SCAPURA-nieuwsbrief, mei 2018
Beste mede-onderzoekers
De SCAPURA-studie (SCar biopsies After Polypectomy of Uncertain RAdicality) loopt volop,
en zoals met ieder onderzoek zijn er centra die veel includeren maar ook waar het niet loopt.
Tot nu toe zijn circa 200 patiënten in de studie geregistreerd, waarvan 90 met biopten van
een litteken van een oncologisch niet-radicale poliepectomie met daarin carcinoom.

Hier weer twee voorbeelden van niet als zodanig herkend T1 carcinoom wat piecemeal is
verwijderd, maar waarvan de patholoog de radicaliteit niet kan garanderen.
Het zogenaamde OEPS-CARCINOOM.
Als deze patiënten aanvullend een full-thickness resectie krijgen (chirurgie, TAMIS,
endoscopische full-thickness resectie) zijn het dé ideale kandidaten voor de studie.
Wat komt er tot nu toe uit?
Er is een abstract naar de UEGW en de NVGE gestuurd met daarin de eerste resultaten. Het
lijkt dat de sensitiviteit van biopten uit een endoscopische schone poliepectomieplaats
waarschijnlijk zeer laag is. De kans op resterende tumor in de darmwand is dan ongeveer
5%. Als er echter nog wat adenomateus weefsel zichtbaar is of zelfs verdenking op
achtergebleven carcinoom is, heeft dat een hoge voorspellende waarde en moet de patiënt
geopereerd worden. De aantallen zijn echter nog klein en definitieve conclusies zijn nog
moeilijk te trekken.
We willen het aantal eigenlijk verdubbelen richting de 200 patiënten met biopten en
resectiepreparaat, wat qua tijd nog zeker haalbaar is.
Aan eenieder het verzoek om in voorkomende gevallen niet te vergeten om deze patiënten
te benaderen met het verzoek om biopten te nemen. Dit informed consent is wel echt nodig.
Als er een endoscopische full-thickness resectie gedaan wordt, of de patiënt doet mee in de
Limerick studie, kan dat zelfs tijdens de procedure zelf.
De aantallen inclusies per centrum vindt u in de bijlage.
Dataregistratie
Als u de data zelf in OpenClinica wilt registreren -> graag, maar u mag ook alles faxen.
Vergeet dan niet dat er alleen een trialnummer op de papieren mag staan, dus geen naam of
geboortedatum. T-nummers mag wel.

U moet dan wel het faxvoorblad met enkele cruciale gegevens meesturen (datum informed
consent is erg belangrijk).
Dit staat op de website www.scapura.nl onder de homepage en de pagina over de
dataregistratie.
Overige zaken
-

Zoë Post is voor 5 jaren naar Chicago verhuisd i.v.m. de baan van haar partner, en dat de
coördinatie van de studie wordt uitgevoerd door Kim Gijsbers.
Verder gaat Miangela Laclé samen met prof. Offerhaus de PA-revisies verzorgen.
Het centrale email adres voor de studie is scapura@dz.nl

Bij voorbaat hartelijk dank,
Kim Gijsbers, Arjun Koch, Leon Moons, Frank ter Borg
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