdstuk 5 hebben we de toegevoegde waarde van diffusie-gewogen MRI in 
het standaard MRI protocol voor (diep infiltrerende) endometriose geëvalueerd. 
Uit deze studie is gebleken dat ADC-waarden (mate van diffusie) in diep 
infiltrerende endometriose consistent laag zijn en niet significant verschillen 
tussen locaties in het kleine bekken. De lage ADC-waarde geeft aan dat er 
sprake is van diffusie beperking. Dit kan worden verklaard door de aanwezigheid 
van fibrose en gladde spiercellen, waaruit diep infiltrerende endometriose 
lesies grotendeels bestaan. Daarnaast hebben we ADC-waarden berekend in 
endometriose cysten. ADC-waarden bleken in een hoge mate te correleren met 
signaalintensiteit ratio’s (signaalintensiteit laesie/signaalintensiteit spier), die we 
hebben berekend uit de T2-gewogen beelden. Om deze reden is onze hypothese 
dat diffusie gewogen beelden waarschijnlijk geen meerwaarde hebben bij het 
onderscheidt tussen endometriose cysten en andere cysten van de eierstokken. 

In hoofdstuk 6 hebben we de waarde van diffusie gewogen MRI om onderscheidt 
te maken tussen endometriose met infiltratie van de darm en colorectaal 
carcinoom onderzocht. In de meerderheid van de patiënten kan het onderscheidt 
eenvoudig worden gemaakt, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen symptomen 
en bevindingen bij beeldvorming niet genoeg duidelijkheid geven. 
Uit deze studie bleken ADC waarden in endometriose met infiltratie van de 
darm significant hoger te zijn in vergelijking met ADC waarden in colorectaal 
carcinoom, maar door een grote overlap tussen ADC waarden heeft kwantitatieve 
diffusie-gewogen MRI geen meerwaarde bij differentiatie tussen endometriose 
en colorectaal carcinoom. Endometriose met infiltratie van de darm liet een 
consistent lage signaalintensiteit zien op diffusie-gewogen MR beelden met een 
hoge b-waarde, terwijl colorectaal carcinoom een hoge signaalintensiteit liet 
zien op deze diffusie-gewogen MR beelden. We concludeerden dat kwalitatieve 
beoordeling van diffusie-gewogen MRI als aanvulling op conventionele MRI 
waardevol kan zijn om onderscheidt te maken tussen endometriose met 
infiltratie van de darm en colorectaal carcinoom in specifieke gevallen.
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In hoofdstuk 7 hebben we ons gericht op een recent ontwikkelde 3DT2-gewogen 
sequentie. We hebben deze sequentie toegepast bij patiënten die waren 
doorgestuurd in verband met verdenking op diep infiltrerende endometriose 
met darmbetrokkenheid. Het doel van de studie was om te onderzoeken of 
de 3DT2 gewogen sequentie toegevoegde waarde heeft bij de beoordeling 
van patiënten met diep infiltrerende endometriose, en of 3DT2 eventueel de 
bestaande 2DT2-gewogen sequentie zou kunnen vervangen. Uit de studie bleek 
dat de inter-observer variabiliteit voor beide sequenties uitstekend te zijn. De 
diagnostische zekerheid was hoger bij beoordeling van 3DT2 in vergelijking met 
de 2DT2 sequentie alleen, en deze was significant hoger bij beoordeling van beide 
sequenties gezamenlijk in vergelijking met 2DT2 in retrocervicale endometriose 
en bij darmbetrokkenheid van endometriose. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat bij de 2DT2 sequentie gebruik wordt gemaakt van een ruimte tussen twee 
plakken, waardoor kleine afwijkingen soms moeilijk te beoordelen zijn, omdat ze 
maar op een plak worden afgebeeld. 
Ondanks deze bevindingen, bleek de 3DT2 sequentie significant meer artefacten 
te laten zien en was de kwaliteit van de beeldvorming significant minder hoog 
in vergelijking met 2DT2. Ook gaven beide beoordelaars in de meerderheid van 
de gevallen de voorkeur aan de 2DT2 gewogen sequentie in vergelijking met de 
3DT2 gewogen sequentie. Concluderend, 3DT2 in combinatie met 2DT2 geeft 
een hogere diagnostische zekerheid, maar kan de 2DT2 sequentie niet compleet 
vervangen, door een lagere kwaliteit van de beeldvorming.
         


