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VOORWOORD

Dit proefschrift werd bewerkt in het Instituut voor Nucleaire
Geneeskunde (Hoofd: Prof. Dr. K.H. Ephraïm) en de Afdeling
Algemene Interne Geneeskunde (Hoofden: Prof. Dr. A. Struyvenberg
en Prof. Dr. J. van der Sluys Veer) van het Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Door de ziekte van Prof. Ephraïm kon in het laatste jaar
helaas geen gebruik meer worden gemaakt van zijn grote kennis en
ervaring.

Het onderzoek werd verricht in zeer nauwe samenwerking met Dr.
R.F.M. Jessurun (Hoofd Werkgroep Niertransplantatie), zonder wie
het werk niet mogelijk was geweest. Hij verzorgde tevens veel
literatuur over het onderwerp niertransplantatie. Medewerking
werd verleend djor de verpleegkundige staf van de Verpleegafde-
ling Niertransplantatie.

De lijntekeningen en de statistische bewerkingen werden ver-
richt met het computersysteem van de Werkgroep Botstofwïsselïngs-
ziekten (Hoofd: Prof. Dr. S.A. Duursma). Hierbij was de persoon-
lijke inzet van Drs. J.M.M. Roelofs van onschatbare waarde.

De röntgenbeelden zijn eigendom van het Instituut voor Ront-
gendiagnostiek (Hoofden: Prof. Dr. A.C. Klinkhamer en Prof. Dr.
C.B.A.J. Puijlaert). Bij het uitzoeken van de röntgenbeelden werd
medewerking verleend door Prof. Dr. P.F.G.M. van Waes.

Waardevolle adviezen werden verkregen van Prof. Dr. A.N.P. van
Heijst en Dr. L.M.A.Akkermans.

Aanzienlijke hulp werd geboden door de Heer D.J. der Kinderen,
die talloze uren heeft besteed aan het corrigeren van de tekst en
het persklaar maken van het manuscript. Bij laatsgenoemde werk-
zaamheden was Ir. Go Tiong Liam eveneens behulpzaam. Mevrouw
A.Kooiman-Caspers en Mej. C. Naaktgeboren verzorgden met groot
geduld het typescript. De tekeningen werden vervaardigd door Mej.
I.Jansen, de reproducties door de Heer J.H. de Groot en zijn
medewerkers. De benodigde literatuur werd verzameld door Mej.
M.G. te Kolsté, de patiëntengegevens door Mej. H. Kleefsman.

Medewerking bij het verrichten van het onderzoek en om het
manuscript te voltooien werd tenslotte verleend door medewerkers
en personeel van het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde, in het
bijzonder door Dr. G. de Haas, Ir. A. Hoekstra en Ir. O Ying Lie.

De Nier Stichting Nederland verleende financiële steun bij de
publicatie van dit proefschrift.



INHOUD

HOOFDSTUK I

INLEIDING 1

HOOFDSTUK II

LITERATUUROVERZICHT: RENALE COMPLICATIES NA

NIERTRANSPLANTATIE 5

Acute tubulusnecrose £>

Afstotingsreactie 8

Urologische afwijkingen 13

Vasculaire afwijkingen 16

HOOFDSTUK III

LITERATUURBESPREKING: TOEPASSINGEN VAN RADIOACTIEVE

VERBINDINGEN BIJ NIERTRANSPLANTATIE 19

De meetopstellingen 23

Onderzoek met orthojoodhippuraat (OIH) 28

Onderzoek met andere radiofarmaca 56

Stralenbelasting 60

HOOFDSTUK IV

PATIËNTEN EN METHODEN 63

Patiënten 63

Niertransplantatie 68

Renoscintigrafie 73

Perfusiescintigrafie 85

Statistische methoden 86

HOOFDSTUK V

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE BIJ ACUTE AFSTOTING

EN ACUTE TUBULUSNECROSE 87

Serumcreatinine 88

H0V2-waarde 90



HOV1Q-waarde 94

TTI en Tp 97

EV en B/N 102

Bespreking groep 5 105

HOOFDSTUK VI

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE BIJ URINELEKKAGE EN

URINEWEGOBSTRUCTIE 109

Urinelekkage 111

Urinewegobstructie 116

HOOFDSTUK VII

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE EN PERFUSIESCINTIGRAFIE

BIJ AANWIJZINGEN VOOR ONHERSTELBAAR

BESCHADIGD TRANSPLANTAAT 127

HOOFDSTUK VIII

ALGEMENE BESCHOUWING 135

Acute tubulusnecrose en acute afstoting 137

Urinelekkage 141

Urinewegobstructie 142

Onherstelbaar beschadigd transplantaat 143

Conclusies 143

HOOFDSTUK IX

SAMENVATTING 145

SUMMARY 151

LITERATUUR 158

CURRICULUM VITAE 173



Hoofdstuk I

INLEIDING

De nieren zijn organen die een overheersende rol spelen bij de

instandhouding van het inwendige milieu van het organisir». Iedere

ernstige acute of chronische nieraandoening kan echter aantasting

van de nierfunctie tot gevolg hebben. De ziekteverschijnselen,

die zich hierbij kunnen voordoen, zijn het gevolg van functionele

afwijkingen van vrijwel alle orgaansystemen en ontregeling van de

homeostase. Bij onherstelbare uitval van de nierfunctie is blij-

vende vervanging noodzakelijk. Sedert circa 20 jaar staan hier-

voor twee methoden ter beschikking: regelmatig herhaalde dialyse

— hetzij met de kunstnier, hetzij door middel van peritoneaal-

spoeling — en niertransplantatie.

Niertransplantatie kan worden toegepast bij patiënten met

chronische nierinsufficiëntie, die niet ouder zijn dan circa 55

jaar en die niet lijden aan een algemene ziekte als een maligne

proces of gegeneraliseerde lupus erythematodes. De resultaten

zijn sterk afhankelijk van de mate van verwantschap en de mate

van weefselovereenkomst (histocompatibiliteit) tussen donor en

ontvanger. In ons land wordt voornamelijk gebruik gemaakt van

nieren van overleden, niet verwante donoren. Bij 60-70% van de

patiënten wordt hiermee het gewenste resultaat bereikt. Bij de

overige 30-40% treden verwikkelingen op, waardoor de transplanta-

tie niet slaagt.

In ervaren handen is de transplantatie-operatie technisch

veelal een betrekkelijk eenvoudige ingreep. Bij de ontvanger

wordt één nier in de linker of rechter fossa iliaca ingebracht,

waarbij de niervaten van de donor aan de bekkenvaten van de

ontvanger, en de ureter van de donor in de blaas van de ontvanger

worden gehecht.Na de operatie dient de patiënt blijvend te worden

behandeld met geneesmiddelen, die erop zijn gericht de immunolo-

gische afweer te onderdrukken. Naast de bijwerkingen van de

immunosuppressieve behandeling zijn de belangrijkste complicaties



na de operatie: a. tubulusnecrose, een tijdelijke nierinsuffi-

ciëntie, die vaak bij het gebruik van nieren vsn overleden

donoren optreedt en spontaan geneest; b. de (imrnunologische)

afstotingsreactie; c. afsluiting of lekkage van de ureter of

blaas, en d. afsluiting van de vaatanastomosen. Afhankelijk van

de aard en de ernst van de complicatie dient er te worden

afgewacht (bij tubulusnecrose), de dosis van de immunosuppressie-

ve geneesmiddelen tijdelijk te worden verhoogd (bij afstotingsre-

actie), of eventueel snel heroperatie plaats te vinden (bij uro-

logische of vasculaire verwikkelingen). Bij zeer ernstige en

onherstelbare beschadiging van het getransplanteerde orgaan,

dient tijdig een beslissing te worden genomen over eventuele

verwijdering.

Het differentiëren tussen de verschillende complicaties kan

zeer moeilijk zijn. Dit is vooral het geval indien de diurese

gering is. Bij de behandeling in de eerste weken tot maanden na

de niertransplantatie is er behoefte aan een onderzoekmethode,

waarmee deze complicaties kunnen worden onderscheiden. Deze

methode moet aan de volgende eisen voldoen; zij dient zowel in

een periode van goede diurese, als bij oligo-anurie (minder dan

400 ml urine/dag) toepasbaar te zijn, en zij dient frequent te

kunnen worden herhaald en moet dus bij voorkeur niet-invasief

zijn.

In het algemeen voldoet onderzoek met; radioactieve stoffen

goed aan deze voorwaarden. Na toediening, van een radioactieve

verbinding kunnen scintigrammen worden vervaardigd, waarop de

toestand van het niertransplantaat en de urinewegen kan worden

beoordeeld. Tegelijkertijd kunnen metingen van radioactiviteit in

het transplantaat en/of in het bloed worden verricht, waaruit

informatie omtrent de functie van het transplantaat kan worden

verkregen. Resultaten verkregen bij een door ons verricht voorlo-

pig onderzoek suggereerden, dat renoscintigrafie, na standaardi-

sering van de methode en met gebruikmaking van enkele nieuwe

parameters, een bijdrage kan leveren voor de diagnostiek van de

complicaties na niertransplantatie. (Oei e.a. 1975, Oei e.a.

1980).

Doel van dit proefschrift is de beoordeling van de waarde van

de renoscintigrafie, die regelmatig en met korte tussenpozen in



de eerste maanden na de transplantatie wordt verricht, als

diagnostische methode ter onderscheiding van bovengenoemde com-

plicaties na niertransplantatie. De renoscintigrafie werd in dit

onderzoek uitgevoerd met I-131-orthojoodhippuraat als het ra-

diofarmacon en een gammacamera gekoppeld aan een dataverwerkend

systeem als de meetopstelling. Hiermee konden seriescintigrammen,

het renogram en de blaascurve gelijktijdig worden vervaardigd.

Indien bij de renoscintigrafie het transplantaat zich niet

afbeelde, werd vervolgens perfuslescintigrafie met behulp van

Tc-99m-natriumpertechnetaat verricht, teneinde vast te kunnen

stellen of het transplantaat al dan niet werd doorbloed en dus

levensvatbaar was.

Het onderzoek werd verricht bij 85 achtereenvolgende patiën-

ten, die in de niertransplantatie-afdeling van het Academisch

Ziekenhuis te Utrecht in de periode van januari 1973 tot en met

december 1979 niertransplantatie ondergingen, en beroof alle

renoscintigrafieën die in de eerste weken tot maanden na de

transplantatie werden verricht. Getracht is de volgende vragen te

beantwoorden:

- Hoe veranderen de renoscintigrammen bij patiënten met een

ongestoord beloop?

- Welke veranderingen treden er op tijdens een acute afsto-

tingsreactie bij patiënten met normale diurese dan wel oligo-

anurie?

- Is de renoscintigrafie een hulpmiddel van betekenis voor de

differentiatie tussen de verschillende complicaties en voor het

stellen van de diagnose acute afstotingsreactie?

- Wat zijn de kenmerken van urinelekkage en urinewegobstructie op

het renoscintigram?

- Kan door middel van renoscintigrafie met zekerheid worden vast-

gesteld of een niertransplantaat ernstig en onherstelbaar

beschadigd is of is hiervoor het perfusiescintigram betrouw-

baarder?

In hoofdstuk II wordt een literatuuroverzicht gegeven van de

complicaties van de niertransplantatie, die voor de vraagstelling

belangrijk zijn. Daarna worden in hoofdstuk III de literatuurge-

gevens betreffende de toepassingen van radioactieve verbindingen



ter vaststelling van de complicaties na niertransplantatie be-

sproken. In hoofdstuk IV worden de relevante gegevens omtrent bij

het onderzoek betrokken patiënten vermeld. Vervolgens wordt in

dit hoofdstuk de methode van renoscintigrafie en perfusiescinti-

grafie die bij dit onderzoek zijn toegepast beschreven. De

daaropvolgende drie hoofdstukken zijn gewijd aan de resultaten.

In hoofdstuk V worden de veranderingen bij de renoscintigrafie

door acute tubulusnecrose en acute afstoting in de eerste

achttien postoperatieve dagen beschreven. Dit omvat a. de waarne-

mingen bij de patiënten met onmiddellijke diurese en de patiënten

met acute tubulusnecrose, bij wie in die periode het beloop

ongestoord verliep; b. de veranderingen van het renoscintigram

bij acute afstoting optredend bij patiënten met normale diurese

en patiënten met acute tubulusnecrose; en c. het renoscintigram

bij patiënten met een niet-oligurische acute tubulusnecrose. In

hoofdstuk VI volgen de seintigrammen en de röntgenbeelden van de

patiënten met urinelekkage en urinewegobstructie. Hoofdstuk VII

bevat de bevindingen bij de patiënten met aanwijzingen voor een

ernstige en onherstelbare beschadiging van het transplantaat. In

hoofdstuk VIII wordt een algemene beschouwing gegeven, waarin de

mogelijkheden en de beperkingen van de renoscintigrafie voor de

diagnostiek van complicaties van de niertransplantatie worden

besproken. Tenslotte worden in hoofdstuk IX de samenvatting en de

conclusies vastgelegd.



Hoofdstuk II

LITERATUUROVERZICHT: RENALE
COMPLICATIES NA

NIERTRANSPLANTATIE

De patiënten, die een niertransplantatie heLben ondergaan,

kunnen in twee categoriën worden onderscheiden: degenen bij wie

de diurese snel op gang komt, en degenen die een periode van

oligo-anurie doormaken. In de gevallen waarin de diurese snel op

gang komt, en waarbij het verdere beloop ongestoord is, daalt als

regel het serumcreatinine binnen korte tijd tot een betrekkelijk

normale waarde. In de eerste weken na de transplantatie treden er

echter bij de meeste patiënten één of meer acute afstotingsreac-

ties op. Deze complicatie veroorzaakt een, veelal tijdelijke,

verslechtering van de nierfunctie, die gepaard kan gaan met een

daling van de diurese. Aannemende, dat een eventuele blaascathe-

ter goed doorgankelijk is, kan een dergelijke vermindering van de

nierfunctie echter ook het gevolg zijn van: extrarenale oorzaken

(bijvoorbeeld shock), complicaties van de urinewegen, of falen

van de vaatanastomosen.

Oligo-anurie direct in aansluiting aan of in de eerste dagen

na de transplantatie is als regel het gevolg van een acute tubu-

lusnecrose. Deze afwijking, die reversibel is, moet weer worden

onderscheiden van de andere genoemde complicaties. De bevindingen

van het urine-onderzoek kunnen bij acute tubulusnecrose vrij

karakteristiek zijn. Kort na de niertransplantatie is de inter-

pretatie echter vaak onmogelijk door bloedbijmenging en eventuele

diurese uit de eigen overgebleven nier(en). Toch is het nodig de

oorzaak van de verminderde diurese vast te stellen, teneinde

adequate behandeling mogelijk te maken.

De voor de vraagstelling belangrijke complicaties zijn:

- acute tubulusnecrose

- afstotingsreactie



- urologische afwijkingen (obstructie of lekkage)

- vasculaire afwijkingen

In de volgende paragrafen zullen deze complicaties kort worden

besproken.

ACUTE TUBULUSNECROSE

Bij het ontstaan van acute tubulusnecrose speelt ischemie van

de nier vóór of tijdens, zelden na, de niertransplantatie een

belangrijke rol. Tubulusnecrose treedt voornamelijk op in nieren

van overleden, en vrijwel nooit in dis van levende donors. Deze

complicatie komt vaker voor in gevallen waarbij het transplantaal

afkomstig is van oudere personen of van donors, die vóór het

uitnemen van de nieren een periode van ernstige hypotensie hebben

doorgemaakt, of van hen, die een grote hoeveelheid vasopressoren

kregen toegediend (Flanigan e.a. 1976, Marshall 1979, Simmons

e.a. 1971). Bij proefdieren konden Belzer e.a. {1970b; aantonen,

dat er een duidelijk verband bestaat tussen de kwaliteit van de

nier en de voorbereiding vóór de nefrectomie. Zij zijn van

mening, dat vasoconstrictie van de niervaten in de premortale

periode een belangrijke rol speelt in het ontstaan van tubulusne-

crose. Om oeze vasoconstrictie te voorkomen wordt aan de potenti-

ële, donor een alfa-receptoren-blokkerend geneesmiddel, als

fenoxybenzamine, gegeven. Bovendien wordt een fysiologische zout-

oplossing toegediend om het extracellulaire volume op peil te

houden.

Voor het onmiddellijk functioneren van het transplantaat

speelt de warme ischemietijd een grotere rol dan de koude ische-

mietijd. De warme ischemietijd is de som van de eerste warme

ischemietijd (de periode tussen het staken van de circulatie in

de donornier en het begin van de preservatie) en de tweede warme

ischemietijd (de periode tussen het einde van de preservatie en

het herstel van de niercirculatie tijdens de transplantatieope-

ratie). Onder de koude ischemietijd verstaat men de periode

tussen het begin van perfunderen van de nier met koude speciale

vloeistof en het moment dat de nier voor implantatie bij de



ontvanger uit de preservator wordt genomen. Gedurende de koude

ischemietijd wordt de nier bewaard bij een temperatuur van circa

4°C.

Het effect van warme ischemietijd werd bestudeerd bij proef-

dieren door de nierarterie af te klemmen. Door Marshall (1979)

werd bij honden aangetoond, dat na een ischemie van tien min de

nier zich snel herstelt. Na een ischemie van dertig min heeft de

nier ongeveer een week nodig om de oorspronkelijke functie te

herkrijgen. Een langere ischemie van 30 tot 60 min veroorzaakt

nierfunctieFtoornissen, die circa twee weken duren. Ma een

ischemieti jd van 60 tot 120 min kan de nier zich nog herstellen,

echter met enige restverschijnselen. Deze ischemische beschadi-

ging kan op het renogram duidelijk worden waargenomen. De n*er

neemt minder Hippuran op en de uitscheiding is vertraagd

(Dahlager en Bilde 1979). In de praktijk is er geen duidelijk

verband tussen een warme ischemietijd van minder dan 60 min en

het ontstaan van tubulusnecrose.

Er zijn momenteel twee methoden om nieren te preserveren:

a. het hypothermisch bewaren met een preservatievloeistof, en b.

de mechanische perfusie. Bij de eerste methode, die binnen het

gebied van Eurotransplant het meest wordt toegepast, wordt de

nier met een bepaalde koude vloeistof doorspoeld, tot de erythro-

cyten uit de nier verwijderd zijn, waarna hij in een isothernii-

sche verpakking op smeltend ijs wordt bewaard. Het essentiële van

de thans gebruikte preservatievloeistoffen is, dat zij zoveel

mogelijk cellulaire overhydratie voorkomen. Op deze manier kan de

nier tot maximaal circa 30 uur worden gepreserveerd. Bij de

tweede methode wordt de nierarterie aangesloten aan een apparaat,

dat de nier al dan niet pulserend perfundeert. Het perfusaat

bestaat uit een geoxygeneerde vloeistof, die van samenstelling

anders is dan bij de eerste methode. Bij de tweede methode moet

het perfusaat tevens stoffen bevatten die endotheelbeschadiging

voorkomen en de stofwisseling bevorderen. Hiervoor worden onder

andere albumine en lipiden gebruikt (Toledo-Pereyra en Condie

1979). Belzer en Salvatierra (1974) toonden aan, dat de nier met

deze methode langer (tot drie dagen) kan worden gepreserveerd.

Bij een preservatieduur tot 24 uur konden Marshall e.a. (1977)

geen voordeel van de mechanische perfusie ten opzichte van de



eerste methode waarnemen.

Het uitblijven van de diurese door tubulusnecrose kan al

direct na de transplantatie plaatsvinden, maar kan ook tot vier

dagen na de transplantatie, bij een aanvankelijk goede diurese,

optreden (Flanigan e.a. 1976, Murray 1971, Simmons e.a. 1971,

Williams 1979).

Lichtmicroscopisch onderzoek van biopten, die tijdens de operatie

of kort na de revascularisatie zijn genomen, geven nauwelijks

enige informatie over de ernst van de tubulusbeschadiging als

gevolg van de doorgemaakte ischemie. Door deze ischemie kunnen in

biopten, die op een later tijdstip zijn genomen, altijd wel

afwijkingen aan de tubuli worden gezien. De diagnose tubulusne-

crose wordt na transplantatie veelal per exclusionem gesteld, dat

wil zeggen na uitsluiting van alle andere oorzaken van het

uitblijven van de diurese, zoals het falen van de vasculaire

anastomosen of complicaties van urologische aard. Bij tubulusne-

crose moet de behandeling met de kunstnier worden voortgezet tot

het transplantaat voldoende functioneert. De dosering immunosup-

pressieve geneesmiddelen moet in deze periode bij voorkeur niet

worden verhoogd. In de meeste gevallen komt de diurese binnen

twee tot drie weken op gang, doch zelfs na een anurische periode

van zes weken werd in enkele gevallen nog volledig herstel van de

nierfunctie waargenomen (Murray 1971, Simmons e.a. 1971).

AFSTOTINGSREACTIE

De afstotingsreactie na niertransplantatie is een uiting van

een immunologisch afweerproces van de ontvanger tegen het donor-

orgaan. Op grond van het mechanisme, het klinische beloop, de

microscopische bevindingen en het effect van de behandeling, kun-

nen de verschillende vormen van afstotingsreacties als volgt

worden ingedeeld: a. de hyperacute, b. de acute, en c. de

chronische afstotingsreactie.



Hyperacute afstotingsreactie

Bij het klassieke beeld van deze vorm van afstotingsreactie

treedt de afwijking reeds binnen enkele min na de revascularisa-

tie op. Het transplantaat, dat kort na de revascularisatie de

normale roze kleur behoort te vertonen — er kan zelfs onmiddel-

lijke urineproductie optreden — wordt binnen korte tijd livide

van kleur en verliest de normale turgor. De manifestatie van deze

afwijking kan ook enkele uren na de operatie plaatsvinden. De

hyperacute afstoting komt voornamelijk voor bij ontvangers, die

tevoren reeds veel bloedtransfusies hebben gehad, of al eerder

een niertransplantaat hebben afgestoten, en bij vrouwen, die veel

zwangerschappen hebben doorgemaakt. De reactie wordt veroorzaakt

door circulerende humorale antilichamen tegen de donornier, die

reeds vóór de transplantatie waren gevormd. Sinds de invoering

van de kruisproef komt deze complicatie nog slechts zelden voor.

Bij deze proef worden de lymphocyten van de donor samengebracht

met het serum van de ontvanger onder toevoeging van complement

(Belzer en Salvatierra 1976, Milgrom 1977, Williams 1979). Ook

bij ABO (bloedgroepen) incompatibiliteit kan dit type afstotings-

reactie voorkomen (Starzl 1964).

Bij hyperacute afstoting is de bloeddoorstroming van de nier-

schors zeer gering (Williams 1974). Op het arteriogram worden

afwijkingen gezien zoals bij intrarenale thrombose; alleen de

nierarterie en de vertakkingen tot in de interlobaire arteriën

worden afgebeeld. Er wordt geen nefrogram verkregen. De geringe

of afwezige bloeddoorstroming kan worden aangetoond met behulp

van perfusiescintigrafie (Williams 1979). De gestoorde bloed-

doorstroming kan worden verklaard door de aanwezigheid van

microthrombi in alle peritubulaire capillairen en in de meeste

glomeruluscapillairen. Deze microthrombi kunnen reeds worden

waargenomen in het biopt, dat tijdens de operatie is verkregen.

In deze vroege biopten worden behalve microthrombi ook infiltra-

ties van granulocyten gezien, en er worden slechts opvallend

weinig mononucleairen waargenomen. Verder bestaat er destructie

van het endotheel met extravasculaire bloedingen (Porter 1974).

Aangezien dit type van afstotingsreactie niet reversibel is,

dient het transplantaat te worden verwijderd.

De uitdrukking "accelerated rejection" werd in 1970 door Lucas



gebruikt voor afstotingen, die tussen de tweede en de zevende dag

na transplantatie optraden en waarvan de kenmerken noch bij

hyperaeute afstotingsreactie noch bij acute afstotingsreactie

pasten. De meningen omtrent de etiologie en de prognose van dit

type afstotingsreactie zijn nogal verschillend. Belzer en

Salvatierra (1976) classificeerden de accelerated rejection onder

hyperaeute afstoting. Zij zijn van mening dat bij accelerated

rejection het gehalte van cytotoxische antilichamen ten tijde van

de transplantatie te laag is om een onmiddellijke destructie van

het transplantaat te kunnen beweixstelligen. Bij de patiënten,

die deze complicatie vertonen, zouden de antilichamen binnen 24

tot 36 uur in voldoende mate worden geproduceerd, om een

irreversibele humorale afstotingsreactie te ontketenen. Deze

auteurs menen, dat een aantal der gevallen van deze sluipend

verlopende hyperaeute afstotingsreactie kan worden voorkomen door

kruisproeven te verrichten met een serummonster dat de hoogste

titer van cytotoxische antilichamen vertoont. Ook bij een ABO

incompatibiliteit kan een dergelijk sluipend verlopende reactie

plaatsvinden (Paul e.a. 1978).

Acute afstotingsreactie

Deze vorm van afstotingsreactie is een reactie van de gast-

heer, die zijn oorzaak vindt in de cellulaire en humorale afweer,

die een transplantaat bij de ontvanger opwekt. Bij onbehandelde

honden kunnen er reeds twee dagen na de transplantatie oeginnende

microscopische afwijkingen worden waargenomen (Porter 1974). De

humorale afstotingsreactie werd ook bestudeerd bij honden, die na

de transplantatie met immunosuppressiva werden behandeld. Ken-

merkend voor deze afstotingsreactie zijn de vasculaire ver-

anderingen. Deze bestaan uit fibrinoïde necrose in de vaatwand

van de arteriolen en kleine arteriën, die gevolgd wordt door een

afzetting van fibrine en thrombocyten. Tenslotte ontstaat een

fibreuze verdikking van de intima en verdikking van de glomeru-

lusbasaalmembraan (van Breda Vriesman 1968).

Bij de met immunosuppressiva behandelde patiënten kan de acute

afstotingsreactie voornamelijk tekenen vertonen van cellulaire

afweer. Dit type afstotingsreactie, de vroege afstotingsreactie.
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manifesteert zich vooral in de eerste twee weken na de transplan-

tatie. De in een latere periode optredende acute afstotingsreac-

tie, de late acute afstotingsreactie, vertoont voornamelijk

tekenen van humorale afweer. Voor de productie van humorale

antilichamen tegen het transplantaat is enige tijd nodig; het

maximum wordt pas in de tweede tot derde week bereikt (Milgrom

e.a. 1969).

In de eerste maanden na de transplantatie wordt bij de meeste

patiënten het beloop gestoord door één of meer episoden van acute

afstotingsreactie. Als gevolg van de bovenbeschreven verandering-

en in het transplantaat treedt er een vermindering van de

schorsdoorbloeding en ischemie op, waardoor de nierfunctie ach-

teruit gaat. De talrijke verschijnselen van afstotingsreactie

berusten op het immunologische proces, de veranderingen in het

transplantaat, de schors ischemie en de verslechtering van de

nierfunctie (Maher 1974). Deze (klinische) verschijnselen van

acute afstoting manifesteren zich niet eerder dan 48 uur na de

transplantatie (Milgrom 1977, Thier e.a. 1976). Williams (1979)

en Cochran e.a. (1979) meenden zelfs dat deze afwijking niet

eerder dan de vijfde dag optreedt.

Bij de klassieke acute afstotingsreactie treden er oJigurie en

zwelling op van het transplantaai. De patiënt klaagt over

algemene malaise en pijn in het gebied van de getransplanteerde

nier. Koorts, verhoogde bloeddruk, oedeem en een toename in het

lichaamsgewicht kunnen voorkomen. Bij patiënten met een reeds

functionerende nier daalt de glomerulusfi1tratie. Als gevolg

hiervan stijgen het serumcreatinine en het ureumgehalte. In de

urine kan er een toename van het aantal lymfocyten, erythrocyten

en tubulusepitheelcellen worden gevonden. Ook de uitscheiding van

albumine, lactaatdehydrogenase, complement en lyzozym met de

urine kan verhoogd zijn. Voorts bevinden zich in de urine

splitsingsproducten van fibrine en immunoglobulinen. De uitschei-

ding van natrium en waterstofionen in de urine neemt af. In het

bloed 'cunnen leucocytose, eosinofilie en thrombocytopenie worden

waargenomen. De laatste is een gevolg van fibrine- en throm-

bocyten-afzetting in de arteriolen van de nierschors. Op het

arteriogram vertonen deze vaten een vernauwing met irregulaire

begrenzing. Vele van de bovenbeschreven verschijnselen zijn

helaas niet specifiek, en kunnen ook worden waargenomen bij
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verschillende andere aandoeningen (Corbett e.a. 1979, Gelfland

e.a. 1979, Maner 1974, Roses 1977, Schumann e.a. 1977, Sethi e.a.

1977, Simmons e.a. 1971, Thier e.a. 1976).

De acute afstotingsreactie is geen alles of niets gebeuren: de

veranderingen zijn in het begin veelal reversibel. Derhalve is

vroege herkenning en vaststelling, gevolgd door vroegtijdige

behandeling noodzakelijk, teneinde blijvend verlies van nierfunc-

tie te voorkomen. De diagnose wordt vooral gesteld op de

klinische verschijnselen, en is vooral moeilijk bij reeds aanwe-

zige oligo-anurie.

Nierbiopsie kan voor het stellen van de diagnose nuttig zijn,

doch deze kan niet frequent worden herhaald. Bovendien is de

interpretatie moeilijk. Recent is een methode beschreven, waarbij

informatie betreffende afstotingsreactie kan worden verkregen

door middel van regelmatig herhaalde dunne naald biopsie van de

getransplanteerde nier (Hayry en von Willebrand 1980).

Met behulp van echografie, die met korte tussenpozen in de

eerste weken na de transplantatie worden verricht, zou eveneens

een acute afstoting kunnen worden gediagnostiseerd. Hiermee zou

het mogelijk zijn om oligo-anurie veroorzaakt door acute tubulus-

necrose van een acute afstoting te onderscheiden. Bij beide

afwijkingen neemt de niergrootte toe; een toename van de schors-,

breedte zou kenmerkend zijn voor een acute afstoting. De meningen

omtrent de afwijkingen van het niermerg zijn verdeeld. Verder zou

met behulp van deze niet-invasieve onderzoekmethode een ophoping

van vloeistof (urinoom, urinelekkage, lymfocele), een hematoom en

een gestuwd nierbekken kunnen worden onderscheiden (Conrad e.a.

1978, Cruz e.a. 1980, Hricak e.a. 1979, Lalloni e.a. 1979, Maklad

e.a. 1979).

In de laatste jaren zijn voorts immunologische testen in

opkomst. De hoeveelheid bloed, die men hierbij nodig heeft, is

echter beperkend voor een dagelijkse controle (Williams 1979).

Bovendien heeft deze vorm van onderzoek nog te veel fout-positie-

ve uitkomsten (Stiller en Sinclair 1979) .

Tenslotte zouden onderzoekmethoden met radioactieve stoffen,

in het bijzonder de renoscintigrafie, voor het stellen van de

diagnose acute afstoting nuttig kunnen zijn. Een literatuurover-

zicht hierover wordt in het volgende hoofdstuk gegeven.
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Chronische afstotingsreactie
Deze vorm van afstotingsreactie is een vasculair proces. De

chronische afstotingsreactie kan vanaf drie maanden na de trans-

plantatie optreden (Murray 1971). Het uit zich klinisch door een

langzaam voortschrijdende verslechtering van de nierfunctie, niet

of slechts tijdelijk reagerend op immunosuppressieve behandeling.

De verschijnselen, waaronder: proteinurie, hematurie en hyperten-

sie, zijn niet specifiek (Williams 1974). Bij de chronische

afstoting worden als gevolg van intima-proliferatie vernauwingen

van de arteriën en arteriolen gezien. Deze afwijkingen zijn

vooral in de arteriae interlobulares en arcuatae gelocaliseerd.

In de glomeruli ontstaat een subendotheliale verdikking. Verder

worden tubulaire atrofie, interstitiële fibrose en interstitiëel

oedeetn waargenomen (Dunhill 1979, Porter 1974). Deze vorm van

afstoting is moeilijk therapeutisch te beïnvloeden.

UROLOGISCHE AFWIJKINGEN

Voor het doel van ons onderzoek zijn alleen urinelekkage en

ureterobstructie var. belang. Andere complicaties op urogenitaal

gebied, zoals vesico-ureterale-reflux, urineweginfectie en ure-

thra-strictuur worden buiten beschouwing gelaten, aangezien de

renoscintigrafie in de diagnostiek van deze complicaties geen

toepassing vindt. In een recent verschenen proefschrift betref-

fende niertransplantatie van Debruyne (1977) zijn alle mogelijke

complicaties op dit gebied uitvoerig beschreven.

In de meeste transplantatiecentra wordt een z.g. lage anasto-

mose toegepast, de ureter-blaasanastomose. Bij deze vorm van

anastomose kan de reïmplantatie van de ureter in de blaas van de

ontvanger op tweeërlei manieren geschieden: a. de externe ure-

tero-neo-cystostomie, en b. de transvesicale uretero-neo-cysto-

stomie. Beide methoden kunnen worden uitgevoerd met of zonder

herstel van het antirefluxmechanisme. Van al deze methoden wordt

de transvesicale uretero-neo-cystostomie met antirefluxmechanisme
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het meest toegepast. Deze operatietechniek is afgeleid van de

methode van Politano en Leadbetter (1958), die dient ter

reïmplantatie van de ureter in geval van vesico-ureterale reflux.

Deze methode werd bij de niertransplantatie geïntroduceerd door

Starzl e.a. (1964).

Urinelekkage

De frequentie van deze complicatie wordt in de literatuur zeer

wisselend vermeld, namelijk variërend van 0,5 tot 23%, met een

gemiddelde van 7% en een mortaliteit van circa 21% (Debruyne

1977). De wijze van anastomoseren speelt hierbij een belangrijke

rol: de z.g. hoge anastomosen geven relatief de meeste complica-

ties. Urinelekkages moeten snel worden behandeld, niet zelden is

heroperatie nodig. Deze complicatie geeft vaak aanleiding tot

infectie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn, zoals sepsis

en ruptuur van de arteria iliaca, die de dood van de patiënt tot

gevolg heeft (Goldman e.a. 1975, O'Donoghue e.a. 1972, Robson en

Calne 1971, Walsh 1969).

Ofschoon er aanwijzirigen zijn gevonden, dat een afstotingsre-

actie aanleiding kan geven tot fistelvorming in de ureter, neemt

men toch aan, dat deze complicatie vrijwel steeds het gevolg is

van een technische fout en kan worden vermeden. Dit is dan vooral

de verantwoordelijkheid van de chirurg, die de donornefrectomie

verricht. Deze dient steeds zorgvuldig de vascularisatie van de

donor-ureter te sparen. Hiertoe moet het perihilaire en peri-

ureterale vetweefsel ongedeerd blijven. In de adventitia van de

ureter en van het nierbekken bevinden zich vele vaatanastomosen.

Bij beschadiging hiervan kan later plaatselijke necrose ontstaan.

Om urinelekkage te voorkomen is het verder van belang de ureter

zonder tractie te anastomoseren (Salvatierra 1977, Weil III e.a.

1971).

In die gevallen, waar de urine via een wonddrain of via een

fistel naar buiten stroomt, kan de diagnose gemakkelijk worden

gesteld. Er zijn echter ook gevallen, die dezelfde verschijnselen

vertonen als acute afstoting of obstructie van de urinewegen,

namelijk vermindering van de diurese, koorts, pijn en zwelling in

het gebied van het transplantaat, zonder dat er zich een
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uitwendige fistel heeft gevormd (Prout e.a. 1967, Starzl e.a.

1970b). Een enkele maal gaat acute daling van de diurese gepaard

met het ontstaan van "ascites" (Struyvenberg, pers. mededeling).

Verder kan urinelekkage verschijnselen van peritoneale prikkeling

veroorzaken (Leary e.a. 1975).

De localisatie van de fistels is verschillend; de fistels

kunnen optreden in de ureter, het nierbekken, of de blaas en

ontstaan meestal op de plaats van de anastomose. Lekkage -uit de

blaas kan ook optreden ter plaatse van de cystostomie. De

diagnose van een lekkage kan over het algemeen worden gesteld

door middel van intraveneuze pyelografie of cystografie. Een

urinelekkage kan ook worden herkend door renoscintigrafie. De

afwijkingen, te zien op het scintigram, kunnen dan voorafgaan aan

de klinische verschijnselen. Bij verminderde nierfunctie, waarbij

tijdens intraveneuze pyelografie weinig contrastmiddel wordt

uitgescheiden, kan de diagnose eenvoudiger worden gesteld met

behulp van de scintigrafie (Kristiansen e.a. 1977, Morehouse e.a.

1973).

Urinewegobstructie
Deze complicatie treedt met een frequentie van 1-10% op

(Debruyne 1977). Obstructie van de ureter kan op talrijke

oorzaken berusten. Qedeem op de plaats van de anastomose, vooral

bij hoge anastomosen, kan al vroeg in de postoperatieve periode

een afvloedbelemmering bewerkstelligen. Eveneens kan door het

afknikken van een te lange ureter obstructie ontstaan. Torsie van

de ureter is eveneens een van de technische fouten, aie aanlei-

ding kunnen geven tot vroege postoperatieve obstructie. Uiteraard

kunnen het ook bloedstolsels zijn, die de obstructie veroorzaken

(Belzer en Salvatierra 1976, Leary e.a. 1975). Compressie van de

ureter door een lymfocele is een bekende oorzaak van urineweg-

obstructie. Het ontstaan van een lymfocele gaat vaak gepaard met

oedeem van het ipsilaterale been (Braun e.a. 1974, de Gruïjl e.a.

1977, Howard e.a. 1976, McLoughlin en Williams 1975, Schweizer

e.a. 1972). Van de andere oorzaken, die slechts zelden voorkomen,

kunnen worden vermeld: intra-ureterale granulatie of epitheel—

proliferatie als gevolg van virale of bacteriële infectie
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(Coleman e.a. 1973, Simmons e.a. 1971), een schimmelprop bij

moniliasis (Starzl e.a. 1970b), een prop necrotisch weefsel

afkomstig van een nierinfarct (Moonen 1973), een verplaatsing van

de nier naar caudaal (Belzer e.a. 1970a) en tenslotte een

zwangerschap (McLoughlin 1977b).

Maanden of jaren na de operatie wordt wel eens op het

intraveneuze pyelogram een partiële obstructie van de ure-

ter-blaas overgang met uitgezet nierbekken waargenomen, die

echter zelfs na deze tijd geen vermindering van de nierfanctie

tot gevolg heeft gehad. Een ureterobstructie in deze late periode

na de transplantatie wordt meestal veroorzaakt door een strictuur

van de ureter-blaas anastomose of een peri-ureterale fibrose. Bij

de eerste behoudt de ureter zijn caliber. Door de fibrose wordt

de peristaltiek echter onmogelijk gemaakt, waardoor er een

functionele obstructie ontstaat (Krane e.a. 1973, McLoughlin e.a.

1977a, Schweizer e.a. 1977, Starzl e.a. 1970b). Ook diverse

andere oorzaken zouden volgens deze auteurs verantwoordelijk

kunnen zijn voor het ontstaan van peri-ureterale fibrose, als

bloedingen rondom de ureter, urinelekkage, wondinfectie en ver-

moedelijk ook afstoting. Tenslotte kan een niersteen, die ook in

het niertransplantaat kan ontstaan, een obstructie veroorzaken

(Hamburger e.a. 1972, Starzl e.a. 1970b). Een laat optredende

obstructie is meestal incompleet en geeft aanleiding tot een

recidiverende urineweginfectie of een geleidelijke vermindering

van de nierfunctie (Krane e.a. 1973, McLoughlin e.a. 1977a).

De diverse röntgenologische methoden ter vaststelling van

urinewegobstructie mogen bekend worden verondersteld. Reeds werd

vermeld, dat echografie hier ook een toepassing vindt. Bij

obstructie gepaard gaande met ernstige nierfunctiestoornis zou

scintigrafie belangrijke informatie kunnen verschaffen (Witten

e.a. 1977).

VASCULAIRE AFWIJKINGEN

Na een niertransplantatie kunnen de volgende vaatcomplieaties

optreden: a. thrombose van de nierarterie, b. thrombose van de

niervene, c. stenose van de nierarterie, of d. ruptuur van de
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nierarterie. Voor de diagnostiek van de twee eerstgenoemde

afwijkingen kan renoscintigrafie een bijdrage leveren.

Nierarteriethrombose
Nerstrom e.a.(1972) en Lindström e.a. (1977) vermelden in hun

publicaties een frequentie van 1-2 %. Thrombusvorming in de

arteriële anastomose kan optreden in de eerste week na de

transplantatie (Bewick 1976, Kiser e.a. 1971). Meestal is throm-

busvorming het gevolg van beschadiging van de intima van de

nierarterie. Deze beschadiging zou kunnen zijn ontstaan tijdens

het perfunderen van de nier (Ehrlich en Smith 1977). Bij

patiënten met atherosclerose van de arteria hypogastrica wordt

deze complicatie vaker aangetroffen dan bij patiënten zonder

atherosclerose (Simmons e.a. 1971). Een knik, torsie, hyperacute

afstotingsreactie en een "flap" van de intima, worden eveneens

genoemd als oorzaken van thrombose in de arteriöle anastomose

(Ehrlich en Smith 1977). Het optreden van thrombose in de

nierarterie in een latere periode na niertransplantatie komt

zelden voor en is dan meestal het gevolg van een reeds bestaande

stenose van de nierarterie. Bij het optreden van thrombose in de

nierarterie kan over het algemeen het transplantaat niet worden

gered. Swanson en Sullivan (1976) beschreven één dergelijk geval,

waarbij na end-arteriëctomie het transplantaat weer ging functio-

neren.

Niervenethrombose
Thrombusvorming in de veneuze anastomose komt zelden primair

voor. Oorzaken van deze thrombusvorming zijn: een knik in de vena

renalis, uitbreiding van thromboflebitis in het veneuze systeem

van de onderste extremiteiten, mechanische compressie van de vena

iliaca of vena renalis, bijvoorbeeld door lymfocele, absces of

hematoom. Bij de patiënten van Sorenson e.a.(1972) en Nerstrom

e.a.(1972) trad deze complicatie vaker op na transplantatie in de

linker dan in de rechter fossa iliaca. Ais verklaring geven zij

een compressie op van de vena iliaca door de arteria iliaca

communis en aorta tegen het promontorium. Zij noemden dit het
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"iliac vein compression syndrome". De belangrijkste verschijnse-

len van thrombose van de vena renalis zijn: proteinurie, oligurie

en zwelling van de nier. Deze verschijnselen kunnen ook bij acute

afstoting worden waargenomen. Ook het arteriogram vertoont de-

zelfde tekenen als bij acute afstoting: een geringe nierdoorbloe-

ding bij een gezwollen transplantaat zonder afwijkingen in de

vertakkingen van de arteria renalis.

Nierarteriestenose
Deze afwijking, de meest voorkomende vaatcomplicatie, die in

een latere periode na niertransplantatie optreedt, komt vaker

voor bij end-to-end anastomose (Bewick e.a. 1976, Doyle e.a.

1975, Kornerup e.a. 1977, Lindström 1977). Als belangrijke

symptomen kunnen hypertensie en een *,,, •stolische souffle worden

genoemd. Ook polycythemie kan bij deze complicatie worden waarge-

nomen. Ehrlich en Smith (1977) zijn van mening, dat hypertensie

een indicatie vormt voor het vervaardigen van een art'eriogram.

Voor het opsporen van een eenzijdige nierarteriestenose bij

hypertensie-patiënten is renografie een belangrijk screeningson-

derzoek. De afwijking van het renogram berust op de geringere

bloeddoorstroming door de nier met nierarteriestenose vergeleken

met de andere nier. Hierdoor is het intrarenale transport van

Hippuran trager; het renogram toont dan een ongelijk verloop van

de curven (Keane en Schlegel 1972, Sharpe e.a. 1974). Voor de

diagnostiek van nierarteriestenose bij een niertransplantaat

vindt de renografie geen toepassing, aangezien men in dit geval

slechts met één nier te maken heeft (Doyle e.a. 1975).
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Hoofdstuk III

LITERATUURBESPREKING:
TOEPASSINGEN VAN RADIOACTIEVE

VERBINDINGEN BIJ
NIERTRANSPLANTATIE

Radioactieve verbindingen zijn zeer geschikt om de fysiologie

en pathofysiologie van organen te onderzoeken. Bij de meeste

onderzoekingen is de toegediende hoeveelheid stof gering, zodat

de functie van het onderzochte orgaan niet wordt beïnvloed. Door

de geringe hoeveelheid stof treedt er bij het merendeel van de

thans gebruikte radioactieve verbindingen geen overgevoeligheids-

reactie op. Een ander gunstig aspect van onderzoekingen met

radioactieve verbindingen is het niet-invasieve karakter, waar-

door herhaald onderzoek veelal mogelijk wordt. Dit geldt vooral

wanneer de stralenbelasting door gunstige keuze van het radiofar-

macon gering is.

De bovengenoemde aspecten hebben ertoe geleid, dat er sinds de

toepassing van de niertransplantatie talrijke publicaties zijn

verschenen over het gebruik van radioactieve verbindingen voor de

evaluatie van het niertransplantaat. Enige gegevens uit veertig

publicaties hierover zijn in tabel I vermeld. Deze tabel geeft

een overzicht van de bij het onderzoek gebruikte apparatuur en

radiofarmaca. Ook vermeldt deze tabel het aantal patiënten

betrokken bij deze studies, voorzover' dit bekend is, en tevens de

afwijkingen die de auteurs met hun methoden meenden te kunnen

diagnostiseren. Er blijkt uit, dat het I-131-orthojoodhipp|iraat

(I-131-0IH) het meest wordt toegepast. Ook wij gebruikten deze

radioactieve verbinding voor ons onderzoek. Hiermee kunnen onder

andere renografie en bepaling van de effectieve nierplasmadoor-

stroming worden verricht. Deze laatste kan tijdens renografie

worden verkregen door een plasmaverdwijningscurve van I-131-0IH
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TABEL I. LITERATUUROVERZICHT VAN DE TOEPASSING VAN RADIOACTIEVE VERBINDINGEN NA NIERTRANSPLANTATIE.

Nr Auteur Radiofarmacon Opstelling Aantal
patiënten

Afwijkingen

1 Anderson en Wilson (1966)

2 Awad e.a. (1968)

3 Blaufox en Merrill (1967)

4 Branch e.a. (1971)

5 Canavan e.a. (1977)

6 Collins e.a. (1965)

7 Corcoran e.a. (1976)

8 Donadio e.a. (1967)

9 Dubovsky e.a. (1977)

10 Egleston e.a. (1969)

11 Fawwaz en Johnson (1977)

12 Figueroa e.a. (1968)

13 Frick e.a. (1976)

14 George e.a. (1976)

15 Hansen en Sell (1970)

16 Hayes e.a. (1972)

17 Hilson e.a. (1978)

18 Joekes e.a. (1975)

19 Kountz e.a. (1970)

20 Kristiansen e.a. (1977)

21 Lewis e.a. (1968)

I-131-OIH

I-131-OIH

I-131-OIH

I-131-OIH

Tc-39m

I-131-OIH

Tc-99m-DTPA

I-131-OIH, I-125-DT

I-131-OIH

I-131-OIH

Ga67

I-131-OIH

Tc-99m-SC

Ga-67, Tc-99m-SC

I-131-OIH

I-131-OIH, Tc-99m

Tc-99m-DTPA

I-131-OIH

I-131-OIH, I-125-OIH

I-131-IP, I-125-IT

I-131-OIH

Xe-133

DA

DA.WT

WT

DA.WT

GC

DA

G

WT

GV.WT

DD

S

DA.S

G

G

DD

GC.DA

GC

DA

WT

G

DA

50

20

15

35

47

21

4?

6

114

33

30

8

45

52

23

60

152

29

12

25
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++ D = één of multidetector opstelling; DA = D met analoge weergave; DD = D met digitale weergave; G s
gammacamera, GC = G met computersysteem; GV = G met videorecorder; S = Scanner; WT = "well type scintillation
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++++ AA - acute afstoting; AT = acute tubulusnecrose; CA = chronische afstoting; GD = geen doorbloeding (zoals bij

hyperacuteafstoting, nierschorsnecrose of afsluiting van de niervaten); RP = ruimte innemende processen aoals
hematoom of lymfocele; UL = urinelekkage; U0 = urinewegobstructie; IF = locale infarcering; SR = stenose van
de nierarterie.



te vervaardigen. Bij gebruik van een gammacamera kunnen tijdens

renografie tevens seriescintigrammen worden vervaardigd. Deze

seriescintigrammen zijn belangrijk voor de herkenning van urolo-

gische afwijkingen,welke ook vastgesteld kunnen worden bij het

gebruik van Tc-99m-diethyleentriaminepenta-acetaat (Tc-99m~DTPA),

dat eveneens via de nier wordt uitgescheiden.

Bij acute tubulusnecrose neemt het transplantaat wei I-131-0IH

op, dit in tegenstelling tot de toestand waarbij de doorbloeding

van het transplantaat extreem gestoord is, zoals in geval van

hyperacute afstoting of afsluiting van de niervaten. Een derge-

lijk ernstig gestoorde doorbloeding, kan echter beter worden

vastgesteld door perfusiescintlgrafie met behulp van met

technetium-99m gemerkte verbindingen. Dit onderzoek kan echter

alleen worden verricht met een gammacamera.

Voor de vroege diagnostiek van de acute afstotingsreactie,in

het bijzonder bij reeds bestaande acute tubulusnecrose, is er

geen algemeen aanvaarde methode. Velen van de auteurs, vermeld in

tabel I, zijn van oordeel dat bepaalde veranderingen van het

renogram een goede aanwijzing zijn voor een acute afstotingsre-

actie. Over de meest belangrijke verandering van het renogram

voor de herkenning van deze afwijking bestaat echter geen

overeenstemming. De verschillen in de resultaten berusten ons

inziens op twee factoren: het verschil in de methode van de

renografie en de wijze waarop de renogrammen worden geïnterpre-

teerd.

Aangezien de mogelijkheden en de resultaten van het onderzoek

afhankelijk zijn van de gebruikte apparatuur, zullen in dit

hoofdstuk eerst de opstellingen, vermeld in tabel I, kort worden

besproken. Vervolgens worden de methoden van onderzoek met

I-131-0IH, in het bijzonder de renografie en de renoscintigrafie,

beschreven. De in de literatuur genoemde bevindingen bij de

verschillende afwijkingen bij niertransplantatie worden hier ook

vermeld. Tevens komen de tekortkomingen van de in de literatuur

beschreven methoden ter sprake. Vervolgens worden de in de

literatuur vermelde toepassingen van andere radiofarmaca be-

schreven. Tot slot geeft dit hoofdstuk een overzicht van de

stralenbelasting bij de ook door ons gebruikte hoeveelheid

activiteit voor renoscintigrafie en perfusiescintigrafie.
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DE MEETOPSTELLINGEN

Zowel bij de in-vivo als bij de in-vitro radioactiviteitsme-

tingen, toegepast voor onderzoek van de functie van het nier-

transplantaat, geschiedt de detectie van gammastraling met behulp

van een scintillatiedetector. Deze bestaat in principe uit een

natriumjodide kristal, verontreinigd met sporen thallium, en één

of meer lichtversterkerbuizen. De werking van een dergelijke

detector berust op de omzetting van de energie van de gammakwan-

ten in lichtflitsjes als gevolg van hun wisselv.-erking met het

kristal. Deze lichtflitsjes worden door de lichtversterkerbuis

tot electrische pulsen omgezet, die geschikt zijn voor eleetroni-

sche verwerking. De statistische betrouwbaarheid van een derge-

lijke meting hangt onder overigens gelijkblijvende omstandigheden

af van het tijdens die meting gedetecteerde aantal fotonen: de

statistische betrouwbaarheid is groter naarmate dit aantal groter

is. Men dient er bij een dergelijke meting naar te streven een zo

groot mogelijk aantal fotonen te detecteren bij een zo klein

mogelijke stralenbelasting.

Well type scintillation counter

Hiermee kan de radioactiviteit in bloed- of urinemonsters

worden gemeten. Door het gebruik van een daartoe geschikt

radiofarmacon kunnen de glomerulusfiltratie en de effectieve

nierplasmadoorstroming worden gemeten. Dit onderzoek wordt later

in dit hoofdstuk nader toegelicht.

Totale lichaamsteller
Met deze opstelling kan de radioactiviteit van het gehele

lichaam worden geteld. Door Schmitz-Feuerhake (1978) wordt deze

opstelling gebruikt om de effectieve nierplasmadoorstroming van

het transplantaat te bepalen. Ook deze methode wordt later in dit

hoofdstuk beschreven.
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Detector-opstelling
Met een één- of multidetectoropstelling kan de radioactiviteit

op één of meer plaatsen boven het lichaam worden gemeten. De

tijdactiviteitscurve — de verandering van de radioactiviteit als

functie van de tijd — kan analoog of digitaal worden weergege-

ven. Bij een analoge weergave worden de impulsen uit de licht-

versterkerbuis via een lineaire versterker aan een "ratemeter"

toegevoerd, welke met een schrijver is verbonden. Hiermee kan het

verloop van de telsnelheid grafisch worden weergegeven. Door de

tijdconstante — de tijd waarin de ratemeter de impulsen inte-

greert — van de ratemeter in te stellen, is het mogelijk de

statistische fluctuaties te beïnvloeden: in een curve geschreven

met een kleine tijdconstante komen de statistische fluctuaties

duidelijker tot uiting dan bij een grote tijdconstante; bij de

laatste kunnen echter snelle veranderingen minder goed worden

gevolgd.

Bij een digitale weergave wordt in plaats van een ratemeter,

een teller met een klokwerk of een veelkanaals-analysator ge-

bruikt. De curve bestaat uit meetpunten, die een aantal gemeten

pulsen per gekozen tijdsinterval weergeeft. Bij het kiezen van

dit tijdsinterval dient men rekening te houden met de snelheid

van de verandering van de radioactiviteit in het onderzochte

orgaan. Bij snelle verandering moet frequenter worden gemeten.

Men moet echter ook bedacht zijn op de statistische fout, die

groter wordt bij een geringer aantal gedetecteerde fotonen per

meetpunt. Bij het onderzoek met xenon-133, waarbij dit gas per

inhalatie of intraveneuze injectie (Pfeifer e.a. 1975,

Schmitz-Feüerhake e.a. 1978) werd toegediend, is de concentratie

daarvan in de nier laag. Door bij de meting een scintillatie-

detector te gebruiken met een eenkanaals-collimator kregen deze

auteurs echter een (statistisch gezien) voldoende aantal pulsen.

In dit opzicht is hun meetopstelling in het voordeel ten opzichte

van een gammacamera, die door zijn veelkanaals-collimator minder

gevoelig is. Het renogram vervaardigd met een één- of multi-

detector opstelling vertoont soms een schijnbaar gestoorde derde

fase, doordat ook de radioactiviteit van de blaas wordt gemeten

(Collins e.a. 1965). In gevallen waarbij het niertransplantaat
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dichtbij de blaas ligt, voldoet de collimator van deze opstel-

ling niet.

Een collimator bestaat meestal uit een loden blok, waarin één

of meer kanalen zijn uitgespaard, waardoor het "gezichtsveld" van

de detector wordt beperkt, zodat slechts straling uit een gewenst

gebied de detector kan bereiken.

Scanner
Met behulp van dit apparaat kan men de verdeling van de

radioactieve verbinding afbeelden. Een dergelijke afbeelding

wordt scintigram genoemd. Door aansluitend aan de renografie een

scintigram te vervaardigen, verkrijgt men meer informatie aan-

gaande de oorzaak van het abnormale renogram (Figueroa e.a. 1968,

Lubin e.a. 1969). Anderson en Wilson (1966) meenden de toename

van de grootte van de nieren bij een acute afstotingsreactie op

het scintigram te kunnen vaststellen. Met behulp van de echogra-

fie kan men echter deze verandering nauwkeuriger vastleggen.

Vroeger werden voor dit doel wel clips op de nierpolen geplaatst,

deze blijven echter niet goed op hun plaats. Een ander nadeel van

de scanner is de lange duur van het onderzoek.

Gammacamera
Hiermee kan men sneller scintigrammen vervaardigen dan met een

scanner. Met daartoe geschikte randapparatuur is het bovendien

mogelijk hiermee tijdactiviteitscurven te vervaardigen. Sinds de

invoering van de gammacamera wordt de scanner minder gebruikt. De

toepassing van de gammacamera bij de renografie biedt ook

duidelijke voordelen ten opzichte van de detector-opstelling. De

meest gangbare gammacamera is van het type Anger. Deze heeft een

schijfvormig kristal. De gammacamera, waarmee het onderzoek bij

de patiënten met een niertransplantaat in ons instituut werd

verricht, heeft negentien lichtversterkerbuizen. De lichtflits

geproduceerd bij interactie van een foton met het kristal wordt

door meerdere lichtversterkerbuizen "waargenomen". In de dichtst-

bij gelegen lichtversterkerbuis wordt de grootste electrische

puls geproduceerd; uit de andere buizen worden, afhankelijk van
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de afstand tot de plaats waar het foton met het kristal in

wisselwerking treedt, electrische pulsen van geringere amplitude

verkregen. De uitgangspulsen van de 1ichtversterkerbuizen worden

door electronische schakelingen, waaronder een klein analoog

rekencircuit, omgezet tot x-, y- en z-pulsen. De x- en y-pulsen

zijn nodig om de plaats aan te geven, waar de lichtflits ontstaan

is. De z-puls is ontstaan door energiediscriminatie na summatie

van de amplitudes van de coïncldente pulsen uit alle lichtver-

sterkerbuizen. Wordt een z-puls gevormd, dan wordt op de oscil-

loscoop een lichtflits geproduceerd die in x-y coördinaten

01^reenkomt met de interactieplaats van het foton in het kristal.

De beeldvorming wordt mede mogelijk gemaakt door de collimator.

De collimator van een gammacamera heeft talrijke kanalen. De

septa tussen de kanalen moeten dik genoeg zijn om de stralen die

daarop vallen te absorberen. Bij gebruik van een "diverging

collimator", waarbij de kanalen divergerend van het kristal

aflopen, is het gezichtsveld van de gammacamera groter dan bij

gebruik van de "parallel hole collimator". Bij deze laatste lopen

de kanalen parallel.

De gammacamera die wij bij dit onderzoek gebruiken, heeft twee

soorten oscilloscoop. Bij een daarvan, de "persistent scope",

is het mogelijk de plaats waar een lichtflits op het scherm

valt, te laten nalichten. Hiermee kan men zien of de patient ten

opzichte van de gammacamera goed is geplaatst. Het scintigram

ontstaat door de lichtflitsen van de andere oscilloscoop op

fotografisch materiaal vast te leggen, bijvoorbeeld met een

polaroid fototoestel. Bij het vervaardigen van een scintigram

blijft de sluiter van het fototoestel gedurende een bepaalde tijd

(de "belichtingstijd") open. Het beeld van het scintigram wordt

opgebouwd door de lichtflitsen, die successievelijk gedurende de

belichtingstijd door de oscilloscoop worden geproduceerd. Door

achtereenvolgende scintigrammen te vervaardigen, de seriescinti-

grammen, kan men zichtbaar maken hoe de radioactieve verbinding

zich in de loop der tijd verplaatst.

Om uit de pulsen van een gammacamera een tijdaktiviteitscurve

te construeren, zijn er drie verschillende mogelijkheden: a. met

de in de gammacamera ingebouwde electronische schakeling, b. met

een digitale videotaperecorder, en c. met een digitaal computer-
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systeem.

Met de in de gammacamera ingebouwde electronische -.chakeling

kan het gezichtsveld van de gammacamera in twee delen worden

gescheiden; de gammacamera functioneert dan als twee detectoren-

opstelllng. Een nadeel van deze methode is dat het gezichtsveld

veel te groot is voor het transplantaat of voor de blaas, zodat

er teveel radioactiviteit met het omliggende weefsel mee wordt

geteld.

Aangezien de x- en y-pulsen analoge voltages zijn, moeten deze

vóór de invoer naar een videotaperecorder of een computersysteem

in digitale pulsen worden omgezet. Dit wordt verricht met behulp

van een "analog digital converter". Bij gebruik van een digitale

videotaperecorder worden de pulsen aanvankelijk digitaal op een

magneetband vastgelegd. Daarna wordt de "region of interest"

(ROI) op de persistent scope ingesteld. Het is mogelijk vier

ROI's tegelijkertijd te kiezen, waarvan de grootte en de vorm

regelbaar zijn. De vorm kan worden ingesteld van rond tot

vierhoekig. Bij het terugspelen kan het beloop van de telsnelheid

in de ROI's via ratemeters grafisch worden geregistreerd. Voor

het terugspelen heeft men een gedeelte van de electronische

apparatuur van de gammacamera nodig, zodat de gammacamera in die

tijd niet gebruikt kan worden. Het terugspelen neemt evenveel

tijd in beslag als het oorspronkelijke onderzoek. Een ander

nadeel van een videotaperecorder is het verlies van een fractie

van de gemeten pulsen. De grootte van deze fractie is afhankelijk

van de telsnelheid.

Deze bezwaren kunnen worden ondervangen door het gebruik van

een computersysteem. De data-acquisitie met een computersysteem

kan op twee manieren geschieden: de zogenaamde "list-mode" en

"frame-mode". Bij list-mode worden de x- en y-coördinaten van de

binnenkomende pulsen successievelijk in het geheugen van de

computer geregistreerd. Bij frame-mode worden de pulsen in

"frames" verzameld. Een frame is te beschouwen als een matrix van

bijvoorbeeld 64 x 64 beeldelementen (pixels). De gedigitaliseerde

x- en y-pulsen bepalen in welk beeldelement een binnenkomende

z-puls wordt geregistreerd. De tijd gedurende welke de binnen-

komende pulsen in één frame worden verzameld, de "frame-tijd",

wordt door de onderzoeker aan de computer opgegeven.
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De afbeelding van een frame is te vergelijken met een scintigram

gemaakt met een belichtingstijd die gelijk is aan de frame-tijd.

De data opgenomen met de computer worden opgeslagen op een

magneetband of een magneetschijf.

Alvorens een tijdactiviteitscurve kan worden vervaardigd, moe-

ten de data, indien zij in list-mode werden verkregen, eerst

worden "geframed". In het geheugen van de computer wordt hiertoe

een serie frames vervaardigd met een door de onderzoeker gekozen

frame-tijd. De kortst mogelijke frame-tijd bedraagt 0,01 sec. Met

een computersysteem kan men ROI's kiezen, die in vorm overeenko-

men met de organen in kwestie, waardoor de bijdrage van de

achtergrond-activiteit minimaal is. De meetpunten van een tijd-

activiteitscurve gemefsn in een ROI geeft het aantal pulsen weer,

dat geteld wordt binnen de desbetreffende ROI in de achtereenvol-

gende serie frames. Verdere verwerking van deze tijdactiviteits-

curve, zoals achtergrond-activiteits-correctie of "smoothing",

kan via programmatuur in de computer automatisch worden verricht.

Deze curve kan op verschillende wijzen (bijvoorbeeld met een

electrostatische plotter) worden afgebeeld. De publicaties van

Hoekstra (1975) en de Graaf (1975) geven een overzicht over de

opstelling van gammacamera's met computersysteem, de verwerking

en de weergave van scintigraf ische data met behulp van het,

computersysteem in ons instituut.

ONDERZOEK MET ORTHOJOODHIPPURAAT (OIH)

Het natriumzout van orthojoodhippuurzuur is bekend onder de

naam Hippuran en is commercieel verkrijgbaar gemerkt met de

isotopen: jodium-123, jodium-125 of jodium-131. Het J.-123-0IH is

echter thans nog niet op ieder gewenst moment leverbaar. Voor in-

vivo onderzoek heeft jodium-123 gunstiger fysische eigenschappen

(zuivere gammastraling met foton energie van 159 keV en halve-

ringstijd van 13,3 uur) dan de andere twee isotopen. De wense-

lijkheid van gebruik van I-125-0IH is beperkt door de lange

halveringstijd (60,2 dagen) van jodium-125 en de lage foton

energie van de gammastraling (35 keV) waardoor dit nuclide niet
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geschikt is voor in-vivo metingen. Jodium-131 heeft een halve-

ringstijd van 8,05 dagen, bij de desintegratie geeft dit beta en

gammastraling met verschillende energieën. De betastraling met de

meeste intensiteit heeft een maximum foton energie van 606 keV en

de gammastraling, die gemeten wordt bij in-vivo onderzoek, bezit

een fcton energie van 364 keV. Het I-131-0IH is minder stabiel

dan het I-125-0IH. Naarmate het I-131-0IH langer wordt bewaard,

neemt de concentratie van het niet aan OIH gebonden jodium-131

toe. Radiolyse kan worden geremd door het preparaat in het donker

bij 1°C te bewaren.

De structuren van OIH en van para-amino-hippuurzuur (PAH) zijn

grotendeels gelijk. Deze stoffen worden op nagenoeg dezelfde

wijze via de nier uitgescheiden, namelijk via een combinatie van

filtratie door de glomeruli en secretie door de proximale

niertubuli. De opname in tubuluscellen is een aktief transport-

proces; de uitscheiding van tubulus naar lumen geschiedt passief

volgens de concentratiegradient. Na eenmalige toediening van OIH

wordt ongeveer 72% van de toegediende hoeveelheid binnen een half

uur in de urine teruggevonden. Binnen 24 uur is vrijwel de gehele

hoeveelheid via de nier uitgescheiden. De excretie via de lever

is minder dan 1% (Blaufox 1972 ). Ongeveer 70% van het OIH in

bloed is aan eiwit gebondenen ongeveer 24% aan de rode bloedcel-

len (Botsch e.a. 1975, Maher en Tauxe 1969). Ook in-vitro worden

PAH en OIH door de tubuluscellen opgenomen. Van deze eigenschap

wordt gebruik gemaakt bij de bestudering van tubulusbeschadiging

tijdens de preservatie ten behoeve van niertransplantatie

(Dahlager en Bilde 1976, Small e.a. 1978).

Effectieve nierplasmadoorstroming

Deze wordt vaak afgekort tot ERPF ("effective renal plasma

flow"). De ERPF kan worden gedefinieerd als dat gedeelte van het

plasma, dat het nierweefsel met uitscheidingsvermogen perfun-

deert. Volgens het Fick principe kan de plasmadoorstroming worden

berekend met elke stof die door de nier wordt geklaard mits deze

niet in de nier wordt gemetaboliseerd en niet toxisch is. De

plasmadoorstroming wordt berekend met de formule:
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RPF = U
A - RV

waarin:

RPF = plasmadoorstroir.ing van de nier

U = concentratie in de urine

V = het urinevolume per tijdseenheid (ml/min)

A = concentratie in arteriëel plasma

RV = concentratie in plasma van de niervene

nu is:

waarin:
P = perifere plasmaconcentratie

C = klaring

en:

A — RV
—r = extractieverhouding

Indien wordt aangenomen dat de concentratie in de nierarterie (A)

gelijk is aan de perifere veneuze plasmaconcentratie (P), dan kan

worden afgeleid:

RPF - ^ x V A _ nierklaring
~ P A - RV extractieverhouding

De nierplasmadoorstroming kan dus berekend worden uit de klaring

van een stof indien de extractieverhouding van deze stof bekend

is.

Zoals eerder vermeld, wordt PAH uitgescheiden zowel via glome-

rulusfiltratie als ook secretie door de proximale tubuli. De

extractieverhouding van PAH is normaliter ongeveer 0,9. De

klaring van PAH is dus bijna gelijk aan de plasmadoorstroming van

de nier en geldt als standaardmaat voor de ERPF. Wegens de

tijdrovende bepaling van PAH is de bepaling van de PAH-klaring

niet geschikt voor practische toepassing. De klaring van OIH

bedraagt ongeveer 90% van de PAH-klaring. Ondanks de geringere
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klaring dan die van PAH, wordt de klaring van OIH vaak gebruikt

als maat voor de ERPF. Als verklaringen voor de geringere klaring

van OIH vergeleken met PAH zijn te noemen: verschil in eiwitbin-

ding, aanwezigheid van jodide, verschil in tubulair transport,

metabolisme van PAH in de nier en het verschil van binding aan

erythrocyten (Botsch 1975, Chervu e.a. 1974, Girndt e.a. 1972).

Uit bovenstaande formule is het duidelijk dat de bepaling van

de ERPF door middel van de klaring van OIH beïnvloed wordt door

de extractieverhouding van OIH. Deze wordt lager indien het

secretievermogen van de tubuluscellen wordt belemmerd, bijvoor-

beeld door chronische nieraandoeningen, door probenicid, door een

röntgencontrastmiddel en door penicilline in hoge dosering.

Uiteraard kan de aanwezigheid van PAH of OIH in grote concentra-

tie de extractieverhouding doen verkleinen. Ook de vorm van het

renogram kan door de bovengenoemde factoren nadelig worden

beïnvloed.

Bij de standaardmethode om de ERPF te bepalen wordt de klaring

van OIH berekend uit de uitscheiding in de urine en de plasmacon-

centratie van OIH. Hierbij is het gewenst dat de plasmaconcentra-

tie van OIH vrij constant blijft. Om een constante plasmaconcen-

tratie te bereiken wordt na toediening van een "priming dose" een

infuus van OIH gegeven. Vanwege de geringe radiolyse van

I-131-0IH verdient het gebruik van I-125-0IH hier de voorkeur

boven het eerstgenoemde. De lange duur van het onderzoek is

bezwaarlijk. Een ander nadeel van deze methode in de praktijk is

de noodzaak de urine zeer nauwkeurig te verzamelen. Verder kan

deze methode in geval van oligurie niet worden toegepast. In de

publicaties vermeld in tabel I, werd deze methode alleen toege-

past door Kountz e.a. (1970) vanwege hun experimentele opzet. Bij

hun onderzoek werd in de nierarterie een catheter in situ gelaten

met het doel immunosuppressiva direct in de nier toe te dienen.

Tevens werd er in de niervene een catheter geplaatst waardoor zij

de veranderingen van de GFR, de ERPF en de extractieverhouding

tegelijkertijd konden meten.

Bij gebruik van een constante infusie kan de klaring van OIH

ook worden berekend uit de snelheid van het infuus, de concentra-

tie van OIH in de infusievloeistof en de plasmaconcentratie van

OIH. Bij deze berekening wordt aangenomen, dat de uitgescheiden
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hoeveelheid OIH gelijk is aan de gelnfundeerde hoeveelheid indien

een constante plasmaconcentratie is bereikt. De klaring kan

worden berekend uit de snelheid van het infuus, de concentratie

in de infusievloeistof en die in het plasma. Met deze methode

wordt een wat grotere klaring van OIH berekend dan met de

standaardmethode (Mailloux en Gagnon 1972). De discrepantie is

groot bij een geringere ERPF (Donker e.a. 1977).

Renografie en renoscintigrafie
Renografie is een onderzoek, waarbij men na een bolus-

injectie van met radioactief jodium gemerkt OIH de radioactivi-

teit in de nier door middel van een uitwendige meting registreert

als functie van de tijd. De duur van de registratie wordt in de

literatuur nogal verschillend opgegeven; deze varieert van 20 tot

40 min. Het renogram is de tijdactiviteitscurve, verkregen bij

dit onderzoek. Men onderscheidt aan een normaal renogram drie

fasen.

2000- (pulsen /min)

blaascurve

1000-

Figuur 1. Renogram en blaascurve van patiënt 13. Deze curven werden vervaar-
digd met behulp van een gammacamera en een digitale videorecorder. Zij werden
geschreven met een analoge ratemeter, waarbij de tijdconstante 10 sec bedroeg.
De eerste fase is de eerste 10 sec van het renogram (tot a), de tweede fase is
het gedeelte tussen de eerste fase en de piek (a tot b) en de derde fase is
het gedeelte na de piek (b tot c). Het begin van de uitscheiding in de blaas
(d) valt samen met de piek (b).
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Figuur 1 toont een renogram en de bijbehorvjnde blaascurve

verkregen bij patiënt 13. Het onderzoek werd verdicht met behulp

van een gammacamera en een digitale videorecorder. De eerste fase

duurt circa 10 sec. Deze wordt gevolgd door een tweede fase. In

tegenstelling tot renogrammen vervaardigd met een detector op-

stelling, toont deze figuur geen forse stijging van de eerste

fase. De overgang van de eerste naar de tweede fase gaat

geleidelijk. De forse stijging van de eerste fase van een

renogram vervaardigd met een detector-opstelling kan waarschijn-

lijk worden verklaard door de grote bijdrage van de achter-

grond-activiteit. Het gezichtsveld van een dergelijke detector-

opstelling is in het algemeen groter dan de ROI bij een digitale

videorecorder. De tweede fase eindigt met een piek en wordt

gevolgd door de derde fase, het dalende gedeelte van de curve;

deze toont aanvankelijk een snelle daling en daarna een gelei-

delijker verloop. Zoals getoond in figuur 1, valt de piek samen

met de uitscheiding in de blaas.

Zoals reeds eerder genoemd in dit proefschrift, kunnen bij

gebruik van een gammacamera tijdens de renografie tevens serie-

scintigrammen worden vervaardigd; dit onderzoek noemen wij reno-

scintigrafie. Bij een patiënt met een niertransplantaat is het

gezichtsveld van de gammacamera over het algemeen groot genoeg om

ook de blaas in beeld te krijgen. Bij normale nierfunctie tonen

de seriescintigrammen aanvankelijk eer. goede concentratie van OIH

in de nier, vervolgens wordt radioactiviteit in het nierbekken

zichtbaar en bij voldoende diurese komt de blaas binnen enkele

min in beeld. Op de daaropvolgende scintigrammen toont de blaas

een toename van de radioactiviteit, tegelijk met een afname in

het transplantaat.

In de jaren zestig werden talrijke onderzoekingen verricht om

de fysiologische basis van bovengenoemde drie fasen te verklaren.

De belangrijkste resultaten hiervan zijn samengevat door

Timmermans en Mercie (1969). Ook Stevens (1967) en Britton en

Brown (1971) geven goede overzichten. De snelle stijging in de

eerste fase kan worden uitgelegd aan de hand van de gegevens

afgebeeld in figuur 2. Deze figuur toont de tijdactiviteitscurven

bij meting boven de rechter en de linker ventrikel na intraveneu-

ze injectie van Tc-99m-albumine.
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3000-r

1500

2000-

1000-

150 300 150
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300
sec.

Figuur 2. Curven verkregen bij de meting boven de rechter ventrikel (a) en
boven de linker ventrikel (b) na inspuiting van 10 mCi (370 MBq) Tc-99m-
albumine. De curven werden gegenereerd met frame-tijd van 1 sec gedurende 300
sec. De schalen van de curven zijn niet gelijk: 3000 pulsen/sec voor a en 2000
pulsen/sec voor b. In de eerste min tonen beide curven twee pieken. De eerste
piek geeft de gemeten radioactiviteit in de ventrikel bij de eerste passage
weer en de tweede die bij de recirculatie. Bij de eerste passage is de piek
van b ongeveer de helft van de hoogte van de piek van a; dit kan worden
verklaard door de verdunning van de Tc-99m-albumine in de kleine circulatie.
Als gevolg van verdere verdunning in de grote circulatie zijn de
recirculatie-pieken veel lager dan die bij de eerste passage.

Ongeveer 25 sec na de eerste piek, vertonen de curven een tweede.

piek, de recirculatie-piek, die veel lager is dan de eerste. De

geringe radioactiviteit gemeten bij de recirculatie is een gevolg

van de menging van de Tc-99m-albumine met bloed in de grote

circulatie. Na de tweede piek wordt er vrijwel geen verdere

daling waargenomen, waaruit kan worden geconcludeerd, dat de

albumine vrijwel homogeen gemengd is met het bloed. Bij de

renografie wordt het OIH intraveneus ingespoten; de nier krijgt

dus geen eenmalig aanbod van OIH, maar gedurende het onderzoek

wordt OIH naar de nier aangevoerd recht evenredig met de

plasmaconcentratie van OIH. De snelle toename van de radio-

activiteit in de eerste fase vindt zijn oorzaak in de aankomst

van de "initiële bolus"; dit is het OIH, dat bij de eerste

passage in de nier terecht komt. Door de grote extractieverhou-

ding van OIH wordt het grootste deel van deze init iële bolus door

de nier weggevangen. Deze hoeveelheid OIH, het initieel opgenomen
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OIH, is veel groter dan bij de eerste recirculatie, omdat zoals

geïllustreerd in figuur 2, de plasmaconcentratie van OIH reeds

bij de eerste recirculatie veel lager is dan bij de eerste

passage. Hierdoor kan worden verklaard waarom de stijging bij het

begin sneller verloopt dan in het laatste gedeelte van de tweede

fase. In de nier wordt het OIH getransporteerd via de tubuli en

daarna via de verzamelbuizen naar het pyelum. Onder normale

omstandigheden vindt er in de nier geen menging plaats van het

door de nier als het ware gefractioneerd opgenomen OIH.

Het initieel opgenomen OIH, dat eerder door de nier wordt

opgenomen, verlaat de nier ook eerder. Zodra deze grote hoeveel-

heid OIH afkomstig van de initiële bolus het nierbekken verlaat,

begint de derde fase. Registreert men ook de radioactiviteit in

de blaas (de blaascurve) dan toont deze een stijging terwijl de

radioactiviteit in de nier daalt. De tijd tot de piek is gelijk

aan de tijd tot het verschijnen van de radioactiviteit in de

blaas: de passagetijd. Het is bekend dat de duur van de

passagetijd en de vorm van de derde fase afhankelijk zijn van de

diurese tijdens het onderzoek; bij een diurese van minder dan

2 ml/min toont het renogram een lange passagetijd en een langzame

daling in de derde fase. Voor een goede interpretatie aangaande

de passagetijd en de derde fase is het noodzakelijk te trachten

de diurese te bevorderen, bijvoorbeeld door de patiënt te laten

drinken. Bij voldoende diurese bedraagt de passagetijd tussen

2 en 5 min. De passagetijd is nooit korter dan 2 min. Deze

minimale passagetijd werd ook gevonden door zum Winkel en Jost

(1975), die het OIH in de nierarterie inspoten. In de eerste twee

min wordt er dus nog geen OIH door de nier uitgescheiden.

In feite is er geen verschil tussen de processen, die zioh in

de eerste fase en de tweede fase afspelen. In beide fasen neemt

de nier OIH op, uitscheiding vindt nog niet plaats. Dit gedeelte

van het renogram geeft dus een weerspiegeling van het vermogen

van de nier om OIH op te nemen, dat onder meer afhankelijk is van

de doorbloeding van de nier. De onderzoekingen van Britton e.a.

(1975), May e.a. (1971), Norman (1972), Pixberg en Just (1971)

hebben aannemelijk gemaakt, dat er een goede correlatie bestaat

tussen dit gedeelte van het renogram en de effectieve nierplasma-

doorstroming. In de derde fase neemt de nier nog steeds OIH op,
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tegelijkertijd wordt er echter OIH uitgescheiden. De hoeveelheid

uitgescheiden OIH is dan groter dan de opgenomen hoeveelheid. In

navolging van Farmelant e.a. (1S74) noemen wij liever de eerste

en tweede fase samen de stijgende fase en spreken wij van de

dalende fase in plaats van de derde fase.

Plasmaverdwijningscurve
Tijdens renografie of renoscintigrafie kan tevens een plasma-

verdwijningscurve (kortweg verdwijningscurve genoemd) van

I-131-0IH uit het bloed worden verkregen. Deze stof verdwijnt uit

het bloed als gevolg van diffusie naar de extracellulaire ruimte,

en de uitscheiding door de nier. Indien wordt aangenomen dat de

menging van het toegediende OIH met het bloed snel plaatsvindt en

dat tijdens deze menging de hoeveelheid OIH uitgescheiden via de

nier te verwaarlozen is, dan kan uit deze verdwijningscurve de

klaring van OIH worden berekend. De volgende voordelen van dit

onderzoek kunnen worden genoemd: het verzamelen van urine is hier

niet nodig, het onderzoek duurt korter dan met de eerder

beschreven methoden en bovendien kan dit onderzoek worden ver-

richt tijdens renografie. De bepaling van de klaring van OIH op

deze wijze is echter niet nauwkeurig, omdat in werkelijkheid een

gedeelte van het toegediende I-131-0IH reeds door de nier wordt

geklaard alvorens dit homogeen gemengd is met het bloed.

De analyse van de verdwijningscurve is uitvoerig beschreven

door Blaufox (1972 ). Bij zijn onderzoek heeft hij de verdwij-

ningscurve vervolgd tot 8 uur na de injectie van OIH. Deze curve

kan worden ontleed in drie exponentieel verlopende componenten.

De eerste component toont de snelste daling en wordt veroorzaakt

door diffusie van de intravasale ruimte naar de extracellulaire

ruimte. De verdelingsruimte van OIH is groter dan de werkelijke

extracellulaire ruimte en is geen afspiegeling van een bekende

anatomische ruimte. De tweede component, die een langzamere

daling toont dan de eerste, heeft een goede correlatie met de

nierfunctie. De derde component, welke kan worden waargenomen na

de 90e min, toont een zeer langzame daling, waarschijnlijk

veroorzaakt door afbraak of uitscheiding in het maagdarmkanaal.

Ook bij afwezigheid van de nieren kon na de snelle daling van de
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plasmaconcentratie deze verdergaande zeer langzame afname worden

waargenomen gedurende de observatieperiode van 12 uur. Voor de

berekening van de klaring van OIH kan deze laatste component

worden verwaarloosd.

Het onderzoek wordt op verschillende wijzen uitgevoerd (Cohen

1974). Tabel II to->nt enkele gegevens van tien publicaties

waarbij dit onderzoek bij niertransplantatie werd toegepast-"Ook

toont deze tabel de verschillen tussen de beschreven methoden.

Bij de bepaling volgens een twee compartimenten model wordt de

klaring van OIH berekend uit de helling van de eerste en tweede

component met de bijbehorende verdelingsruimten. De verdelings-

ruimten kunnen worden afgeleid uit de intercepten en de toege-

TABEL II. METHODEN VOOR DE BEPALING VAN ERPF OF EEN INDEX VOOR DE
NIERDOORBLOEDING DOOR MIDDEL VAN EEN EENMALIGE TOEDIENING VAN I-131-OIH.

Nr Auteur Methode

2 Awad e.a. (1968)

3 Blaufox en Merrill (1967)

4 Branch e.a. (1971)

8 Donadio e.a. (1967)

9 Dubovsky e.a. (1977)

10 Egleston e.a. (1969)

16 Hayes e.a. (1971)

18 Joekes e.a. (1975)

19 Kountz e.a. (1965)

36 Schmitz-Feuerhake (1978)

detector boven hoofd;
helling tussen 10e en 20e min.

bloedmonsters op 20e en 30e min;
ERPF volgens één compartiment model.

bloedmonsters op 20e en 30e min;
EHPF volgens één compartiment model.

bloedmonster op 44e min;
ERPF volgens methode van Tauxe.

bloedmonster op 44e min;
ERPF volgens methode van Tauxe.

detector boven manubrium sterni;
TJ£ tussen 8e en 20e min.

detector boven long;
helling tussen 10e en 20e min.

detector boven long;
TH tussen 7e en 17e min.

bloedmonsters op 40e, 50e, en 60e min;
ERPF volgens één compartiment model.

totale lichaamsteller.

+ zie tabel I.
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diende activiteit. Voor de berekening volgens dit model kan de

verdwijningscurve beter worden verkregen door uitwend_ge meting

met behulp van een detectoropstelling dan door meting van

radioactiviteit in talrijke bloedmonsters.

De methode van Tauxe (1964) werd toegepast door Donadio

e.a.(1967) en Dubovsky e.a. (19.77). De berekening berust op een

twee compartimenten model, waaruit wordt afgeleid dat de klaring

van OIH een kwadratische functie is van de plasmaconcentratie op

de 44e min na standaardisering van de toegediende activiteit.

Bij de bepaling volgens het één compartiment model wordt de

klaring van OIH berekend uit de helling van de tweede component

en de verdelingsruimte na het bereiken van concentratie-evenwicht

tussen de intravasale en extracellulalre ruimte. Bij het onder-

zoek van Blaufox en Merril (1967) en Kountz e.a. (1965) wordt de

helling van deze component bepaald door radioactiviteitsmetingen

in twee, resp. drie, bloedmonsters (zie tabel II). Verschillende

onderzoekers nemen de bloedmonsters op verschillende tijden af.

Dit berust op verschillen van inzicht aangaande het moment dat

het concentratie-evenwicht ontstaat.

Van de beschreven methoden om de klaring van OIH te meten na

een eenmalige injectie geeft de meting met de totale lichaams-

teller (de methode van Oberhausen) de beste correlatie met de

standaardmethode. Deze duurt niet langer dan 30 min (Hör 1972).'

Tabel II toont, dat Schmitz-Feuerhake e.a. (1978) deze methode

heeft toegepast. Bij de meting worden de nieren en de blaas met

lood afgedekt. De klaring kan worden berekend uit de plasmacon-

centratie afgenomen op een bepaald tijdstip en de differentiaal

van de verdwijningscurve op dat tijdstip.

Uit tabel II kan ' worden afgelezen, dat enkele auteurs de

halveringstijd van de verdwijningscurve {1%) gebruikten als indi-

cator van de nierfunctie. De correlatie van de T^ met de klaring

van OIH werd door Awad e.a. (1968) aangetoond. De Tj£ zou bij een

individu goed reproduceerbaar zijn. Dit onderzoek kan sneller

worden uitgevoerd dan de bepaling van de klaring van OIH en is

minder bewerkelijk. Tabel II toont aan dat de 1% gewoonlijk wordt

bepaald uit metingen die zich over een periode van niet meer dan

20 min uitstrekken. In deze periode is de invloed van de diffusie

naar de extracellulaire ruimte op de verdwijningscurve niet
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geheel te verwaarlozen. Deze Invloed is relatief groter bij een

slechte nierfunctie. De invloed van veranderingen van het volume

van de extracellulaire ruimte op de verdwijningscurve van OIH is

niet bekend.

Uitvoering en interpretatie bij niertransplantatie
In tabel III staan de auteurs vermeld van zesentwintig publi-

caties over renografie, renoscintigrafie en seriescintigrafie met

I-131-0IH bij niertransplantatie. De auteurs zijn in deze tabel

ingedeeld in twee groepen: veertien gebruikten een één- of

multidetector-opstelling en de overige twaalf een gammacamera, al

dan niet gekoppeld aan een data-verwerkend systeem. Uit deze

tabel valt af te lezen dat bij de recentere publicaties meestal

van de gammacamera gebruik werd gemaakt. Zoals reeds eerder

vermeld, kunnen met behulp van I-131-0IH verschillende onder-

zoekingen worden verricht. Afhankelijk van de beschikbare appara-

tuur kan men renogram, blaascurve, scintigram, seriescintigrammen

en verdwijningscurve vervaardigen. Zoals in tabel III is te zien,

werd bij zeven publicaties de verdwijningscurve vervaerdigd door

middel van uitwendige meting. De conclusies in de bovengenoemde

zesentwintig publicaties omtrent de waarde van deze onder-

zoekingen voor de herkenning van de verschillende afwijkingen na

niertransplantatie (in het bijzonder de acute afstoting) zijn

verschillend. Als aanvulling op de tekortkomingen van de onder-

zoekingen met I-131-0IH gebruikten negen van de zesentwintig

auteurs nog een ander radiofarmacon.

Voorts vermeldt tabel III, dat twaalf auteurs het onderzoek

verrichtten met korte tussenpozen. Het eerste onderzoek werd

vervaardigd binnen 24 tot 48 uur na de transplantatie. Daarna

werd het gedurende de eerste weken herhaald met een frequentie

van eenmaal per dag tot twee maal per week. Tot hoe lang na de

operatie dit onderzoek nuctig kan zijn voor de herkenning van de

verschillende complicaties na niertransplantatie, werd in de

meeste publicaties niet vermeld. Anderson en Wilson (1966)

verrichtten dit onderzoek, zij het minder frequent dan tevoren,

tot de patiënt het ziekenhuis verliet. Hayes e.a. (1972) zijn

echter van oordeel dat renoscintigrafie alleen nuttig is in de
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TABEL III. LITERATUUROVERZICHT OVER RENOGRAFIE, BLAASCURVE, SCINTIGRAM, RENOSCINTIGRAFIE EN VERDWIJNINGSCURVE.

Nr+ Auteur (jaar) Onderzoek Regelmaat van onderzoek

Detector-opstelling

1 Anderson en Wilson (1966) R

2 Awad e.a. (1968) V

4 Branch e.a. (1971) R, V

6 Collins e.a. (1965) R

10 Egleston e.a. (1969) R, V

12 Figueroa e.a. (1968) R, S

15 Hansen en Sell (1970) B, R, V

18 Joekes e.a. (1975) B, R, V

22 Loken e.a. (1964) R

23 Lubin e.a. (1969) R, S

24 Luck e.a. (1966) R

25 Magnusson e.a. (1967) B, R

27 Mobley en Schlegel (1965) R, S

34 Sharpe e.a. (1966) R

Ie dag; om de 2 dagen ged. 3 weken; daarna elke 5e dag.

2 tot 3 maal per week.

Ie of 2e week en tussen 4e en 6e week; daarna sporadisch.

frequent; tussenpozen niet vermeld.

niet vermeld.

niet vermeld.

niet vermeld.

Ie dag; dagelijks in de Ie week; daarna om de 2-3 dagen.

2e dag; dagelijks in de Ie week; daarna zonder regelmaat.

niet vermeld.

niet vermeld.

Ie dag; dagelijks of om de dag ged. 10 dagen.

niet vermeld.

Ie, 3e en 5e dag; daarna eenmaal per week.
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16

20

26

28

29

31

33

35

37

38

39

Gammacamera

Dubovsky e.a. (1977)+++

Hayes e.a. (1972)

Kristiansen e.a. (1977)

Mandel e.a. (1975)

Pavel e.a. (1976)

Pfeifer e.a. (1975)

Bosenthall e.a. (1974)

Salvatierra e.a. (1974a)++++

Staab e.a. (1973)

Texter en Haden (1976)

Weiss e.a. (1972)

Zum Winkel e.a. (1974)

B, R

RS, V

SS

RS

RS

R, S

R

SS

SS

SS

SS, V

SS

Ie, 5e, 12e en 19e dag; daarna om de 6-12 maanden.

vanaf Ie dag; dagelijks ged. 14 dagen.

niet vermeld.

24 uur na operatie; daarna om de 2 of 3 dagen.

niet vermeld.

niet vermeld.

binnen 24 uur; daarna om de dag ged. 10 dagen.

niet vermeld.

Ie dag; om de dag ged. 1 week; daarna minder frequent.

niet frequent.

niet vermeld.

niet vermeld.

+ zie tabel I.

++ B = blaascurve; R = renogram; S = scintigram; RS = renoscintigram; SS = seriescintigrammen V =

verdwij ningsourve.

+++ Berekening van "excretion index" (uitscheiding van I-131-0IH op 35e min gedeeld door te verwachten

uitscheiding op gï-ond van de gemeten ERPF).

++++ Meting van uitscheiding van I-131-0IH in de blaas op 35e min met behulp van de gammacamera.



eerste twee weken na het op gang komen van de diurese. De

bovengenoemde twaalf auteurs kwamen wel tot de eenstemmige

conclusie dat herhaling met korte tussenpozen noodzakelijk is om

eventuele complicaties, in het bijzonder de acute afstoting,

vroegtijdig te kunnen diagnostiseren.

Al spoedig na de toepassing van renografie bij de nier-

transplantatie werd het duidelijk, dat bij oligo-anurie tengevol-

ge van acute tubulusnecrose het renogram geen dalende fase toont

(een accumulatiecurve). Het transplantaat stapelt dus wel

I-131-0IH, doch uitscheiding vindt niet plaats. Een accumulatie-

curve kan echter ook worden aangetroffen bij patiënten met

onmiddellijke diurese in de periode kort na de transplantatie

(Collins en Wilson 1965, Magnusson e.a. 1967, Sharpe e.a. 1966).

De afwijking van de dalende fase na de niertransplantatie kon

ook bij transplantaten afkomstig van levende donoren worden

geconstateerd. Het renogram vervaardigd bij de donor toonde een

snellere daling dan het renogram van diezelfde nier, vervaardigd

binnen 24 uur na de transplantatie. Bij de controle in de

postoperatieve periode vond wel een verbetering van de dalende

fase plaats. Deze verbetering van het intrarenale transport van

OIH had een kortere passagetijd tot gevolg (Branch e.a. 1971,

Hayes e.a. 1972, Magnusson e.a. 1967, Mandel e.a. 1975). Deze

afwijking van de dalende fase werd door Gonick (1965) aan stase

van urine in het pyelum als gevolg van oedeem ter plaatse van de

ureter-blaas-anastomose toegeschreven. Het onderzoek van Lundgren

e.a. (1967) heeft echter aannemelijk gemaakt dat dit een gevolg

is van de doorgemaakte ischemie tijdens de transplantatie,

waardoor het intrarenale transport van OIH vertraagd is. Bij

dierproeven vervaardigden zij autoradiogrammen met I-125-0IH van

de nieren, nadat de nierarterie tijdelijk was afgeklemd. Normaal

bevond zich 20 min na de injectie de radioactiviteit grotendeels

in het nierbekken en in het niermerg; na ischemie zagen zij dat

de radioactiviteit nog steeds in de nierschors was gelocaliseerd.

Voorts toonden zij aan dat bij een ongecompliceerd beloop de nier

na de transplantatie een verbetering van zowel de opname van OIH

als ook de excretie van deze stof laat 2ien. Dit werd aangetoond

door middel van renografie, die vrijwel dagelijks in de periode

na de transplantatie werd verricht. Deze bevindingen kwamen
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overeen met die van Dahlager en Bilde (1980),

Een accumulatiecurve, die bij inspectie duidelijk afwijkt van

een normaal renogram, is echter niet specifiek voor een acute

tubulusnecrose en kan ook berusten op urinewegobstructie, urine-

lekkage of acute afstoting. Een dergelijke curve kan bovendien

ook worden aangetroffen indien de diurese tijdens het onderzoek

gering is. Volgens Branch e. a. (1971) en Sharpe e.a. (1966) zou

de opname van OIH door het transplantaat bij urinewegobstructie

beter zijn dan bij acute afstoting of acute tubulusnecrose. Het

onderscheiden van deze verschillende afwijkingen door middel van

het renogram is echter moeilijk. Figueroa e.a. (1968) en Lubin

e.a. (1969), die in aansluiting aan de renografie een scintigram

(door middel van een scanner) vervaardigden, constateerden dat de

bovengenoemde afwijkingen op het scintigram wel konden worden

onderscheiden. Het nut van het scintigram met I-131-GIH voor het

diagnostiseren van urologische complicaties werd ook later be-

vestigd door auteurs die postoperatief frequent seriescintigram-

men (door middel van de gammacamera) hadden vervaardigd

(Kristiansen e.a. 1977, Rosenthall e.a. 1974, Salvatierra e.a.

1974 , Texter en Haden 1976). Bij oligo-anurie tengevolge van

acute tubulusnecrose en ook bij een acute afstoting vertonen de

seriescintigrammen een diffuse verdeling van I-131-0IH over de

gehele nier.

Bij ureterobstructie kan het uitgezette nierbekken zich mani-

festeren als een defect in het hilusgebied. Op de latere opnamen

kan dan een ophoping van I-131-0IH in het nierbekken worden

waargenomen (Rosenthall e.a. 1974, Salvatierra e.a. 1974 ). Deze

ophoping in het nierbekken zou ook bij een totale obstructie

kunnen worden aangetroffen. Rosenthall e.a. (1974) zagen bij een

patiënt met anurie tengevolge van obstructie deze ophoping op het

scintigram, gemaakt 15 min na de injectie. Bij een incomplete

obstructie toont de blaascurve een verlengde passagetijd. Hansen

en Sell (1970) constateerden bij hun drie patiënten passagetijden

van 13 tot 16 min. Bij een patiënt van Weiss e.a. (1972) was de

passagetijd 20 min, ofschoon in de 6e min reeds uitscheiding in

het nierbekken op de seriescintigrammen kon worden waargenomen.

Volgens Texteir en Haden (1976) kon een urinelekkage op de

seriescintigrammen worden vastgesteld nog voordat zich andere
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verschijnselen voordeden. Kristiansen e.a. (1977) meenden dat

deze afwijking op seriescintigrammen vervaardigd met I-131-0IH

beter kunnen worden herkend dan op een intraveneus pyelogram; dit

in het bijzonder bij patiënten met sterk gestoorde nierfunctie.

Daarentegen zijn Rosenthall e.a. (1974) van mening dat deze

afwijking bevestigd dient te worden door middel van een intrave-

neus pyelogram. In gevallen met lekkage ter plaatse van de

ureter-blaasanastomose kan op de voorachterwaartse opname de

radioactiviteit buiten de blaas zich foutief als de blaas

voordoen; scintigrammen vervaardigd na mictie en zijdelingse

opnamen zijn in dit geval aangewezen om de afwijking te kunnen

vaststellen. Bij urinelekkage is de uitscheiding van OIH over het

algemeen niet vertraagd, zodat deze complicatie reeds kan worden

vastgesteld op de seriescintigrammen vervaardigd tijdens de

renoscintigrafie; in sommige gevallen echter wordt de afwijking

pas duidelijk op de opnamen gemaakt 1 tot 2 uur na de injectie

(Texter en Haden 1976).

Bij patiënten met anurie kan eventuele levensvatbaarheid van

het transplantaat op de seriescintigrammen met 1-131- OIH worden

aangetoond. In geval van afsluiting van de niervaten, nierschors-

necrose en hyperacute afstotingsreactie waarbij het transplantaat

niet meer wordt geperfundeerd, tonen de seriescintigrammen geen

afbeelding van de nier. Bij deze complicaties laat het renogram'

slechts een curve zien welke gelijk is met de achtergrond-activi-

teitscurve. Bij een dergelijke bevinding verrichtten Hayes e.a.

(1972), Rosenthall e.a. (1974), Salvatierra e.a. (1974 ) en Staab

e.a. (1973) perfusiescintigrafie met technetium-99m. Indien bij

dit onderzoek geen doorbloeding kon worden aangetoond, zou het

transplantaat niet meer levensvatbaar zijn. Lubin e.a. (1969) en

Magnusson e.a. (1967) zijn van mening dat een anglogram moet

worden verricht alvorens men het transplantaat als verloren mag

beschouwen. Tot slot kan op seriescintigrammen een locale infar-

cering worden herkend (Salvatierra e.a. 1974 ).

Het meest controversieel zijn de meningen omtrent de her-

kenning van acute afstoting. Dit in het bijzonder bij acute

afstoting optredend in de periode van oligo-anurie ten gevolge

van acute tubulusnecrose. Sommigen hechten de meeste waarde aan

het renogram, anderen aan de verdwijningscurve en er zijn er ook
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die menen dat de diagnose van deze afwijking op de serie-

scintigrammen met I-131-0IH kan worden gesteld. Bij de toepassing

van de renografie voor de controle van een niertransplantaat,

waarbij dit onderzoek regelmatig wordt herhaald, moeten de

achtereenvolgens bij dezelfde patiënten verkregen renogrammen

goed vergelijkbaar zijn. Het is bekend dat veranderingen in de

vorm van het renogram kunnen worden veroorzaakt, doordat de

plaats van de detector ten opzichte van de nier bij de herhaling

niet dezelfde is als die bij het voorgaande onderzoek. Bovendien

kan het transplantaat dicht bij de blaas gelegen zijn, zodat bij

de meting met een detector opstelling ook de radioactiviteit in

de blaas wordt geregistreerd (Anderson en Wilson 1966, Branch

e.a. 1971, Collins en Wilson 1965, Magnusson e.a. 1967). Hier

biedt het gebruik van gammacamera en computersysteem een voor-

deel, aangezien bij de ROI-keuze het transplantaat en de blaas

exact kunnen worden gelocaliseerd.

Aangezien het renogram verkregen wordt door middel van uitwen-

dige meting, registreert men tevens de radioactiviteit in het

omliggende weefsel. De bijdrage van de achtergrond-activiteit op

een niet hiervoor gecorrigeerd renogram is relatief groot bij

patiënten met gestoorde nierfunctie. Om een renogram goed te

kunnen beoordelen, dient men het renogram hiervoor te cor-

rigeren.

Deze belangrijke correctie werd alleen gedaan door Branch e. a.

(1971), die bij dit onderzoek een multidetector-opstelling ge-

bruikten. Deze achtergrond-activiteitscorrectie werd verricht

volgens de methode van Britton en Brown (1969). Hierbij wordt

vóór de renografie I-131-albumine ingespoten. Van de hieruit

gemeten radioactiviteit boven de nier (n) en boven de schouder

(s) wordt de subtractie factor berekend (n/s). Het renogram kan

vervolgens worden gecorrigeerd met de tijdens de renografie boven

de schouder gemeten radioactiviteit, vermenigvuldigd met de

subtractie factor.

De bijdrage van de achtergrond-activiteit tot de curve is

minimaal indien het onderzoek wordt verricht met behulp van een

gammacamera en een computersysteem, waarbij het mogelijk is ROI's

te kiezen die overeenkomen met de organen in kwestie. Bij gebruik

van een dergelijke opstelling kan de correctie worden gedaan met
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een tijdactiviteitscurve verkregen uit de meting boven een gebied

dat representatief is voor het omliggende weefsel van de nier. De

nauwkeurigheid van deze methode werd onder meer door Britton e.a.

(1975) onderzocht. Van de auteurs vermeld in tabel III die een

gammacamera gebruikten, hadden echter geen van allen deze correc-

tie voor achtergrond-activiteit toegepast.

Afgezien van de bovengeschetste verschillen bij het ver-

vaardigen van het renogram met de tekortkomingen van dien,

bestaat er bovendien geen uniformiteit in de beoordeling van het

renogram. In twaalf publikaties berustte de beoordeling van het

renogram op visuele inspectie (zie tabel IV). Het vlakker worden

van de stijgende fase werd bij drie (Anderson en Wilson 1966,

Collins en Wilson 1965, Loken e.a. 1964) als de meest belangrijke

verandering opgegeven. Het langer worden van de tijd tot aan de

TABEL IV. TWAALF PUBLICATIES WAARIN HET RENOGRAM VISUEEL BEOORDEELD WERD.

Nr+ Auteur (jaar) Belangrijkste verandering bij acute
afstoting volgens de auteur

1 Anderson en Wilson (1966)

4 Branch e.a. (1971)

6 Collins e.a. (1965)

9 Dubovsky e.a. (1977)

10 Egleston e.a. (1969)

12 Figueroa e.a. (1968)

18 Joekes e.a. (1975)

22 Loken e.a. (1964)

23 Lubin e.a. (1969)

26 Mandel e.a. (1975)

27 Mobley en Schlegel (1965)

28 Pavel e.a. (1976)

Ie en 2e fase worden lager.

piek komt later.

Ie fase wordt vlakker.

niet vermeld.

verandering van verdwijningscurve.

niet vermeld

verandering van verdwijningscurve.

trage daling van de derde fase.

niet vermeld.

niet vermeld.

piek komt later; afwijking 3e fase.

niet vermeld.

+ zie tabel I.
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piek en het vlakker verloop van de dalende fase werden (Branch

e. a. 1971, Mobley en Schlegel 1965) als de belangrijkste afwij-

king genoemd. Twee publicaties (Egleston e.a. 1969, Joekes e.a.

1975) vermeldden dat de verandering van het renogram minder

betrouwbaar is dan de verandering van de verdwijningscurve. In de

overige vijf publicaties werd niet duidelijk vermeld of de

verandering van het renogram wel nuttig is voor de diagnostiek

van de acute afstoting.

Het nut van de verdwijningscurve voor de vroege herkenning van

een acute afstoting werd ondermeer ook door Awad e.a. (1968) en

Weiss e.a. (1972) onderstreept. Zij zijn zelfs van oordeel dat

het vervaardigen van het renogram overbodig is. Zoals eerder in

dit hoofdstuk beschreven, berekenden zij uit de verdwijningscurve

de Tj£. Bij de patiënten met onmiddellijke diurese wordt de 1% in

de postoperatieve periode korter. In geval van acute afstoting

wordt de T% langer. Door middel van frequente metingen van T]£ is

het volgens Weiss e.a. (1972) mogelijk de diagnose acute afsto-

ting, die optreedt bij een bestaande acute tubulusnecrose, va=-t

te stellen: bij een overigens ongecompliceerd beloop wordt in de

periode van oligurie de Tj£ steeds korter; het langer worden

hiervan wijst dan op een acute afstotingsreactie. Joekes e.a.

(1975) vonden daarentegen in de periode van oligurie een steeds

langere T%, ook in die gevallen waarbij er geen acute afstotings-

reactie als bijkomende complicatie optrad. Hayes en Moore (1972)

kwamen echter tot een andere conclusie. Uit dierproeven, waarbij

behalve het renogram ook de blaascurve en de verdwijningscurve

vrijwel dagelijks werden vervaardigd, concludeerden zij dat de

langere T]£ niet de gevoeligste indicator is voor een acute

afstotingsreactie. Uit het onderzoek bij hun patiënten, bij wie

dezelfde metingen werden verricht, zagen zij dat veranderingen in

het renogram en de blaascurve eerder optraden, dan het langer

worden van de T)£. In de periode vlak voor het optreden van deze

veranderingen werd de T/£ in de helft van de gevallen juist

korter, hetgeen aanleiding kan zijn voor het niet herkennen van

een acute afstoting.

De moeilijkheid van visuele beoordeling schuilt in het feit,

dat de vorm van het renogram wordt beïnvloed door de toegediende

activiteit. Bij overigens gelijke omstandigheden toont het reno-
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gram vervaardigd met een kleinere hoeveelheid activiteit een

kleinere amplitude dan het renogram verkregen bij een grotere

hoeveelheid. Hierdoor lijkt het eerstgenoemde renogram vlakker.

Variaties in de grootte van de toegediende activiteit worden

onder andere veroorzaakt, doordat er een gedeelte van het

I-131-0IH in de spuit achterblijft. Hoe groter de specifieke

activiteit, des te meer radioactiviteit er in de spuit achter-

blijft.

Om kleine verschillen tussen de achtereenvolgens verkregen

curven bij dezelfde patiënt te kunnen '.erkennen, worden in de

literatuur voor het beoordelen van de curven verschillende

parameters gebruikt. De omschrijving van deze parameters zijn in

tabel V gegeven. Deze kunnen feitelijk in twee groepen worden

ingedeeld: de parameters voor de stijgende fase (als maat voor de

nierdoorbloeding en de opname van OIH door het transplantaat) en

de parameters voor de dalende fase (als maat voor het intrarenale

transport en de uitscheiding van OIH). De tijd die verstrijkt

tussen inspuiting en piek is evenals de parameters van de dalende

fase een weerspiegeling van het intrarenale transport.

De opname verhouding ("uptake ratio") en de excretie ver-

houding ("excretion ratio") zijn de parameters gebruikt door

Hansen en Sell (1970) voor resp. de stijgende fase en de dalende

fase van het renogram. Daarnaast bepaalden zij uit de blaascurve

de passagetijd ("transit time"). Zij zijn van oordeel dat de

verandering van de dalende fase, zich uitend in een daling van de

excretie verhouding, de belangrijkste afwijking is bij acute

afstoting. De passagetijd werd tijdens acute afstoting wel

langer; in de meeste gevallen bleef deze echter binnen de normale

grenzen. Zij zagen ge^n verandering van de opname verhouding.

Op grond van het volgende lijkt het begrijpelijk waarom de

opname verhouding bij een acute afstoting niet verandert. Zoals

eerder werd beschreven, daalt de plasmaconcentratie in de eerste

2,5 min na de injectie van OIH heel snel door menging met het

bloed en diffusie naar de extracellulaire ruimte. Wanneer wij

aannemen, dat de invloed van de nierklaring op de daling van de

plasmaconcentratie in deze periode te verwaarlozen is, dan zou

tijdens een acute afstoting, ondanks de verminderde doorbloeding

van de nierschors als gevolg van deze acute afstotingsreactie, in

48



TABEL V. GEBRUIKTE PARAMETERS VOOR DE BEOORDELING VAN HET RENOGRAM.

Nr Auteur (jaar) Parameters

15 Hansen en Sell (1970)

16 Hayes e.a. (1972)

24 Luck e.a. (1966)

25 Magnusson e.a. (1967)

29 Pfeifer e.a. (1975)

31 Rosenthall e.a. (1974)

34 Sharpe e.a. (1966)

- "uptake ratio": verhouding van amplitude van
renogram op 2,5e min en amplitude op 1,0e min;

- "excretion ratio": verhouding van amplitude
van renogram op 15e min en amplitude op 25e
min;

- "transit time": tijd tussen injectie van OIH
tot uitscheiding in blaas.

- "kidney background ratio": verhouding van
radioactiviteit in nier en in achtergrond—
activiteit op 20e min;

- "bladder kidney ratio": verhouding van radio-
activiteit in blaas en nier op 20e min;

- "bladder entry time": tijd tussen injectie tot
uitscheiding in blaas vastgesteld op serie-
scintigrammen met belichtingstijd van 1,5 min;

• t%: tijd tussen de piek en de helft van de
piek;

• verhouding tussen amplitude van 20e min en de
piek;

• T/£: halveringstijd van verdwijningscurve tus-
sen 10e en 20e min.

• helling van renogram: hoek tussen de horizon-
tale lijn en de lijn die het begin van de
tweede fase met het punt 45 sec later
verbindt.

• "uptake unit": verschil tussen amplitude van
renogram op 2,5e min en 0,5e min gedeeld door
de toegediende activiteit;
"excretion unit": verschil tussen de piek en
de amplitude 10 min na de piek gedeeld door de
activiteit.

"accumulation rate": verhouding tussen ampli-
tude van het renogram op 2,0e min en amplitude
op 0,5e min;
tijd vanaf injectie tot de piek;
t}£: tijd tussen de piek en de helft van de
piek.

verhouding tussen integraal van de eerste 3
min van renogram en achtergrondactiviteit.

t%: tijd tussen de piek en de helft van de
piek.

+ zie tabel I.
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de eerste 2,5 min precies dezelfde plasmaverdwijningscurve moeten

worden aangetroffen als vóór de acute afstoting, mits dezelfde

hoeveelheid OIH wordt ingespoten en de lichaamssamenstelling

gelijk is gebleven. Laten wij veronderstellen dat door de acute

afstoting de doorbloeding van de nierschors tot de helft is ver-

minderd en de extractie verhouding van OIH niet is veranderd, dan

bedraagt de opname van OIK in de eerste min tijdens de acute

afstoting (a-) slechts de helft van de opname van OIH vóór de

afstotingsreactie (A-), dus:

a1 = 0,5 x A.

Als a- „ - de hoeveelheid OIH voorstelt, die wordt opgenomen

tijdens de afstotingsreactie tussen 1,0 en 2,5 min na de

injectie, dan moet deze gelijk zijn aan de helft van de

hoeveelheid OIH opgenomen tussen bovenvermelde tijdstippen vóór

de acute afstotingsreactie (A1 o ,-) . Dan geldt dus:

al-2,5 = °'5 X Al-2,5

De amplitude van het renogram is recht evenredig met de hoe-

veelheid OIH in de nier. Indien er 2,5 min na de injectie nog

geen OIH uitscheiding heeft plaatsgevonden, dan gelden vóór de'

acute afstoting de volgende vergelijkingen voor de opname verhou-

ding (UR):

UR =

j- A A
Al-2,5 = j +

 Al-2,5
Al Al

en voor de opname verhouding tijdens de acute afstoting (ur):

al + al-2,5 = °'5Ai + °'5Al-2,5 1
 Al-2,5

ur =
a1 0,5A1 A1

Hiermee kan worden verklaard dat tijdens een acute afsto-

tingsreactie, waarbij een vermindering van de doorbloeding van de

nierschors optreedt, geen verandering van de opname verhouding

kan worden verwacht. De opname verhouding is dus geen goede

parameter voor de stijgende fase.
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Hayes e.a. (1972) vervaardigden tijdens de renoscintigrafie

tevens een verdwijningscurve. Uit de dalende fase van het

renogram bepaalden zij de tijd tussen het optreden van de piek en

het moment waarop de helft van de piekwaarde werd bereikt (t%) en

bovendien de verhouding van de amplitude op de 20e min en de

amplitude van de piek. Uit de blaascurve en het renogram

berekenden zij de blaas-nier verhouding ("bladder kidney ratio").

Verder stelden zij op de seriescintigrammen de passagetijd

("bladder entry time") vast. Indien er geen uitscheiding van

I-131-0IH plaats vond berekenden zij de nier-achtergrond verhou-

ding ("kidney background ratio"). Tenslotte werd uit de verdwij-

ningscurve de T% bepaald. Uit dierproeven en evaluatie bij hun

patiënten, waarbij renoscintigrafie en verdwijningscurven dage-

lijks werden vervaardigd, concludeerden zij dat voor de vroege

herkenning van een acute afstoting, de blaas-nier verhouding, de

nier-achtergrond verhouding en de passagetijd de meest belangrij-

ke parameters zijn. Bij 80% van de gevallen met acute afstoting,

optredend na het op gang komen van de diurese, zagen zij een

daling van de blaas-nier verhouding. Op hetzelfde moment trad

slechts bij minder dan de helft van de gevallen een verandering

van de dalende fase van het renogram op, terwijl een langere T%

slechts bij eenderde werd waargenomen. Deze daling van de

blaas-nier verhouding werd één tot drie dagen eerder waargenomen

dan de andere verschijnselen van acute afstoting. In de periode

vlak voor het optreden van deze verschijnselen werd de 1% in de

helft van de gevallen juist korter, hetgeen aanleiding kan zijn

voor het te laat herkennen van een acute afstoting. Zoals de

andere parameters, die betrekking hebben op de dalende fase van

het renogram, kan een daling van de blaas-nier verhouding ook

worden aangetroffen wanneer de diurese tijdens het onderzoek

gering is. Omstandigheden die retentie van OIH in het nierbekken

tot gevolg hebben, kunnen eveneens de oorzaak zijn van een fout

positieve bevinding. Ook werd een dergelijke bevinding in enkele

gevallen veroorzaakt door een gedeeltelijk ontsnappen van urine

uit de blaas via een niet goed afgeklemde blaascatheter. Voorts

hebben Hayes e.a. (1972) geconstateerd, dat bij een blaas-nier

verhouding van kleiner dan één, deze geen betrouwbare indicator

is voor acute afstoting. Deze kleine blaas-nier verhouding zagen
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zij in geval van ischemische beschadiging, waarbij het uitge-

scheiden OIH in de blaas op de 20e min minder was dan de

hoeveelheid OIH in de nier. In geval van een kleine blaas-nier

verhouding, kenden zij de meeste waarde toe aan de verandering

van de passagetijd, die bepaald werd op de seriescintigrammen

vervaardigd met een belichtingstijd van 1,5 min. Bij acute

afstoting werd de passagetijd langer. Bij patiënten met oligurie

berekenden Hayes e.a. (1972) de nier-achtergrond verhouding, de

verhouding tussen de radioactiviteit in de nier en de achtergrond

gemeten gedurende de 20e min. Bij de bepaling van de nier-achter-

grond verhouding hielden zij wel rekening met de radioactiviteit

in de nier afkomstig van eerder verricht onderzoek. In hun

publicatie staat niet vermeld of zij hiermee een eventuele

afstoting konden diagnostiseren.

Als parameter voor de stijgende fase berekenen Luck e. a.

(1966) de hoek tussen de horizontale en de rechte die het begin

van de tweede fase verbindt met een punt op het renogram 45 sec

later. De moeilijkheid bij het gebruik van deze parameter is het

vaststellen van het begin van de tweede fase. Verder heeft de

toegediende activiteit invloed op deze hoek. Bij overigens

gelijke omstandigheden wordt de hoek groter naarmate meer radio-

activiteit wordt ingespoten. Luck e.a. (1966) zagen slechts 50%

van de gevallen van acute afstoting gepaard gaan met het kleiner

worden van deze hoek.

De parameters gebruikt door Magnusson e.a. (1967) zijn gelijk

aan de parameters gebruikt bij het dierexperiment van Lundgren

e.a. (1967). Met hun dierproeven konden de laatstgenoemden

aantonen dat in de postoperatieve periode zowel de stijgende fase

als ook de dalende fase verbeterd waren. Als gevolg van een acute

afstoting werden zowel de "uptake unit" als de "excretion unit"

kleiner. Deze veranderingen vonden gelijktijdig plaats. De uptake

unit lijkt een goede parameter voor de stijgende fase mits de

passagetijd langer is dan 2,5 min. Magnusson e.a. (1967) zagen

bij hun patiënten dat bij het begin van een episode van acute

afstoting de daling van de excretion unit vaker plaatsvindt dan

de daling van de uptake unit. Deze verandering zou 1 tot 2 dagen

voor het optreden van de andere verschijnselen kunnen worden

waargenomen en berustte op vertraagd intrarenaal transport zoals
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bij de acute tubulusnecrose.

Ook Pfeifer e.a. (1975) zijn van mening dat bij een acute

afstoting afwijking van de dalende fase in een vroeg stadium

optreedt. De "accumulation rate", de door hen gebruikte parameter

voor de beoordeling van de stijgende fase is in feite gelijk aan

de opname verhouding van Hansen en Sell (1970) en is dus geen

goede parameter.

Rosenthall e.a. (1974) introduceerden een andere parameter

voor de stijgende fase. Zij berekenden de verhouding tussen de

integraal over de eerste 3 min van het renogram en van de

achtergrond-activiteitscurve. In gevallen waarbij de passagetijd

korter is dan 3 min, weerspiegelt deze dan niet de opname van OIH

door de nier, aangezien er reeds een gedeelte van het OIH uit de

nier wordt uitgescheiden.

Sharpe e.a. (1966) bekeken alleen de verandering van de

dalende fase. Het onderzoek van Gault e.a. (1973) toonde aan dat

de verschillende parameters van de dalende fase, zoals die door

Hansen en Sell (1970), Hayes e.a. (1972), Magnusson e.a. (1967)

en Sharpe e.a. (1966) worden gebruikt, onderling een goede

correlatie hebben. De afhankelijkheid van de diurese is een

nadeel van de parameters, die betrekking hebben op de dalende

fase van het renogram en/of de blaascurve.

Het nut van de seriescintigrammen voor de diagnostiek van de

diverse complicaties na niertransplantatie is reeds vermeld. De

hoeveelheid radioactiviteit en de belichtingstijden waarmee de

seriescintigrammen werden vervaardigd zijn weergegeven in tabel

VI. Zum Winkel e.a. (1974) gaven de grootste hoeveelheid activi-

teit, namelijk 500 pCi (18,5 MBq) I-131-0IH. Zij vervaardigden op

de 15e en 35e sec na de injectie seriescintigrammen met een

belichtingstijd van 15 sec. Op deze beelden werd de doorbloeding

van het transplantaat beoordeeld. De afname van de doorbloeding

van de nierschors tijdens acute afstotingsreactie zou volgens zum

Winkel e.a. (1969) kunnen worden herkend op deze scintigrammen.

Zoals reeds vermeld vervaardigden Hayes e.a. (1972) seriescin-

tigrammen met 1,5 min belichtingstijd om de aankomst van de

radioactiviteit in de blaas te bepalen. Zij gebruikten bij dit

onderzoek een activiteit van 300 jjCi (11,1 MBq). Een dergelijke

korte belichtingstijd lijkt ons niet zinvol indien bij het

53



onderzoek ook de blaascurve wordt gegenereerd, waaruit de

passagetijd kan worden bepaald. De andere auteurs vervaardigden

seriescintigrammen met 2 tot 5 min belichtingstijd. Om goede

beelden te verkrijgen voldeed over het algemeen bij een belich-

tingstijd van 5 min een activiteit van 100 juCi (3,7 MBq). In de

routine werden door de in tabel VI vermelde auteurs seriescinti-

grammen gemaakt gedurende 20 tot 40 min na de injectie, doch bij

verdenking op urologische afwijkingen zou het noodzakelijk zijn

om scintigrammen gedurende een periode van 24 uur te vervaar-

digen, teneinde deze afwijking te kunnen herkennen (Rosenthall

e.a. 1974).

Salvatierra e.a. (1974 ) zijn van mening, dat acute afstoting

kan worden vastgesteld met behulp van seriescintigrammen. De

verminderde opname van I-131-0IH zou hiermee kunnen worden

TABEL VI. HOEVEELHEID RADIOACTIVITEIT, BELICHTINGSTIJD EN DUUR VAN HET
ONDERZOEK BIJ HET VERVAARDIGEN VAN SERIESCINTIGRAMMEN MET I-131-0IH.

Nr+ Auteur(jaar) Activiteit Belichtingstijd Duur
(̂ iCi) (min) (min)

5 Canavan e.a. (1977)

9 Dubovsky e.a. (1977)

16 Hayes D.a. (1972)

20 Kristiansen e.a. (1977)

26 Mandel e.a. (1975)

28 Pavel e.a. (1976)

31 Rosenthall e.a. (1974)

33 Salvatierra e.a. (1974 )

35 Staab e.a. (1973)

37 Texter en Haden (1976)

38 Weiss e.a. (1972)

39 Eum Winkel e.a. (1974)

100-200

150

300

150

50

300

200-400

100

50

150

300

500

?

3

1,5

5

5

3

3

4

5

2 en 5

2

0,25 en 2

40

30

20

20

30

30

36

30

20

24

36

+ zie tabel I.
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geconstateerd. Als uitgangswaarde gebruikten zij de seriescinti-

grammen van de eerste postoperatieve dag. Het zou essentieel zijn

om dit eerste onderzoek niet eerder dan 24 uur na de transplan-

tatie te verrichten. Volgens hen treedt er als gevolg van de

ischernie na deze periode geen verdere beschadiging van de

tubuluscellen op. Bij een acute tubulusnecrose constateerden zij

bij de herhaling van dit onderzoek een steeds gelijke opname van

I-131-0IH. Een vermindering van deze opname pleitte voor een

acute afstotingsreactie. Het visueel kwantificeren van de hoe-

veelheid radioactiviteit op een scintigram is echter geen nauw-

keurige maat. De intensiteit waarmee het niertransplantaat wordt

afgebeeld is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de

toegediende activiteit. Bovendien wordt eventuele aanwezigheid

van radioactiviteit uit het voorgaande onderzoek ook hierin

afgebeeld. Kwantitatieve metingen zouden het mogelijk hebben

gemaakt de waarneming van Salvatierra te objectiveren. Tijdens

een acute afstotingsreactie, optredend na het op gang komen van

de diurese, toonde het transplantaat op de seriescintigrammen een

verminderde opname en een vertraagd transport van OIH waardoor de

uitscheiding in de blaas tijdens het onderzoek afneemt. Zij

telden met de gammacamera het aantal pulsen afkomstig uit de

blaas. Bij een ernstige afstotingsreactie met oligo-anurie vond

er geen uitscheiding van OIH in het nierbekken of in de blaas

plaats. Zij menen, dat de opname van 1-131-OIH sterk verminderd

kan zijn, doch dat er, zolang het transplantaat nog wordt afge-

beeld, kans is op herstel.

Bij een chronische afstotingsreactie wordt een vlak renogram

waargenomen, een beeld dat echter niet specifiek is voor een

chronische afstoting en dat kan worden aangetroffen bij Iedere

gestoorde nierfunctie. Dubovski e.a. (1977) zouden met de bere-

kening van de "excretion index" een chronische van een acute

afstotingsreactie kunnen onderscheiden. Deze index werd berekend

uit de hoeveelheid radioactiviteit uitgescheiden 35 min na de

injectie, gedeeld door de te verwachten uitscheiding, welke

hoeveelheid werd geschat op grond van de ERPF. Bij beide vormen

van afstotingsreactie vonden zij een geringe ERPF; echter in

tegenstelling tot de acute werd bij een chronische afstoting een

normale excretion index gevonden.
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ONDERZOEK MET ANDERE RADIOFARMACA

Perftisiescintigrafie

Omdat technetium-99m gunstige fysische eigenschappen bezit,

mag 10 tot 15 mCi (370-555 MBq) van een radiofarmacon gemerkt met

Tc-99m worden toegediend. Met deze relatief grote hoeveelheid

activiteit is het mogelijk tijdens de eerste passage van deze

stof de doorbloeding van het transplantaat te beoordelen. Dit

onderzoek noemen wij de perfusiescintigrafie. Voor dit doel heeft

men een gammacamera nodig. Hiervoor gebruiken de meeste auteurs

Tc-99m-(natrium)pertechnetaat. Bij de eerste passage worden

seriescintigrammen vervaardigd met een belichtingstijd van 3 tot

5 sec. Dit onderzoek werd door Salvatierra e.a. (1974 ) en Weiss

e.a. (1972) slechts op indicatie uitgevoerd; het werd verricht

slechts in gevallen waarbij het transplantaat geen I-131-0IH

opnam. Bij complicaties als hyperacute afstotingsreactie of

afsluiting van de niervaten wordt het transplantaat niet afge-

beeld. Het enkele min na de injectie vervaardigde scintigram

toont in het gebied van dit niet geperfundeerde transplantaat

minder radioactiviteit dan in het omgevende weefsel. Een derge-

lijk radioactief-arm gebied zou onder meer ook op een hematoom of

een lymfocele kunnen berusten (Corcoran e.a. 1976). Door Canavan

e.a. (1977), Hilson e.a. (1978), Kirchner e.a. (1974) en Rosen-

thall e.a. (1974) werden in deze eerste min na de injectie

ti^dactiviteitscurven van de nier (de nierperfusiecurve) en van

de aorta (de aortacurve) of van de arteria iliaca (de iliaca-

curve) vervaardigd. Doordat bij de eerste passage de concentratie

van de radioactiviteit in het bloed hoog is, vertoont de

aortacurve of de iliacacurve een piek (zie figuur 3). De

nierperfusiecurve van een transplantaat met een goede functie,

vertoont evenals de aortacurve een initiële piek. Voor de

beoordeling van de vorm van deze piek gebruikten Canavan e.a.

(1977), Hilson e.a. (1978) en Kirchner e.a. (1974) parameters,

die zij beschouwden als een index voor de nierdoorbloeding. Bij

honden toonden Kirchner e.a. (1978) aan dat er een goede

correlatie bestaat tussen deze index en de nierdoorbloeding,

56



welke gemeten werd door middel van een electromagnetische flow-

meter. Door dit onderzoek frequent te herhalen zou het mogelijk

zijn een eventuele acute afstotingsreactie, ook bij een bestaande

acute tubulusnecrose, vast te stellen (Hilson e.a. 1978, Kirchner

e.a. 1978, Williams 1979).

radioactiviteit

I
I
I
i

sec
1

40

Figuur 3 . Nierperfusiecurve van een t r a n s p l a n t a a t
met goede funct ie ( a ) , i l i acacu rve (b) en a c h t e r -
g r o n d - a c t i v i t e i t c u r v e ( c ) .

Voor een goede reproduceerbaarheid van deze index bij een

individu is het belangrijk het radiofarmacon als goede bolus in

te spuiten en steeds dezelfde ROI's te kiezen.

Met technetium-99m gemerkt diethyleentriaminepenta-acetaat (DTPA)
Deze radioactieve verbinding wordt slechts via ultrafiltratie

in de glomeruli uitgescheiden. Door deze uitscheiding via de nier

is het mogelijk hiermee urologische afwijkingen vast te stellen.

Indien men na toediening van Tc-99m DTPA de radioactiviteit in de

nier registreert, dan verkrijgt men een curve, die op een

renogram lijkt (het DTPA-renogram). Voor de diagnostiek van een

acute afstotingsreactie hechten Pavel e.a. (1976) meer waarde aan

de vormverandering van het DTPA-renogram dan van de nierperfu-

siecurve. Bij het vervaardigen van het DTPA-renogram regis-

treerden zij de radioactiviteit gedurende 10 min. Verder werd

tussen de 5e en de 6e min een scintigram vervaardigd. Uit het

verloop van het DTPA-renogram en het scintigram zou een acute



afstotingsreactie kunnen worden vastgesteld; het transplantaat

stapelt dan minder Tc-99m-DTPA dan voorheen. Zij zijn van mening

dat het DTPA-renogram meer informatie verschaft dan het renogram

met I-131-0IH.

Xenon-133
Met behulp van xenon-133 kan de relatieve doorbloeding van

nierschors en niermerg worden gemeten. Bij de oorspronkelijke

methode wordt dit in de nierarterie ingespoten. Door dit invasie-

ve karakter is de toepassing zeer beperkt. Lewis e.a. (1967)

hebben gedurende de operatie bij zevenentwintig transplantaten de

nierdoorbloeding met deze methode gemeten. Bij drie van deze

zevenentwintig vonden zij een bloeddoorstroming van minder dan

100 ml/min/100gram; alle drie transplantaten hebben nooit gefunc-

tioneerd.

Bij dierproeven is gebleken dat met deze metingen de diagnose

acute afstotingsreactie in een vroeg stadium kan worden gesteld;

een ischemie van de nierschors treedt als vroegste verschijnsel

op (Retik e.a. 1967). Modificatie van de methode, waarbij het

xenon-133 intraveneus (Pfeifer e.a. 1975) of per inhalatie

(Schmitz-Feuerhake e.a. 1978) wordt toegediend, maken het moge-

lijk dit onderzoek bij patiënten regelmatig te herhalen. Zowel

Pfeifer e.a. (1975) als Schmitz-Feuerhake e.a. (1978) zijn van

mening dat het onderzoek nuttig is voor het stellen van de

diagnose acute afstotingsreactie.

Met radioactief jodium gemerkt joodpyraceet, diatrizoaat en iothalamaat
Joodpyraceet bezit dezelfde eigenschappen als OIH en kan

worden gebruikt voor de bepaling van de ERPF. Diatrizoaat en

iothalamaat worden hoofdzakelijk in de nier ge-ultrafiltreerd

zodat hiermee de glomerulusfiltratie snelheid (GFR) kan worden

gemeten. Donadio e.a. (1967) en Kountz e.a. (1970) bepaalden bij

hun onderzoek de GFR en de ERPF gelijktijdig. Tijdens de acute

afstotingsreactie daalt zowel de GFR als de ERPF. De meting van

de GFR met behulp van radioactieve verbindingen geeft echter geen

extra informatie omtrent het transplantaat, aangezien de GFR ook
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door middel van de endogene creatinineklaring kan worden ge-

meten.

Met radioactief jodium gemerkt fibrinogeen (RAF)
Het vaststellen van een acute afstotingsreactie met behulp van

RAF berust op het feit dat bij deze afwijking thrombi in de

niervaten worden gevormd. Evenals bij diepe veneuze thrombose

wordt er tijdens acute afstoting ook een stapeling van RAF

waargenomen. Hiermee kan een acute afstotingsreactie, die tijdens

oligo-anurie tengevolge van acute tubulusnecrose optreedt, worden

vastgesteld (Salaman 1972). Stapeling van radioactiviteit in het

gebied van het transplantaat treedt echter ook op als gevolg van

hematoom, urinelekkage, ureterobstructie en thrombose van de

niervene. Deze stapeling van radioactiviteit bij urologische

afwijkingen kan worden verklaard doordat het vrijgekomen jodium

(als gevolg van het metabolisme van RAF) met de urine wordt

uitgescheiden. Volgens Yeboah e.a. (1973) behoeft een verhoogde

stapeling van RAF in de eerste dagen na de transplantatie niet op

een acute afstotingsreactie te berusten; deze kan ook als gevolg

van de operatie zelf worden waargenomen. Vanwege een hoog

percentage fout-positieve bevindingen vond het onderzoek weinig

toepassing.

Met technetium-99m gemerkt zwavelcolloid (TSC)

Deze radioactieve verbinding wordt in het algemeen gebruikt

voor leverscintigrafie. De afbeelding van de lever berust op de

phagocyterende functie van de Kupffer-cellen. In geringe mate

wordt deze stof ook opgenomen in de cellen behorend tot het

monocytaire phagocytose systeem elders, met name in de milt en

het beenmerg.

Een uitgebreid onderzoek over de toepassing van TSC' in de

niertransplantatie is verricht door de groep van George e.a.

(1976). Tijdens een afstotingsreactie stapelt het transplantaat

TSC; bij chronische afstoting wordt meer TSC opgenomen dan bij de

acute afstoting. Met autoradiografie konden zij vaststellen dat

het TSC zich op plaatsen met vasculitis en thrombose bevindt.
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Gallium-67-citraat
im toediening van dragervrij gallium-67-citraat kan stapeling van

deze radioactieve verbinding in gebieden met ontstekingsprocessen

en in verschillende neoplasmata worden waargenomen. In geval van

een acute afstotingsreactie stapelt ook het transplantaat dit

farmacon. Voor dit doel is de gevoeligheid echter niet beter dan

die van TSC (George e. a. 1976) en bovendien kunnen verschillende

afwijkingen de oorzaak zijn van een fout-positieve bevinding

(Fawwaz en Johnson 1977, Hardy e.a. 1980).

STRALENBELASTING

Met stralenbelasting worden hier de in verschillende organen

geabsorbeerde stralingsdoses bij een onderzoek met ioniserende

stralen bedoeld. (De eenheid van d«: geabsorbeerde stralingsdosis

is rad; de S.I. eenheid van geabsorbeerde dosis is de gray (Gy),

waarbij 1 Gy = 100 rad.)

TABEL VII. GEABSORBEERDE STRALINGSDOSES IN VERSCHILLENDE ORGANEN.

Orgaan I-131-0IH Tc-99m-DTPA Tc-99m-pertechnetaat
(mrad/lOOjuCi) (mrad/10 raCi) (mrad/10 mCi)

Nieren

Nieren (tubulusnecrose)

Blaas

Gonaden

Schildklier

Schildklier (geblokkeerd)

Maagdarmkanaal

Totale lichaam (gemiddeld)

20-100

1000

330-780

5-25

2800-83000

43-3400

1-10

1-10

400-420

4000-6000

100-200

n.v.

n.v.

160-200

500-1000

n.v.

120-180

1000-2700

1000-10000

100-800

n.v = niet vermeld.
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Tabel VII vermeldt de benaderde waarden van geabsorbeerde

stralingsdosis bij gebruik van 100 juCi (3,7 MBq) I-131-0IH, 10

mCi (370 MBq) Tc-99m-DTPA en 10 mCi (370 MBq) Tc-99m-pertecnne-

taat. Deze tabel toont de laagste en de hoogste getallen, die in

het tabellenboek van Kaul e.a. (1973) en in de ICRP publication

17 (1969) zijn vermeld. De in een recent leerboek van Rocha en

Harbert (1979) opgegeven stralingsdoses bij gebruik van bovenge-

noemde radiofarmaca zijn van dezelfde orde van grootte als de

getallen vermeld in tabel VII. Uit deze tabel kan worden

geconcludeerd, dat in het algemeen het gebruik van 100 pCi (3,7

MBq) I-131-0IH minder stralenbelasting geeft dan 10 mCi (370 MBq)

van de twee andere genoemde radiofarmaca.
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Hoofdstuk IV

PATIËNTEN EN METHODEN

PATIËNTEN

In het Academisch Ziekenhuis Utrecht vond de eerste nier-

transplantatie plaats op 31 augustus 1969. Sindsdien zijn er tot

eind 1979 bij 92 patiënten 97 niertransplantaties uitgevoerd (zie

tabel VIII). Bij 5 patiënten werd de behandeling tweemaal

verricht. De 92 patiënten bestonden uit 62 mannen en 30 vrouwen.

Hun leeftijd varieerde van 18 tot 50 jaar. Slechts tweemaal werd

een nier van een levende verwante donor gebruikt. De in tabel

VIII vermelde nummers 1 tot 97 zullen gebruikt worden ter

identificatie van de patiënten.

Patiënten met acute tubulusnecrose en acute afstoting

De bijdrage van de renoscintigrafie voor de diagnose acute

afstotingsreactie werd onderzocht aan de hand van gegevens van 45

patiënten die in de periode van november 1974 tot en met december

TABEL

Jaar

VIII. NIERTRANSPLANTATIES IN DE PERIODE

Aantal

VAN 1969 TUT EN MET 1979.

Nummer

1969 1 1
1970 6 2-7
1971 3 8-10
1972 2 11-12
1973 12 13-24
1974 15 25-39
1975 14 40-53
1976 12 54-65
1977 12 66-77
1978 10 78-87
1979 10 88-97

Totaal 9'/ 1-97
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TABEL IX. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE 45 PATIËNTEN, BIJ WIE DE RENOSCINTIGRAFIE
WERD BESTUDEERD TEN BEHOEVE VAN DE DIAGNOSE ACUTE AFSTOTINGSREACTIE. '

Groep Nr Geslacht Leeftijd Eigen nier(en) Aantal reno- Datum
(jaar) scintigrammen transplantatie

46
53
61
66
71
72
74
76
77
83
97

51
52
60
62
64
75
84
88
91
94

39
40
44
48
55
59
86
90
93

45
54
56
57
67
68
70
89
92
96

38
41
82
85
87

m
V

V

V

m
m
m
m
m
V

m

V

m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
V

m
V

m
V

m
m
m

V

m
m
m
V

m
V

m
m
m

m
m
m
m
ra

45
20
18
24
38
25
38
30
25
32
40

45
32
25
18
47
42
42
25
23
20

23
27
25
30
38
18
39
45
45

41
35
23
46
45
35
29
23
41
43

26
41
41
29
31

0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
0
1
1
0
1
0

0
1
2
0
1
0
1
1
1

0
1
1
2
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1

4
5
3
5
5
4
3
3
3
4
3

4
6
5
5
2
4
5
4
7
6

4
4
5
5
3
6
4
4
5

6
5
5
7
5
6
7
5
6
6

4
3
5
4
4

06-05-1975
05-12-1975
08-11-1976
29-01-1977
04-08-1977
12-08-1977
16-11-1977
29-11-1977
07-12-1977
06-04-1978
14-11-1979

27-08-1975
02-12-1975
15-10-1976
23-11-1976
25-12-1976
21-11-1977
17-06-1978
26-03-1979
17-06-1979
03-07-1979

23-12-1974
08-01-1975
09-03-1975
07-06-1975
08-01-1976
24-08-1976
07-07-1978
17-04-1979
02-07-1979

04-04-1975
02-01-1976
18-02-1976
13-04-1976
04-02-1977
13-02-1977
12-05-1977
17-06-1979
23-06-1979
04-09-1979

28-11-1974
13-01-1975
10-03-1978
01-07-1978
17-07-1978

+ In de eerste 18 dagen na de transplantatie.
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1979 een niertransplantatie hadden ondergaan. In die periode

werden 60 niertransplantaties verricht . Van 15 patiënten konden

bij dit onderzoek de gegevens niet worden gebruikt. Zes van deze

patiënten (nr 42, 43, 47, 49, 58 en 80) toonden op het eerste

renogram geen afbeelding van het transplantaat; bij drie van deze

zes patiënten bleken complicaties opgetreden te zijn, waardoor

het transplantaat volledig en onherstelbaar was beschadigd. Bij

drie andere patiënten (nr 65, 78 en 81) trad kort na de

transplantatie een urologische complicatie op. Twee patiënten (nr

69 en 73) overleden enkele dagen na de transplantatie. Bij twee

andere patiënten (nr 50 en 79) mislukten enkele renoscintigra-

fieën, zodat hun gegevens onvolledig zjjn. De gegevens van één

patiënt (nr 95) zijn eveneens onvolledig; op de tiende postopera-

tieve dag trad er bij hem een afstotingsreactie op, die aanlei-

ding gaf tot thrombusvorming in de venae renalis en iliaca,

waardoor het transplantaat te gronde ging. Tenslotte zijn van één

patiënt (nr 63) de gegevens van de renoscintigrafie verloren ge-

gaan. Aldus konden ten behoeve van het onderzoek de gegevens van

45 patiënten worden gebruikt.

Bij deze 45 patiënten werd onderzocht welke veranderingen er

in de eerste 18 dagen in het renoscintigram optreden na een niet

gecompliceerde niertransplantatie; hoe het renoscintigram na een

ongestoord beloop van een acute tubulusnecrose verbetert; of er

kenmerkende veranderingen van het renoscintigram in een vroeg

stadium van een acute afstotingsreactie kunnen worden waargeno-

men; en tenslotte of de renoscintigrafie een bruikbare methode is

voor het stellen van de diagnose acute afstoting, optredend in

een periode van oligo-anurie. Het onderzoek werd beperkt tot de

eerste 18 dagen na de transplantatie, aangezien een aantal

patiënten, bij wie het beloop ongestoord verliep, omstreeks dag

19 uit het ziekenhuis werd ontslagen, waarna renoscintigrafie

slechts sporadisch en alleen op indicatie werd verricht.

Teneinde bovenstaande vragen te beantwoorden, werden de 45

patiënten ingedeeld in vijf groepen. De eerste vier groepen

werden onderscheiden op grond van de aan- of afwezigheid van

onmiddelijke diurese, resp. acute afstoting. Er bleef een vijfde

groep van vijf patiënten over met onmiddellijke diurese, doch met

langzame daling van het serumcreatinine, bij wie een acute
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afstotingsreactie niet met zekerheid kon worden vastgesteld of

uitgesloten.

Groep 1 bestaat uit elf patiënten (nr 46, 53, 61, 66, 71, 72,

74, 76, 77, 83 en 97). Deze patiënten hadden in aansluiting aan

de transplantatie een diurese van meer dan 1000 ml/dag. Slechts

bij de patiënten 72 en 74 trad er op de eerste resp. tweede

postoperatieve dag een kortdurende daling van de diurese tot

minder dan 1000 ml/dag op; hiervoor behoefden zij geen dialyse-

behandeling te ondergaan. Bij geen van de patiënten van groep 1

werd het beloop in de eerste 18 dagen gestoord door een

afstotingsreactie.

Groep 2 bestaat uit tien patiënten (nr 51, 52, 60, 62, 64, 75,

84, 88, 91 en 94). Deze patiënten maakten in aansluiting aan de

transplantatie een periode van meer dan één dag door, waarin de

diurese minder dan 1000 ml/dag bedroeg. In de eerste 18 dagen na

de transplantatie werd hun beloop niet gestoord door een acute

afstotingsreactie.

Groep 3 bestaat uit negen patiënten {nr 39, 40, 44, 48, 55,

59, 86, 90 en 93). Deze patiënten hadden in aansluiting aan de

transplantatie een diurese van meer dan 1000 ml/dag. In de eerste

18 dagen na de transplantatie werd hun beloop gestoord door één

of meer acute af stotingsreactie(s). Als gevolg hiervan trad er

onder andere een stijging van het serumcreatlnine op.

Groep 4 bestaat uit tien patiënten (nr 45, 54, 56, 57, 67, 68,

70, 89, 92 en 96). Deze patiënten maakten in aansluiting aan de

transplantatie een periode door waarin de diurese minder dan 1000

ml/dag bedroeg. In de eerste 18 dagen na de transplantatie werd

het beloop gestoord door een acute afstotingsreactie.

Groep 5 bestaat uit vijf patiënten (nr 38, 41, 82, 85 en 87).

Deze vijf patiënten hadden in aansluiting aan de transplantatie

een diurese van meer dan 1000 ml/dag. In tegenstelling tot groep

1 hadden zij een trage of onvoldoende daling van het serumcreati-

nine, waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld. Vergeleken

met groep 3 vertoonden deze patiënten geen duidelijke verschijn-

selen van een afstotingsreactie.

In tabel IX staan een aantal algemene gegevens vermeld van de

45 patiënten, onderverdeeld in vijf groepen. Voorts toont deze

tabel het aantal renoscintigrafieën, dat in de eerste 18 dagen na
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de transplantatie werd verricht. Het eerste onderzoek vond steeds

plaats op de eerste of tweede postoperatieve week dag. Bij de

meeste patiënten werd dit onderzoek in de eerste postoperatieve

één tot twee maal, en in de tweede en derde week na de

transplantatie éénmaal per week herhaald. Vaak werd het bovendien

nog verricht bij het optreden van een acute afstotingsreactie. De

bevindingen bij de 45 patiënten zijn beschreven in hoofdstuk V.

Patiënten met urinelekkage en urinewegobstructie
De bijdrage van de renoscintigrafie tot de diagnostiek van

urologische afwijkingen werd onderzocht aan de hand van de gege-

vens verkregen in de gehele periode van 1973 t/m 1979. In deze

periode traden deze afwijkingen bij tien patiënten op. Het

vaststellen ervan door middel van renoscintigrafie geschiedde

voornamelijk door interpretatie van de seriescintigrammen. De

renoscintigrafische gegevens, die al vóór de invoering van het

computersysteem waren verkregen, zijn, in tegenstelling tot het

vaststellen van acute afstoting, wel bruikbaar ter vaststelling

van urologische afwijkingen. Een aantal algemene gegevens van

deze groep patiënten staan vermeld in tabel X. De bevindingen bij

deze patiënten zijn beschreven in hoofdstuk VI.

TABEL X. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE PATIËNTEN MET UROLOGISCHE AFWIJKINGEN.

Nr Geslacht Leeftijd
(jaar)

Eigen nier(en) Datum transplantatie

16
21
24
27
32
64
65
78
81
96

m
m
V
V

V
m
V

V
m
m

22
40
37
43
28
47
18
37
35
43

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

09-03-1973
26-07-1973
29-12-1973
24-01-1974
23-04-1974
25-12-1976
28-12-1976
05-01-1978
23-02-1978
04-09-1979
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Patiënten met aanwijzingen voor ernstig beschadigd transpiantaat
Zoals eerder vermeld toonden zes patiënten op het eerste

renoscintigram geen afbeelding van de nier. Bij twee andere

patiënten werd een dergelijke afwijking op de tiende resp. elfde

postoperatieve dag waargenomen. Bij deze acht patiënten werd in

aansluiting op de renoscintigrafie perfusiescintigrafie verricht.

Vijf van deze acht patiënten toonden bij dit onderzoek eveneens

geen afbeelding van de nier. Bij alle vijf patiënten bleken

complicaties te zijn opgetreden waardoor het transpiantaat te

gronde was gegaan. Een aantal algemene gegevens van deze acht

patiënten wordt gegeven in tabel XI. De bevindingen bij deze

patiënten zijn beschreven in hoofdstuk VII.

TABEL XI. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE PATIËNTEN VAN WIE HET TRANSPLANTAAT ZICH
NIET OP HET RENOSCINTIGRAM AFBEELDT.

Nr

42
43
47
49
58
67
80
95

Geslacht

m
V
m
V
V

V

n>
m

Leeftijd
(jaar)

23
44
31
46
32
45
48
40

Eigen nier(en)

2
0
0
1
0
1
1
0

Datum transplantatie

15-01-1975
30-01-1975
15-05-1975
24-07-1975
15-06-1976
04-02-1977
29-01-1978
23-08-1979

NIERTRANSPLANTATIE

Voorbereiding en uitvoering
De voorbereiding van de patiënt en de uitvoering van de

niertransplantatie kan als volgt worden samengevat. Bij patiën-

ten met ernstige, onbehandelbare hypertensie, cystenieren, pyelo-

nefritis en bij patiënten bij wie reflux kon worden aangetoond,
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werd als regel vóór de transplantatie nefrectomie verricht.

Tijdens de transplantatie werd in een aantal gevallen één nier

verwijderd. Dit werd onder andere gedaan om de diurese door de

eigen nieren te verminderen, aangezien deze urine, doordat zij

tezamen wordt uitgescheiden met de urine afkomstig van het

transplantaat, de beoordeling van de toestand van het transplan-

taat kan bemoeilijken. Verder werd in enkele gevallen nefrectomie

verricht, wanneer het nodig was om te komen tot een diagnose van

de oorspronkelijke nierziekte, die tot nierinsufficiëntie had

geleid.

De patiënten, die in aanmerking kwamen voor transplantatie,

werden regelmatig onderzocht op aanwezigheid van circulerende

cytotoxische antilichamen. Wanneer de kruisproef tussen het serum

van de ontvanger en de lymfocyten van de donor positief uitviel,

werd dat uiteraard als een contra-indicatie voor transplantatie

beschouwd. Typering van ABO-bloedgroepen en HLA-weefselantigenen

vond steeds plaats. Gestreefd werd naar een weefsel-overeenkomst

met minder dan twee HLA-mismatches. Bij de transplantatie met

behulp van een levende donor werd, behalve de HLA-A en de HLA-B,

ook de HLA-D typering verricht met de."mixed lymphocyte culture"

test.

De preservering van de nieren had in de meeste gevallen

plaatsgevonden volgens de methode van Collins. Er werd naar

gestreefd de koude ischemietijd niet de 24 uur te laten over-

schrijden en de totale warme ischemietijd korter dan 60 min te

houden. Van de transplantaties verricht in de periode van 1973

tot en met 1979 duurde de koude ischemietijd bij zes patiënten

langer dan 24 uur, in acht gevallen werd een warme ischemietijd

van meer dan 60 min genoteerd en bij vier patiënten waren zowel

de koude ischemietijd als ook de totale warme ischemietijd langer

dan de bovengenoemde grenzen. Vijftien van deze achttien patiën-

ten met een dergelijk lange koude en/of warme ischemietijd hadden

oligo-anurie in aansluiting aan de transplantatie.

Het niertransplantaat werd in de fossa iliaca geïmplanteerd.

De arteria renalis werd bij de meeste patiënten end-to-end met

niet-doorlopende hechtingen aan de arteria hypogastrica geanasto-

moseerd, de vena renalis end-to-side aan de vena iliaca. Herstel

van de urine-afvloed werd bij alle patiënten verricht volgens de
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techniek van de transvesicale uretero-neo-cystostomie met antire-

fluxmechanisme. Hierbij wordt de ureter door een schuine tunnel

in de blaaswand geleid, waardoor terugvloed van urine uit de

blaas in de richting van de nier wordt voorkomen. Behalve de

gebruikelijke wond-drains werd ook een blaascatheter achtergela-

ten. De blaascatheter werd over het algemeen op de derde post-

operatieve dag verwijderd.

Na de transplantatie werden de patiënten in omgekeerde isola-

tie verpleegd. Bloeddruk en temperatuur werden dagelijks gemeten.

Ook werden de patiënten vrijwel dagelijks gewogen. Om de vocht-

balans in evenwicht te houden kregen de patiënten tijdens de

opname in perioden van oligo-anurle per dag 500 ml meer vocht

toegediend dan de diurese in de voorafgaande dag.

Tijdens de opname werd dagelijks het volume van de 24- uurs

urine gemeten, evenals de uitscheiding van kalium, natrium,

creatinine en ureum per 24 uur. Het sediment werd onderzocht en

speciale aandacht werd besteed aan de hierin aanwezige lymfo-

cyten. Het eiwit in de urine werd semi-kwantitatief bepaald. Van

het serum werden dagelijks ureum-, creatinine- en electrolyten-

bepalingen verricht. De endogene creatinineklaring werd berekend.

Hemoglobine, hematocriet, en aantallen thrombocyten, leucocyten

en eosinofielen werden eveneens dagelijks bepaald. Urinezuur-,

calcium-, fosfaat- en leverfunctie-bepalingen werden wekelijks-

verricht. Bacteriologisch onderzoek van de urine alsmede van de

neus, de keel, en het perineum vond tweemaal per week plaats. Op

de eerste of tweede postoperatieve dag werd een buikoverzichts-

foto gemaakt om de niergrootte te bepalen. Alle transplantaten

waren, op drie na, aan de nierpolen van een "clip" voorzien,

waardoor de lengte van de nier rb'ntgenologisch kon worden

bepaald. Het buikoverzicht werd bij aanwijzingen voor een afsto-

tingsreactie herhaald. Intraveneuze pyelografie werd, behalve op

indicatie, in ieder geval vervaardigd voordat de patiënt uit het

ziekenhuis ontslagen werd.

Immunosuppressieve therapie
Als immunosuppresiva werden voornamelijk corticosteroiden en

azathioprine gebruikt. De patiënten 13 t/m 44 kregen vóór de
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transplantatie 50 mg azathioprine intraveneus; bij de patiënten

45 t/m 97 werd een dosis van 100 mg toegediend. Verder werd vóór

de operatie ook 300 jug actinomycine D intraveneus gegeven. De

patiënten 13 t/m 31 kregen tijdens de operatie 100 mg hydrocor-

tison per infuus. Bij de patiënten 32 t/m 97 werd, in plaats van

de bovengenoemde dosis hydrocortison, 50 mg prednisolon gebruikt.

Vervolgens kregen de patiënten op de dag van de operatie en op de

eerste postoperatieve dag om de zes uur 100 mg hydrocortison

resp. 50 mg prednisolon. Zodra de toestand van de patiënt dit

toeliet, werd deze parenterale toediening vervangen door predni-

son per os. De aanvangsdosis van 175-200 mg prednison per dag

werd met 25 mg per dag verminderd tot een dosis van 100 mg per

dag was bereikt. Daarna werd de dosis geleidelijk met 10 mg per

dag verminderd tot 60 mg per dag, waarna de patiënten per dag 5

mg prednison minder kregen tot een dosis van 30 mg per dag.

Tenslotte werd de prednison met 2,5 mg per maand verminderd tot

een onderhoudsdosering van 1,5 mg per 10 kg lichaamsgewicht per

dag was bereikt. De dosering van azathioprine werd aangepast aan

het lichaamsgewicht en de nierfunctie. Patiënten met een goede

nierfunctie kregen 2/£-3 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Patiënten met oligo-anurie ontvingen Vs-\ mg per kg lichaamsge-

wicht op geleide van het aantal leucocyten in het perifere bloed.

Van patiënt 57 af werd bij alle patiënten met oligo-anurie in de

eerste dagen na de transplantatie direct begonnen met 100 mg aza-

thioprine per dag.

Behandeling van de acute afstotingsreactie

Bestond er in de eerste dagen na de transplantatie verdenking

op een acute afstotingsreactie, dan werd de hoge dagelijkse aan-

vangsdosis prednison gedurende vijf dagen gehandhaafd, waarna

deze werd verminderd, zoals eerder beschreven. Naast de cortieo-

steroiden werden ter behandeling van de acute afstotingsreactie

ook actinomycine D in een dosis van 150 pg om de dag, en

bestraling op de nier, tot een totaal van 600 rad, gegeven. De

bestraling werd verricht met een lineaire versneller en zo

mogelijk in vier achtereenvolgende dagen van 150 rad toegediend.

Bestraling werd toegepast bij afstotingsreacties gepaard gaande
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met ernstige nierfunctiestoornissen en ook indien de patiënt

klachten had over pijn in het gebied van het transplantaat.

Indien het transplantaat reeds eerder een dosis van 600 rad had

ontvangen, werd deze behandeling niet meer toegepast. De maximale

hoeveelheid actinomycine D, die een patiënt mocht ontvangen, was

gesteld op 600 jig per maand. Bij opnieuw optreden van verschijn-

selen van acute afstoting werd de dosis prednison wederom

verhoogd tot 175-200 mg per dag gedurende vijf dagen, waarna de

dosis zoals bovenbeschreven geleidelijk werd verminderd tot 30 mg

per dag. Van patiënt 47 af werd bij acute afstoting niet de

dagelijkse dosis prednison verhoogd, maar 500 of 1000 mg methyl-

prednisolon in ongeveer een half uur per infuus toegediend. De

infusen met methylprednisolon werden op achtereenvolgende dagen

of met tussenpozen van één of meer dagen gegeven met een maximum

van zes toedieningen. Bij deze behandeling werd geen vast schema

gehanteerd. De toediening werd gestaakt indien een verbetering

van de nierfunctie was opgetreden. Over de noodzaak van toe-

diening werd van dag tot dag beslist op geleide van de nierfunc-

tie. Een enkele maal werd bij de behandeling van een acute

afstotingsreactie, die gepaard ging met een leucocytose, de

dagelijkse dosis van azathioprine verhoogd.

Criteria voor vaststelling van acute afstotingsreactie
De acute afstotingsreacties, die bij de onderzochte patiënten

waren vastgesteld, werden retrospectief herbeoordeeld. Bij de

herbeoordeling werden de criteria gebruikt zoals aangegeven in

tabel XII. In principe werd de diagnose eerst gesteld wanneer

twee of meer van deze symptomen aanwezig waren. Bij deze retro-

spektieve beoordeling werd ook het verdere beloop en het effect

van de therapie, gericht tegen de afstotingsreactie, in overwe-

ging genomen. Veel waarde werd toegekend aan de veranderingen van

de serumcreatinineconcentratie. Aangezien het ureumgehalte in het

bloed tevens beinvloed wordt door extrarenale factoren, werd aan

veranderingen hiervan geen belang gehecht. In die gevallen waar

in de eerste dagen na de transplantatie het serumcreatinine een

daling vertoonde, werd het niet verder dalen hiervan beschouwd

als een aanwijzing voor acute afstoting. Het opnieuw optreden van
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TABEL X I I . AANWIJZINGEN VOOR EEN ACUTE AFSTOTINGSREACTIE.

Vermindering van de d i u r e s e
Stijging van de serumcreatinineconcentratie
Daling van de creatinineklaring
Proteinurie
Verhoging van de lichaamstemperatuur
Stijging van de bloeddruk
Pijn ter plaatse van de getransplanteerde nier
Zwelling van de nier
Sosinofilie
Trombocytopenie

de verschijnselen van acute afstoting zeven dagen na het beëindi-

gen van de hiertegen gerichte therapie, werd als een nieuwe

episode beschouwd. Het herkennen van acute afstoting in de

periode van oligo-anurie werd bemoeilijkt door het feit, dat de

belangrijke verschijnselen van afstotingsreactie, die berusten op

het verslechteren van de nierfunctie, in deze periode niet

bruikbaar zijn. Bij een aantal patiënten werd binnen de eerste

twee dagen na de transplantatie de diagnose acute afstoting

gesteld en behandeling hiervoor ingesteld. Vele van de symptomen

vermeld in tabel XII zijn echter in deze periode niet van

toepassing. Bij de meeste patiënten werd de diagnose gesteld op

grond van de vermindering van diurese, hetgeen, zoals in

hoofdstuk II werd beschreven, op acute tubulusnecrose kan berus-

ten. Verder werd in hoofdstuk II de opvatting gerefereerd, dat

een acute afstoting niet eerder kan optreden dan ongeveer 48 uur

na de transplantatie. Mede op grond' hiervan l i jkt het geoorloofd

om alle gestelde diagnosen van acute afstoting in de eerste twee

dagen na de transplantatie bui ten beschouwing te laten.

RENOSCINTIGRAFIE

Sinds het begin van 1973 werden renoscintigraf ie en per-

fusiescintigrafie systematisch toegepast, teneinde te trachten

een bijdrage te leveren tot de herkenning van verschillende

renale complicaties na niertransplantatie. Perfusiescintigrafie-

werd alleen verricht in die gevallen, waarbij het transplantaat
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bij de renoscintigrafie niet werd afgebeeld. De renoseintigrammen

werden aanvankelijk vervaardigd met behulp van een gammacamera

gekoppeld aan een digitale videorecorder (Datastore-Playback,

Nuclear Chicago). Dit systeem werd in 1974 vervangen door een

digitaal minicomputer systeem (5407 Scintigrafic Data Analyzer,

Hewlett Packard). Na de invoering ervan werd de renoscintigrafie

gestandaardiseerd zoals hieronder beschreven. Met het compu-

tersysteem was het mogelijk nauwkeurig regions of interest te

kiezen en bovendien kon een vrij nauwkeurige substractie methode

voor de achtergrond-activiteit worden toegepast, waardoor het

renogram en de blaascurve een goede weerspiegeling gaven van de

radioactiviteit in de nier, resp. de blaas.

Protocol
Een uur voor het onderzoek begon, kreeg de patiënt een halve

liter water te drinken, tenzij hij/zij oligo-anurisch was. Tevens

werden 20 druppels solutio lugol forte toegediend om de opname

van vrij radioactief jodium in de schildklier te voorkomen. De

patiënt werd in rugligging onderzocht, waarbij een vaste afstand

van 5 cm tussen de collimator en de symphyse werd aangehouden. De

activiteit van het I-131-0IH bedroeg 100 _uCi (3,7 MBq). Deze werd

als bolus in de vena cubiti of in de arterio-veneuze fistel

(Cimino shunt) ingespoten. De gegevens van de gammacamera, een

Nuclear Chicago Pho/Gamma HP III, werden met behulp van het

computersysteem geregistreerd. Bij patiënten met oligo-anuris

werd reeds minstens 2 min voor het moment van injectie met de

data-acquisitie begonnen. Dit was nodig om de radioactiviteit in

de nier, afkomstig van een vorig onderzoek, te kunnen meten.

Tijdens het 20 min. durende onderzoek werden seriescintigram-

men gemaakt met een belichtingstijd van 5 min. Met deze belich-

tingstijd werd het tranplantaat vrijwel altijd afgebeeld. Er

werden dus vier scintigrammen vervaardigd, namelijk a. van 0 tot

5 min, b. van 5 tot 10 min, c. van 10 tot 15 min en d. van 15 tot

20 min. Bij patiënten met een functionerend transplantaat kwam de

blaas reeds op het scintigram van 0-5 min of 5-10 min in beeld.

Niet zelden zagen wij op het scintigram van 0-5 min slechts een

uitscheiding van I-131-0IH in het nierbekken en kwam pas op het
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scintigram van 5-10 min de blaas in beeld. Als er tot aan het

eind van het onderzoek geen uitscheiding in de blaas had

plaatsgevonden, terwijl er een duidelijke uitscheiding in het

nierbekken was, dan werd 20 mg furosemide intraveneus gegeven en

het onderzoek verder voortgezet tot 40 min. Bij verdenking op

obstructie of urinelekkage werden daarna nog enkele malen - zo

nodig tot 24 uur na injectie - scintigrammen vervaardigd. Er

werden tevens scintigrammen gemaakt vóór en na de mictie. Deze

een op later tijdstip gemaakte scintigrammen worden verder

genoemd naar de tijdsduur tussen de injectie van 1-131-0IH en he r

vervaardigen van het scintigram, bijvoorbeeld het scintigram n^ 6

uur. Op deze scintigrammen werden anatomische markeringen aange-

bracht, bijvoorbeeld van beide spinae illacae anterior superior

en de symphyse.

TABEL XIII. AANTAL PULSEN GETELD BIJ UITEENLOPENDE AFSTANDEN TUSSEN RADIOACTIEVE
BRON EN DE OPPERVLAKTE VAN EEN DIVERGERENDE COLLIMATOR.

Afstand in cm Pulsen per 100 sec Percentage

3 37081 100
4 36286 97,8
5 35474 95,6
6 35464 93,2
7 33504 90,3
8 32285 87,0
9 31229 84,2
10 30460 82,1
11 29669 80,0
12 . 28650 77,2
13 27903 75,2
14 27460 74,0
15 26871 72,4

+ Hierbij is het aantal pulsen per 100 sec op 3 cm afstand arbitrair op 100%
gesteld.

Om de opname van Hippuran te kwantificeren werd de toegediende

activiteit gemeten. Deze meting geschiedde met de gammacamera.

Daartoe werd de "volle spuit" op 10 cm afstand van de collimator

oppervlakte, midden in het gezichtsveld van de detector, opge-
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steld. De Testactiviteit — de in de spuit na de injectie

resterende radioactiviteit — werd aan het eind van het onderzoek

op overeenkomstige wijze gemeten. De radioactiviteit in de volle

spuit en de restactiviteit werden twee maal gemeten, iedere keer

gedurende 100 sec. Uit deze twee metingen werd het gemiddelde

berekend. Indien echter de waarde van dit gemiddelde meer dan

twee maal de wortel hiervan verschilde met de twee metingen, dan

werd de bepaling herhaald. Na correctie voor de restactiviteit

werd de toegediende activiteit gemeten bij de bovenbeschreven

spuitopstelling uitgedrukt in aantal pulsen per sec.

De vaste afstand tussen de collimator en de patiënt bij het

onderzoek en de vaste geometrie bij de activiteits-bepaling zijn

belangrijk om uit de veranderingen van de Hippuranopname van een

patiënt in de tijd, conclusies te kunnen trekken inzake de

actuele veranderingen van de nierdoorbloeding c.q. nierfunctie.

Bij gebruik van een divergerende collimator is de telsnelheid

namelijk afhankelijk van de afstand tussen de detector en de

radioactieve bron. Tabel XIII geeft een iniruk van het aantal

pulsen, dat werd geteld wanneer er uiteenlopende afstanden tussen

spuit en collimator-oppervlakte werden aangehouden. Het aantal

pulsen, afkomstig van de nier en door de gammacamera gedetec-

teerd, is derhalve ook afhankelijk van de afstand tussen nier en

.latector.

Dataverwerking

Zoals in de inleiding vermeld, werden de gegevens van de

gammacamera verwerkt met een Hewlett Packard minicomputersysteem.

De oorspronkelijke opbouw van dit systtem onderging in de loop

van de tijd, waarin onze waarnemingen werden gedaan, enige

veranderingen. De principes van dataverwerking zijn hierbij

echter onveranderd gebleven. Ter verduidelijking van het hier-

onder beschrevene wordt aan het eind van deze paragraaf een

voorbeeld gegeven. Bij de dataverwerking werd aanvankelijk een

"total frame" gemaakt. Een total frame is een digitaal beeld ge-

construeerd uit de data v^n het hele onderzoek. Op het total

frame afgebeeld op het be-eldscherm van het computersysteem werden

met behulp van een lichtpen de "regions of interest" (ROI)
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aangegeven. Er werden drie ROI's gekozen, één voor de nier, één

voor de blaas en één voor het gebied contralateraal van het

transplantaat. De ROI van de blaas omvatte tevens de ureter,

indien deze in beeld kwam. Bij het intekenen van de ROI's werd

het total frame zodanig ingesteld, dat de nier en de blaas met

maximale intensiteit werden afgebeeld, echter zo, dat deze nog

goed konden worden onderscheiden van de achtergrond. De ROI con-

tralateraal van het transplantaat werd gebruikt ter correctie van

de achtergrond-activiteit.

Vervolgens werd het tijdstip bepaald, waarop het I-131-0IH de

nier binnenkomt. Dit werd vastgesteld op de door de computer

gegenereerde lijst van het aantal pulsen in frames van 4 sec (zie

figuur 5A). Uit de data vóór het binnenkomen van het I-131-0IH In

de nier werd vastgesteld of er nog steeds radioactiviteit van

eerder verricht onderzoek in de nier aanwezig was. Zoals getoond

in figuur 4A, bestond bij patiënten met oligo-anurie tot enkele

dagen na het onderzoek duidelijk meer radioactiviteit in de nier

dan in het omgevende weefsel. Voor de bepaling van de opname van

Hippuran werd de in de nier gemeten radioactiviteit gecorrigeerd

voor de reeds aanwezige radioactiviteit in de nier en de

radioactiviteit in het omgevende weefsel.

Met de data opgenomen na de stijging van de hoeveelheid radioac-

tiviteit in de nier, werden frames van elk 20 sec geconstrueerd,

waarna de tijd-act Lvlteits-curven van de drie eerder genoemde

ROI's werden gegenereerd. Bij de correctie voor achtergrond-acti-

viteit werd bij de generatie van het renogram en de blaascurve

rakening gehouden met de verschillende oppervlakten van de drie

R O I ' S . Na deze correctie geven de meetpunten van het renogram en

van de blaascurve het aantal van de nier, resp. van de blaas,

afkomstige pulsen weer, dat achtereenvolgens elke 20 sec werd

gedetecteerd.

Het aantal pulsen van het renogram en de bijbehorende blaas-

curve wordt mede bepaald door de statistische fluctuaties waarmee

radioactief verval plaats vindt. Om vloeiend verlopende curven te

verkrijgen werd op deze curven een "filtering" toegepast (zie

figuur 6).
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Beoordeling

Tijdens een renoscintigrafie vervaardigden wij seriescinti-

grammen, een renogram en een blaascurve. Gedurende het 20 min

durende onderzoek werden achtereenvolgens vier scintigrammen

vervaardigd. Bij de beoordeling van deze scintigrammen werd de

verdeling van de radioactiviteit beschreven. Er werd vermeld op

welk scintigram de uitscheiding van I-131-0IH in het nierbekken

of in de blaas plaatsvond. En tenslotte werd er beoordeeld of er

op het scintigram van 15-20 min een retentie van radioactiviteit

in het nierbekken bestond. Deze retentie noemen wij in het

vervolg pyelumretentie.

Bij de beoordeling van de renogrammen en de bijbehorende

blaascurven werd gebruik gemaakt van de volgende vijf parameters:

a. het Hippuran opname vermogen (HOV)

b. de tubulaire transit index (TTI)

c. de passagetijd (Tp)

d. de excretie verhouding (EV)

e. de blaas-nier verhouding (B/N)

a. Het Hippuran opname vermogen werd gemeten in de eerste twee

(HOVg) en de eerste tien min (HOVjQ) na het tijdstip, waarop de

radioactiviteit de nier binnenkomt. De HOV^-waarde is het totale

aantal pulsen in de eerste twee min van het renogram gedeeld door

de toegediende activiteit, uitgedrukt in aantal pulsen per sec

gemeten met spuitopstelling. De H0V1Q-waarde is het totale aantal

pulsen van de eerste tien min van het renogram en de blaascurve

tezamen, gedeeld door de toegediende activiteit. De HOV,,- en de

HOV^Q-waarden hebben dezelfde fysiologische betekenis. Zij vormen

een weerspiegeling van de nierdoorbloeding en van het vermogen

van de proximale tubuli om Hippuran uit het bloed te extraheren.

b. De tubulaire transit index werd berekend door het aantal

pulsen van de blaascurve op de zesc'e tot en met de tiende min te

delen .door de som van het aantal pulsen van het renogram en de

blaascurve in de eerste vijf min. Deze index is een weerspiege-

ling van de uitscheiding van I-131-0IH als fractie van de

opname door de nier. Hiermee wordt beoogd de gemiddelde van de

tubulaire passagetijd voor de gehele nefronen-populatie te kwan-

tificeren.
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c. De passagetijd is de tijd tussen het begin van de blaascurve

en het tijdstip dat deze curve een stijging gaat vertonen. Het

begin van deze stijging - begin van uitscheiding in de ureter en

in de blaas - was niet altijd exact vast te stellen, in het

bijzonder bij patiënten met gestoorde nierfunctie en in gevallen

waarbij het transplantaat dichtbij de blaas lag. De Tp werd

afgerond en opgegeven in minuten.

d. De excretie verhouding is vrijwel gelijk aan de "excretion

ratio", een door Denneberg en Nosslin (1969) geïntroduceerde

parameter als karakterisering voor de dalende fase van het

renogram. De EV is de verhouding tussen het aantal pulsen van het

renogram gemeten gedurende de eerste min na de passagetijd en

(gedurende 1 min) tien min later. Op de min na de passagetijd be-

reikt het renogram meestal het maximum. Bij een accumulatiecurve

wordt de EV berekend uit de verhouding tussen het aantal pulsen

gedurende de tiende min en het aantal pulsen gedurende de

twintigste min. In zoverre is de EV niet geheel identiek met de

"excretion ratio" van Denneberg en Nosslin, omdat wij een andere

opstelling gebruikten en bovendien een correctie voor achter-

grond-activiteit toepasten.

e. De blaas-nier verhouding werd geïntroduceerd door Hayes en

Moore (1971). De berekening geschiedt door het aantal pulsen van

de blaascurve gedurende de twintigste min te delen door het

aantal pulsen van het renogram gedurende de twintigste min.

Bij patiënten met goede diurese, die een blaascatheter hadden,

konden de HOV-Q-waarde, de TTI, de Tp en de B/N niet worden

bepaald, aangezien de radioactiviteit uitgescheiden in de blaas

via de catheter werd afgevoerd en niet werd gemeten. Eerst na

beëindiging van ons onderzoek zijn wij er bij dit type patiënten

toe overgegaan tijdens de eerste renoscintigrafie de blaascathe-

ter af te klemmen.

Voorbeeld van renoscintigrafle

De hier verstrekte gegevens illustreren de beelden verkregen

bij het renoscintigrafisch onderzoek en de berekening van de

parameters. Deze gegevens zijn verkregen bij patiënt 92 met
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oligo-anurie en een rechtszijdig ingebracht transplantaat. Voor-

afgaand aan dit onderzoek was bij de patiënt reeds driemaal reno-

scintigrafie verricht, waarvan de laatste twee dagen tevoren had

plaatsgevonden. Het renogram en de blaascurve, verkregen na het

op gang komen van de diurese, worden hier ook getoond.

B

Figuur 4. Beelden van patiënt 92 met
een niertransplantaat in rechter
fossa iliaca.
A. Scintigram vervaardigd vóór de

injectie van I-131-0IH met een
belichtingstijd van 5 min. Dit
toont geringe radioactiviteit in
de nier en in de blaas.

B. Seriescintigram. Vergeleken met
dat van vóór de injectie toont
het scintigram van 5-10 min geen
toename van radioactiviteit in de
blaas. Het scintigram van 15-20
min toont veel radioactiviteit in
de nier en slechts geringe uit-
scheiding in de blaas.

C. Total frame en de omtrekken van
de drie ROI's. De drie ROI's zijn
niet gelijk van grootte. De ROI
van de nier, de blaas en voor de
achtergrond-activiteits-correctie
hadden resp. 512, 190 en 484
beeldelementen. Uiteraard is

het mogelijk om de ROI voor de
nier en die voor de achter-
grond-activiteits-correctie even
groot te maken.
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Bij de meting van de volle spuit en de Testactiviteit in de

spuit werden per 100 sec resp. 8117 en 934 pulsen verkregen. De

toegediende activiteit kwam dus overeen met 72 pulsen/se". Deze

activiteit werd in dit geval ruim vijf min na het begin v&n de

data acquisitie met het computersysteem ingespoten. De scinti-

grammen verkregen bij dit onderzoek zijn afgebeeld in figuur 4.

Om de aankomsttijd van het I-131-0IH in het transp1antaat "-

bepalen, werden frames van 4 sec gegenereerd. Figuur 6A toon'. <:<;

door de computer gemaakte lijst van deze frames.
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Figuur 5. Dataverwerking van patiënt 92.
A. Lijst van de 4-sec frames.
B. Lijst van het aantal pulsen in de ROI van de nier, van de blaas en van de

achtergrond-activiteits-correctie gemeten in de achtereenvolgende frames
van 20 sec.
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De nummers van de frames staan vermeld in de eerste kolom. De

kolom onder MAX geeft het maximum aantal pulsen per beeldelement

aan. Onder SUM kan het aantal pulsen in het desbetreffende frame

worden afgelezen. De kolom onder ID vermeldt de identificatie van

het onderzoek. Op deze lijst kan worden afgelezen dat er vanaf

frame nr 94 duidelijk meer pulsen in één frame aanwezig waren dan

in een van de voorafgaande frames. Dit betekent, dat het

ingespoten I-131-0IH in het gezichtsveld van de gammacamera kwam,

en dus ook in het transplantaat, 372 sec na het begin van de data

acquisi tie.

De Testactiviteit; jn de nier en in de blaas afkomstig van het

eerder verrichte onderzoek wordt geteld met behulp van de data

opgenomen vóór deze aankomsttijd. Bij dit onderzoek bedroeg de

gemiddelde restactiviteit in de nier 12 en in de blaas 6

pulsen/sec.

Uit de data na de aankomsttijd werden daarna frames van 20 sec

gegenereerd. Van het 20 min durende onderz^-k werden aldus 60

frames verkregen. Figuur 5B toont het aan;al pjisen in de ROI van

de nier, van de blaas en in de ROI voor de achtergrond-activi-

teits-correctie gemeten in deze 60 achtereenvolgende frames.

In figuur 6C worden het aantal pulsen weergegeven van het

renogram en de blaascurve. Deze zijn verkregen door de gemeten

radioactiviteit in de nier, resp. de blaas, te corrigeren voor de

restactiviteit en voor de achtergrond-activiteit. De rij getallen

moet van links naar rechts worden gelezen; de bovenste rij zijn

de meetpunten 1 t/m 10, de tweede rij zijn de meetpunten 11 t/m

20, en de zesde rij zijn dus de meetpunten 51 t/m 60. Hieruit

worden de parameters berekend. De waarden van de parameters bij

dit onderzoek zijn als volgt:

H0V2

HOV10

TTI

Tp

182
72

2646 +
72

83
885 +

129

46

= 2,5

= 39

= 0,1

= 10 min
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Figuur 6. Het renogram en de blaaacurve van patiënt 92 kort voor het op gang
komen van de diurese.
A. De curven vóór de filtering.
B. De curven na de filtering.
C. Het aantal pulsen van de meetpunten van het renogram en de blaascurve.
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A. De curven vóór de filtering.
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C. Het aantal pulsen van de meetpunten van het renogram en de blaascurve.
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154 + 152 + 114
E V = 176 + 136 + 165

B/N - 2 5 + 1 4 + 2 7 = O 1Ü / W ~ 176 + 136 + 165 U'

Figuur 6 toont het renogram vóór en na de filtering. Na de

filtering vertonen de meetpunten minder schommelingen, veroor-

zaakt door de statische fluctuaties waarmee radioactief verval

plaatsvindt.

Bij de renoscintigrafie verricht nadat de diurese op gang was,

kwam de toegediende activiteit overeen met 110 pulsen/se^. Figuur

7 toont het renogram, de blaascurve en het aantal pulsen voor de

meetpunten van beide curven. Zoals bij het eerste voorbeeld

(figuur 5) worden de curven met hetzelfde formaat uitgezet. Het

aantal pulsen per meetpunt kan op de schaal links van de y-as

worden afgelezen. Bij dit onderzoek werden de volgende waarden

verkregen:

H0V2 = ffZ =4,4

unv 5240
H0V10 = ÏTCT = 4 8

4R1
TTT = = 0 24

Tp = 5 min

148 + 205 + 177 , ,
EV 162 + 178 + 159

B/N - 135 + 141 + 160 _
Ü/N ~ 172 + 152 + 152 " 1 > ü

PERFUSIESCINTIGRAFIE

Voor dit onderzoek werd in de vena cubiti 10 mCi (370 MBq)

Tc-99m-perteehnetaat als bolus ingespoten, waarna seriescinti-

grammen met een belichtingstijd van circa 5 sec per beeld werden
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vervaardigd gedurende de eerste 30 tot 40 sec na de injectie.

Deze beelden worden in het vervolg het dynamische perfusie-

scintigram genoemd. Als de nier doorbloed wordt, ziet men op dit

scintigram een afbeelding van de nier. Wanneer er op deze serie-

scintigrammen geen nier werd afgebeeld, dan werd onmiddellijk

hierop een scintigram vervaardigd waarbij 200.000 pulsen werden

verzameld. Op dit laatste scintigram werd beoordeeJd of het

transplantaat al dan niet een geringere concentratie aan radioac-

tiviteit bevatte in vergelijking met de omgeving. Dit scintigram

wordt in het vervolg het statische perfusiescintigram genoemd.

STATISTISCHE METHODEN

De significantie van een verandering van d< renoscintigrammen

bij een groep patiënten werd getoetst mei tie Wilcoxon test voor

gepaarde waarnemingen. Bij het vergelijken van een waarneming bij

twee verschillende groepen werd de significantie getoets met de

Mann-Whitney-Wilcoxon test (Gibbons 1976).
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Hoofdstuk V

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE BIJ
ACUTE AFSTOTING EN ACUTE

TUBULUSNECROSE

Zoals in Hoofdstuk IV vermeld, werden de veranderingen van het

renoscintigram bij acute tubulusnecrose en/of acute afstotings-

reactie bestudeerd aan de hand van de gegevens van 45 patiënten.

Deze patiërten werden ingedeeld in vijf groepen (zie tabel XIV).

De eerste vier groepen werden onderscheiden op grond van de aan-

of afwezigheid van onmiddellijke diurese, resp. acute afstoting.

Er bleef een vijfde groep van 5 patiënten over met onmiddellijke

diurese, doch langzame daling van het serumcreatinine, bij wie

een acute afstotingsreactie niet met zekerheid kon worden vast-

gesteld of uitgesloten.

Achtereenvolgens zal van de groepen 1 t/m 4 het beloop van de

volgende parameters worden besproken: het serumcreatinine, de

HOV„, de HOV1Q, de Tp en TTI, en tenslotte de EV en B/N. (zie

voor de betekenis van deze afkortingen hoofdstuk IV). Aan het

einde van dit hoofdstuk wordt groep 5 apart besproken.

TABEL XIV. INDELING VAN DE 45 PATIËNTEN IN VIJF GROEPEN.

Groep

1

2

3

4

5

Aantal
patiënten

11

10

9

10

5

Onmiddellijke
diurese

+

-

+

-

+

Acute
afstoting

-

-

+

+ diurese van meer dan 1000 ml/dag.
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SERUMCREATININE

Figuur 8 toont het beloop van de serumcreatinineconcentratie

van de groepen 1 t/m 3 vanaf dag 1 t/m 21, en van groep 4 (die

eerst in een later stadium op gang kwam) vanaf dag 7 t/m 27).

Alle patiënten van de groepen 2 en 4 hadden in aansluiting aan

de transplantatie dialysebehandeling nodig. Bij hen worden alleen

de serumcreatinines aangegeven vanaf de laatste dialyse voorda'.

de diurese op gang kwam. Met het tijdstip van op gang komen van

de diurese wordt bedoeld de eerste dag waarop de diurese meer dan

1000 ml/dag bedroeg. Dit tijdstip is in de figur 8 aangegeven.

Bij de meeste patiënten van groep 1 was het serumcreatinine op

dag 2 reeds lager dan op dag 1. Het creatinine van de patiënten

72, 74 en 97 steeg aanvankelijk en begon eerst op dag 3 re.sp-.- dag

4 te dalen. Een stabiele concentratie van minder dan 150 umol/1

werd bereikt binnen tien dagen. Nadien werd bij enkele patiënten

een voorbijgaande lichte stijging v,-iii h(.-f Teatinine gezien.

waarna dit echter weer spontaan daalde.

Na het op gang komen van de diurese behoefden de patiënten van

groep 2, met uitzondering van de patiënten 62 en 94, geen

dialysebehandeling meer te ondergaan. Zoals getoond in de figuur

kwam in groep 2 de diurese op gang tussen dag 5 en dag 15. Binnen

de drie daaropvolgende dagen begon het serumcreatinine snel te

dalen.

Evenals in groep 1 hadden de meeste patiënten van groep 3

reeds op dag 2 een lagere serumcreatinineconcentratie dan op dag

1, met uitzondering van patiënt 48, bij wie het creatinine eerst

duidelijk daalde op dag 3. Als gevolg van een acute afstotings-

reactie trad er in het verdere beloop bij alle patiënten van

groep 3 een stijging op van het serumcreat inine. Deze stijging

liet grote individuele verschillen zien. Bij vier patiënten inr

44, 59, 90 en 93), bij wie het serumcreatinine steeg tot zeer

hoge waarden, ging de acute afstotingsreactie gepaard met oen

sterke daling van de diurese tot minder dan 1000 ml/dag. Bij de

patiënten 59, 90 en 93 duurde deze daling slechts enkele dagen.

Bij patiënt 44 functioneerde het Lransplantaat gedurende vijftien

dagen niet; hij moest daarom viermaal worden behandeld met de

kunstnier.
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• = begin van het op gang komen van de diurese. D = dialysebehandeling.
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Bij zeven van de tien patiënten van groep 4 kwam de <3iure.se

tussen dag 7 en dag 27 op gang. Bij één patiënt (nr 67) heeft het

transplantaat als gevolg van acute afstoting nooit gefunctio-

neerd. Bij de overige twee patiënten (nr 68 en 70) kwam de

diurese op gang op dag 28 resp. 43. De perioden tussen de trans-

plantatie en het op gang komen van de diurese zijn in groep 4

significant langer dan bij groep 2.

HOV2-WAARDE

Figuur 9 toont de HOV_-waarden van de groepen i t/m A vanaf

dag 1 t/m dag 18. Zoals reeds eerder vermeld, werd de eerste

renoscintigrafie verricht op dag 1 of dag 2. De HOV^-waarde van

deze meting wordt in het vervolg de uitgangswaarde genoemd. Van

twee patiënten (nr 74 en 76) uit groep 1 en van eveneens twee

patiënten (nr 48 en 86) uit groep 3 hadden wij geen uitgangswaar-

den omdat het onderzoek technisch mislukte of niet werd verricht.

Bij de groepen 2 en 4 is de eerste meting na het tijdstip van op

gang komen van de diurese aangegeven.

De uitgangswaarden van de negen overige patiënten uit groep 1

varieerden tussen 3,7 en 10,6. In het verder beloop veranderde ij*»

waarde voor iedere individuele patiënt uit groep 1 slec-hts

weinig. De HOV~ nam over het algemeen in lichte mate toe. In de

periode van dag 11 tot 18 lagen de HOV^-waarden tussen 4,2 en

12,2; de meeste patiënten bereikten een uiteindelijke waarde van

6 of meer.

De uitgangswaarden van groep 2 lagen tussen 0,8 en 3,2; deze

zijn significant lager (p kleiner dan 0,05) dan die van groep 1.

Evenals in groep 1 werd er daarna in groep 2 over het algemeen

een stijging van de H0V_-waarde gevonden. Het is van belang op te

merken dat deze stijging reeds plaats vond voorafgaand"aan het op

gang komen van de diurese. In de periode van dag 11 t/m 18

bereikten de patiënten van groep 2 een H0V„-waarde van circa 3 of

meer.

De uitgangswaarden van de zeven overige patiënten uit groep 3

lagen tussen 2,4 en 9,6; de spreiding van deze uitgangswaarden
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groep 1 groep 3
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12 T
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2
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Figuur 9. HOV -waarden van de groepen 1 t/m 4.
• = eerste meïing na het op gang komen van de diurese.
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verschilt niet met die van groep 1. In tegenstelling tot groep 1

traden er in het beloop bij patiënten van groep 3 forse dalingen

in de HOV,, op. Deze dalingen vielen samen met acute afstotings-

reacties, die tussen dag 4 en dag 13 optraden. In de periode van

dag 11 t/m dag 18 lagen de HOV„-waarden van groep 3 tussen 2,2 en

7,8; de meeste patiënten bereikten uiteindelijk een HOV„-waarde

van minder dan 6. Patiënt 44, bij wie het transp) antaat als

gevolg van acute afstoting gedurende vijftien dagen niet functi-

oneerde, had de laagste HOV„-waarde.

De uitgangswaarden van groep 4, die tussen 1,0 en 3,4 lag^n,

hebben dezelfde spreiding als die van groep 2. In tegenstelling

tot groep 2, vertoonden de patiënten uit groep 4 vóór het op gang

komen van de diurese een daling of geen stijging van de HOV„. De

meeste van de patiënten uit groep 4, die uitgangswaarden hadden

als groep 2, hadden in de periode van dag 11 t/m dag 18 een

HOV2 (V.) groep 1 groep 2

200

100.

72
72

72

3-6 7-10 11-16 3-6 7-10 11-18
periode (dagen)

Figuur 10. HOV -waarden van de groepen 1 en 2 uitgedrukt in %, waarbij de uit-
gangswaarden op 100% waren gesteld. Bij groep 1 zijn de waarden van dag 3 t/m
6 niet significant (p = 0,312) verschillend van de uitgangswaarden, de waarden
van dag 7 t/m 10 (p = 0,002) en van dag 11 t/m 18 <p = 0,016) zijn significant
hoger dan de uitgangswaarden. In groep 2 zijn de waarden van dag 3 t/m 6 (p =
0,039), dag 7 t/m 10 (p = 0,004) en dag 11 t/m 18 significant hoger (p =
0,039) dan de uitgangswaarden.
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HOV_-waarde van minder dan 3. Dit afwijkende beloop van

HOV„-waarde bij groep 4 vergeleken met dat van groep 2 vi

samen met acute afstotingsreacties, die tussen dag 5 en dag

optraden.

Om de veranderingen van de HOV„-waarden in de groepen 1 en

te kwantificeren, werden de gemeten HOV^-waarden in de ec-rs1

achttien dagen ingedeeld volgens de periode waarin dr- me'irip wei

verricht. De achttien dagen werden verdeeld in vier perioden: ::

1 t/m dag 2, dag 3 t/m dag 6, dag 7 t/m dag 10 en dag 11 t/r, o;

18 (zie figuur 10). De HOV„-waarde gemeten op dag 1 "f >;af; 2 i:

een patiënt, de uitgangswaarde, werd op 100% gesteld en

HOVp-waarden verkregen in de navolgende perioden werden rer-1'

teerd aan de uitgangswaarde. Werden in een periode :7K*erd~:

metingen verricht, dan werd het gemiddelde genomen. In greep

zijn de H0V„-waarden van dag 3 t/m dag 6 niet signï f i^n* rrc'.er

de

el

1 3

HOV2(V.)
300T

groep 3 groep 4

200

100

afstoting

Figuur 11. HOV -waarden in de groepen 3 en 4 uitgedrukt in %, waai-bij de
waarden in periode a op 100 % waren gesteld. In groep 3 zijn de waarden in
periode b (p = 0,039), in periode c {p = 0,031) en in periode d (p - 0,0391
significant kleiner dan de waarden In periode a. In groep 4 zijn de waarden in
periode b (p = 0,027) significant kleiner dan die in periode a; de waarden in
periode c zijn echter niet significant verschillend dan die in periode a.
Dag 0 is de dag waarop de acute afstoting optrad; a = dag -5 t/m -2; b = dag
-1 t/m +2; c = dag +3 t/ra +6; en d = dag +7 t/ra +14.



dan de uitgangswaarde; de waarden van dag 7 t/m dag 10 en dag 11

t/m dag 18 zijn dit wel. In groep 2, die met lagere uitgangswaar-

den begon, was de procentuele stijging groter dan in groep 1.

Bovendien was deze stijging in alle opeenvolgende perioden

significant. Van groep 1 vertoonde patiënt 72 relatief de

grootste stijging; zoals reeds vermeld had deze patiënt op dag 1,

de dag waarop de uitgangswaarde werd verkregen, een diurese van

minder dan 1000 ml/dag.

Om de invloed van acute afstoting op de HOV^-waardo nader 'a;jn

te tonen werd de HOV_-waarde voorafgaand aan de acute afs t.o'. ï ng::-

reactie als uitgangspunt genomen. De waarde verkregen op ciag -5

t/m dag -2 werd op 100% gesteld, waarbij dag 0 va] t op he', begin

van de acute afstotingsreactie (zie figuur 11). Indien in de

periode van dag -5 t/m dag -2 meerdere metingen waren verricht,

dan werd de laatste H0V„-waarde als 100% genomen. De HOV^-waarden

verkregen in de daaropvolgende perioden (dag -1 t/m dag *2, dag

+3 t/m dag +6 en dag +7 t/m dag +14), werden gerelateerd aan dö

waarden van dag -5 t/m -2. Waren er in een p>erïode meerdere

metingen verricht dan werd het gemiddelde genomen. Zoals getoond

in figuur 11 was de HOV„ bij de meeste patiënten op dag -] t/m

dag +2 lager dan daarvoor. Bij een gedeelte van de patiënten uii

groep 3 daalde de HOV- op dag +3 t/m dag +6 nog veróer, gev.lg-j

door een stijging. De waarden op dag +3 t/m dag +6 en dag +7 t /m

dag +14 zijn significant lager dan die van dag -5 t/m dag -?.

Evenals in groep 3 vertoonden sommige patiënten uit groep 4 in de

navolgende tijdsperiode nog een verdere daling; bij een gedeelte

van de patiënten steeg de H0V_-waarde echter weer tot boven de

100%.

HOV10-WAARDE

Figuur 12 toont de H0V10-waarden van de groepen I t/m 4. Reeds

eerder werd vermeld dat alle patiënten in de eerste dagen na de

transplantatie een blaascatheter hadden. Omdat de blaascathuter

tijdens het onderzoek niet werd afgeklemd, kon in de groepen 1 en

3 bij de meeste renoscintigrammen vóór dag 4 geen blaascurve
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Figuur 12. HOV -waarden van de groepen 1 t/m 4.
gang komen van de diurese.

i= eerste meting na het op
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worden verkregen, waardoor de HOV- Q-waarde niet kon worden

berekend. Bij de groepen 2 en 4 kon de HOV 1 Q-waarde in d»;z';

eerste dagen wel worden berekend omdat bij een diurese van minder

dan 1000 ml/dag het I-131-0IH niet binnen de 10 min na injectie

wordt uitgescheiden.

Bij vergelijking van de figuren 12 en 9 is te zien, da*. de

HOV.„-waarden van de patiënten van de groepen 1 en 2 v/at mirvi'-r

variëren dan de HOV„-waarden. Bij de moting v^n de HOVj f jHOVj f j w r i '

een groter aantal pulsen gemeten v/aardoor '.<• rr i 't t i ':vj fvj*

veroorzaakt door de statistische fluctuaties waarmee r'idi M'J •• i v '. -

tei t vervalt, kleiner is dan bij de meting v;.n (j-r HOV.,.

Er is een goede correlatie tussen de HOV en de HOV ^ I:.

4 1 ) . De HOV]0-<.>;:-,r.i-

groep 1 en groep 2 bedraag t de c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t 0,9b yr.:\-

0,96 (n in groep 1 = 28, n in groep 2

bedraag t c i r c a t ienmaal de H0V?-waarde.

HOV10(V.) groep 2 groep

200

100.

3-6 7-10 11-18
periodc( dagen)

Figuur 13. HOV -waarden van de groepen 2 en 4 uitgedrukt in %, waarbij de
uitgangswaarden resp. de waarden in periode a op 100% waren gesteld. In groep
2 is er in de vier achtereenvolgende tijdsperioden een significante stijging;
de waarden van dag 3 t/m 6 zijn significant hoger (p = 0,008) dan de
uitgangswaarden, de waarden van dag 7 t/ra 10 zijn significant groter (p =
0,039) dan de waarden van dag 3 t/m 6 en de waarden van dag 11 t/m 18 zijn
significant hoger (p = 0,020) dan de waarden van dag 7 t/m 10. In groep 4
zijn de waarden in periode b significant lager (p = 0,042) dan in periode a;
de waarden in periode c en in periode d zijn niet significant verschillend dan
in periode a. Voor a-d zie figuur 11.
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Het beloop van de HOV.Q-waarde bij iedere Individuele patiënt is

over het algemeen gelijk aan dat van de HOV»-waarde.

In figuur 13 is het beloop van de HOV10~waarde in groep 2 en

groep 4 weergegeven, nadat de uitgangswaarden resp. de waarden in

periode dag -5 t/m dag -2 op 100% zijn genormaliseerd. Groep 2

toont in alle opeenvolgende perioden een significante stijging

van de HOV---waarde. In groep 4 daarentegen daalt bij 7 van de 11

patiënten de HOV-„-waarde op dag -1 t/m dag +2; deze daling is

significant. Ondanks'het feit, dat de uitgangswaarden van groep 2

en de waarden van dag -5 t/m -2 van groep 4 niet vergelijkbaar

zijn, kan worden geconcludeerd dat beide groepen een ander beloop

hadden. De 100% waarden van groep 4 zijn verkregen uit de

metingen in de periode van dag 1 t/m dag 10; de acute afstotings-

reacties waren immers begonnen tussen dag 5 en dag 13. De

H0V.0-waarden in de periode van dag -l t/m dag +2 lagen dus

binnen de eerste achttien dagen na de transplantatie. Binnen deze

eerste achttien dagen trad er bij een aantal patiënten van groep

4 een daling van de HOV.. .-.-waarde op; daarentegen toonde groep 2

in deze periode steeds een stijging.

TTIENTP

Figuur 14 toont de Tp en de TTI van de groepen 1 en 3 vanaf

dag 1 t/m dag 18. In de groepen 2 en 4 is vóór het op gang komen

van de diurese de Tp langer dan 10 min en de TTI gelijk aan nul.

Deze parameters waren voor de groepen 2 en 4 dan ook or bruikbaar.

Evenals de HOV-„-waarde, konden deze parameters wegens het

ontbreken van de blaascurve bij de meeste renoscintigrafieën in

de groepen 1 en 3 vóór dag 4 niet worden berekend. Een tweede

probleem bij het hanteren van deze parameters is de afhankelijk-

heid van de mate van uitscheiding uit het nierbekKen; in de

figuur is aangegeven wanneer bij de meting van de desbetreffende

waarde een pyelumretentie bestond. Zoals reeds vermeld, wordt met

pyelumretentie bedoeld, dat er op het scintigram van 15-20 min

nog veel radioactiviteit in het pyelum wordt waargenomen. Figuur
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Figuur 14. TTI en Tp van de groepen 1 en 3. •= pyelumretentie.
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20 mg furosemidc iv

K«n»t.n» •-• -• - - - - • *
20 30 minuten

B

Figuur 15. Renoscintigram met pyelum-
retentie. Beelden verkregen bij patiënt
66 met een transplantaat in linker fossa
iliaca. Bij dit onderzoek werd op de 20e
min 20 mg furosemide intraveneus toe-
gediend.
A. Seriescintigrammen. Het scintigram

van 10-12 min toont uitscheiding van
I-131-0IH in het nierbekken; dit
toont in vergelijking met het scinti-
gram van 0-5 min een duidelijk andere
verdeling van de radioactiviteit. Het
scintigram van 28-30 min toont in het
nierbekken nog steeds veel radioact-
iviteit (pyelumretentie); deze is
duidelijk minder op het scintigram
van 33-35 min.

B. Renogram en blaascurve gemeten tot 40
min na de injectie. Kort na toe-
diening van furosemide toont het
renogram een daling.
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15 geeft een voorbeeld van een renoscintigram met een pyelumre-

tentie. Bij een dergelijk geval verdwijnt, wanneer de dlurese

wordt gestimuleerd, de radioactiviteit snel uit het nierbekken.

Uit de gegevens van groep 1 (zie figuur 14) blijkt, dat

pyelumretentie een nadelige invloed heeft op de Tp en de TTI. In

geval van een pyelumretentie waren de Tp langer en de TTI lager

dan bij renoscintigrafie zonder pyelumretentie.

Om het beloop van de Tp en de TTI in groep 1 duidelijker tot

uiting te brengen werden de gemeten waarden van groep 1 ingedeeld

volgens de periode waarin de meting werd verricht, te weten: dag

3 t/m dag 6, dag 7 t/m dag 10 en dag 11 t/m dag 16 (zie figuur

16). Verder werden de waarden verkregen uit renoscintigrafie met

pyelumretentie buiten beschouwing gelaten. Zoals getoond in

figuur 16 varieerde de Tp van 2 tot 4 min; er is geen verschil

tussen de Tp verkregen in de periode van dag 3 t/m dag 6 en de Tp

gemeten in de daaropvolgende perioden.

In tegenstelling tot het beloop van de Tp, lijkt de TTI

gemeten in de periode van dag 3 t/m dag 6 kleiner dan de waarden

TTI
1,8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8.

0.6.

0.4-

0.2-

Tp (min)
>ioT

groept

• 7/

.57

77

'97

2-

0l —
3-6 7-10 11-18 3-6

Figuur 16. TTI en Tp van groep 1 na indeling volgens perioden en uitsluiting
van de waarden in geval van pyelumretentie.
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verkregen in de daaropvolgende perioden; bij de meeste metingen

in de perioden van dag 7 t/m dag 10 en van dag 11 t/m d&g 18, was

de TTI groter dan 1. Wegens het geringe aantal metingen is

statistische verwerking niet zinvol.

Zoals getoond in figuur 14 werden bij eental patiënten van

groep 3 een lange Tp en een lage TTI gemeten. Deze lange Tp en

lage TTI werden niet veroorzaakt door pyelumretentae.

Om de invloed van acute afstoting op de Tp en de TTI aan te

tonen werden de Tp en de TTI van groep 3 ingedeeld naar de

periode waarin de meting werd verricht (zie figuur 17). Deze pe-

rioden zijn van dag -5 t/m dag -2, van dag -1 t/m dag + 2, van dag

+3 t/m dag +6 en van dag +7 t/m dag +14, waarbij dag 0 valt op

het begin van de acute afstotingsreactie. Indien in de periode

van dag -1 t/m dag +2 meer dan één meting was verricht, dan werd

de waarde genomen, die het dichtst bij dag 0 lag. Van de overige

perioden werd de laatste waarde genomen. Ü3 waarden verkregen uit

renoscintigrafie met pyelumretentie werden weggelaten.

TTI

1.8

1.6

1.4

1.2

10

0J5-

0.4-

Q2-

afstoting
Tp (min) I
>10T

SS

10

groep 3

6

93

— I J-
a b c d

periode

Figuur 17. TTI en Tp van groep 3 na indeling volgens perioden en uitsluiting
van de waarden in geval van pyelumretentie. Voor a-d zie figuur 11.
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Figuur 17 toont, dat bij vele patiënten de waarden voorafgaand

aan de acute afstotingsreactie ontbraken. Van de metingen ver-

richt in de periode van dag -1 t/m dag +2 bij zes patiënten

hadden drie patiënten een normale Tp van A min of korter,

vertoonde één patiënt een marginaal verlengde Tp van 5 min en

bestond er bij twee patiënten (nr 59 en 90) een duidol ijk te

lange Tp van 8 resp. 10 min. In de periode van dag +3 t/m draf, -t6

hadden twee patiënten (nr AA en 93) een Tp van langer dan 10 min.

Deze vier patiënten met lange Tp hadden tijdens de acute

afstoting een daling van de diurese tot onder de 1000 ml/dag.

In tegenstelling tot de Tp, die bij vele patiënten tijdens de

acute afstoting niet van de normale waarde afweek, werd ïn de

perioden van dag -1 t/m dag +2 en van dag +3 t/ra dag +6 een lage

TTI gemeten. Met uitzondering van patiënt 48 hadden de patiënten

uit groep 3 in deze periode een TTI van minder dan 1.

EVEN B/N

Figuur 18 toont het beloop van de EV en de B/N in de groepen 1

en 3. Evenals de Tp en de TTI worden deze parameters bij deze

groepen nadelig beïnvloed door een pyelumretentie. Zoals weerge-

geven in figuur 18 toonden de EV en de B/N een identiek beloop-

Beide waarden toonden een goede correlatie; de correlatie coëf-

ficiënt inde groepen 1 en 3 bedroeg resp. 0,87 en 0,86 (n = 25

resp. 28). De EV wordt berekend uit het renogram en wel vanaf dag

1. De B/N kon, wegens het ontbreken van de blaascurve, vóór dag 4

niet worden berekend.

Figuur 19 toont de EV en de B/N bij groep 1 na de bewerkingen

zoals toegepast bij de Tp en de TTI. In de perioden van dag I t/m

dag 2 en van dag 3 t/m dag 6 werden EV-waarden gemeten van circa

7 . In de latere perioden bedroeg deze circa 1,8 of meer. Deze

bevinding suggereert dat er een verbetering van de EV heeft

plaatsgevonden.

In de periode van dag 3 t/m dag 6 kon de B/N slechts bij één

patiënt uit groep 1 worden berekend. In de daaropvolgende
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EV groep 1 groep 3

1.

I 1 1 ! »-
1 5 9 13 17 13 17

B/N

8

groep 1 groep 3

2.

i 1 1 »——i-
1 5 9 13 17

Figuur 18. EV en B/N van de groepen 1 en 3. •= pyelumretentie.
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> 3 T
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groep 1
-46 mm

1 •

B/N
>!0T

10-

• 77

.77

'77 <
« 7 / <
••97

2

-I 1 1
1-2 3-6 7-10 11-18 3-6 7.10 11-18

periode (dagen)

Figuur 19. EV en B/N van de groep 1 na indeling volgens perioden en
uitsluiting van de waarden in geval van pyelumretentie.

EV

3 T

groep 3

1

afsloting B/N
10,

afsloting

2

a b c d a b c d
periode

Figuur 20. EV en B/N van groep 3 ingedeeld volgens perioden. Voor a-d zie fi-
guur 11.
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perioden hadden de patiënten uit groep 1 een B/N van groter dan

4.Om de invloed van de acute afstoting op de EV en de B/N aan te

tonen werden deze waarden gemeten bij groep 3 ingedeeld in

perioden, waarbij dezelfde bewerkingen werden toegepast als bij

de Tp en de TTI (zie figuur 20). Vergeleken met de waarde gemeten

in de periode van dag -5 t/m dag -2, werd er in de periode van

dag -1 t/m dag +2 een daling of geen verbetering van de EV

gevonden. In het verdere beloop trad er bij de meeste patiënten

een stijging van de EV op. In de periode dag +7 t/m rirtg +34

hadden de patiënten uit groep 3 een EV van minder dan 1,8.

Zoals getoond in figuur 20 konden in de periode van dag -5 t/m

dag -2 alleen de B/N waarden van drie patiënten worden berekend.

Bij alle drie patiënten daalde de B/N tijdens de acute afstoting.

In de periode van dag -1 t/m dag +2 hadden de meeste patiënten

een B/N van circa 1. De meesten vertoonden hierna een stijging.

In de periode van dag +7 t/m dag +14 hadden de meeste patiënten

uit groep 3 een B/N van minder dan 4.

BESPREKING GROEP 5

Zoals reeds eerder vermeld, hadden de patiënten van gro»,1' 5

onmiddellijk na de transplantatie een diurese van meer ian 1000

ml/dag. De serumcreatinineconcentratie daalde echter langzamer

dan die van groep 1; op dag 10 bedroeg de concentratie in groep 5

circa SOO^pmol/l. Zoals afgebeeld in figuur 21 trad er hierna bij

sommige patiënten een kortdurende, relatief geringe, stijging van

het serumcreatinine op. Tussen dag 1 en dag 4 daalde bij alle

patiënten de diurese tot ongeveer 2 l/dag op. Deze relatief

geringe diurese hield 5 tot 14 dagen aan. Deze daling van de

diurese ging niet gepaard met een duidelijke daling van de

creatinineklaring. Voor de oorzaak ervan is geen zekere verkla-

ring te geven. Afgezien van koorts bij twee van de vijf

patiënten, bestonden er in die periode geen aanwijzingen voor een

acute afstoting. Mogelijk hadden deze patiënten een zogenaamde

niet-oligurische tubulusnecrose.

De H0V2-waarden op dag • 1 of dag 2, de uitgangswaarden, lagen
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Figuur 21 . Serumcreatinine, H0V2> HOV1Q en HOV2 in % van groep 5.
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Figuur 22. TTI, Tp, EV en B/N van groep 5. •= pyelumretentie.
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in groep 5 tussen 1,3 en 5,7; vergeleken met groep 1 hadden de

patiënten van groep 5 dus lagere uitgangswaarden. Met uitzonde-

ring van patiënt 41 toonde groep 5 vervolgens een stijging van de

HOV„. In de periode van dag 11 t/m dag 18 I^gen deze waarden

tussen 2,9 en 8,9. De figuren suggereren dat er een omgekeerde

correlatie bestaat tussen de HOV„ en het serumcreatinine; de

patiënten met een kleine HOV„-waarde hadden een hoog serumcreati-

nine. Tot slot kan uit figuur 21 worden afgelezen dat er een

goede correlatie bestaat tussen de HOVp en de HOV._. In tegen-

stelling tot groep 1 hadden de meeste patiënten van groep 5 in de

periode van dag 11 tot 18 een H0V2 resp. HOV1Q van minder dan 6

resp. 60.

Figuur 22 toont de Tp, de TTI, de EV en de B/N van groep 5

vanaf dag 1 t/m dag 18. Vanwege de blaaseatheter konden bij de

meeste renoscintigrammen vóór dag 4 de Tp, de TTI en de B/N niet

worden berekend. Bij drie van de vijf patiënten werd een Tp van

meer dan 5 min gemeten. Deze lange Tp werd bij de patiënten 38 en

82 op dag 4 resp. dag 3 gemeten; vervolgens werd de Tp normaal.

Patiënt 85 had bij drie achtereenvolgende metingen steeds een

lange Tp; hierbij dient te worden opgemerkt dat er bij de

renoscintigrafie op dag 5 een pyelumretentie bleek te bestaan.

Uiteindelijk werd bij vier van de vijf patiënten een Tp van 2 tot

4 min gevonden. Deze waarden zijn gelijk aan die van groep 1.

Vergeleken met groep 1 steeg de TTI bij groep 5 niet

voldoende. In de periode van dag 11 tot dag 18 hadden de vijf

patiënten van deze groep een TTI van minder dan 1, dit ondanks

het feit dat er geen pyelumretentie bestond.

Er bestond een vrij goede correlatie tussen de EV en de B/N

(correlatie coëfficiënt = 0,78; n = 14). Vergeleken met groep 1,

toonde groep 5 een onvoldoende toename van de EV en de B/N; in de

periode van dag 11 t/m 18 hadden de meeste patiënten een EV resp.

B/N van minder dan 1,8 resp. 4, welke waarden kleiner zijn dan in

groep 1 in de overeenkomstige periode.
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Hoofdstuk VI

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE BIJ
URINELEKKAGE EN

URINEWEGOBSTRUCTIE

Urinelekkage en urinewegobstructie, met name ureterobstructie,

kunnen zich in een vroeg stadium manifesteren door verschijn-

selen, die ook voorkomen bij acute afstoting. Met behulp van de

renoscintigrafie kan men veelal een urologische afwijking van een

afstotingsreactie onderscheiden. Het vaststellen van urologische

complicaties door middel van renoscintigrafie berust voornamelijk

op de interpretatie van d.̂  seriescintigrammen. Deze geven een

soortgelijk beeld als het intraveneuze pyelogram. Uiteraard geeft

dit laatste een veel exactere informatie omtrent de morfologie

van een orgaan waarin het contrastmiddel zich bevindt dan de

seriescintigrammen, doch in gevallen met sterk gestoorde nier-

functie kan het scintigram belangrijke aanvullende gegevens

verschaffen.

In dit hoofdstuk worden de bevindingen bij onze patiënten met

de bovengenoemde urologische afwijkingen beschreven. Zoals in

hoofdstuk IV reeds vermeld, traden deze op bij tien patiënten (nr

16, 21, 24, 27, 32, 64, 65, 78, 81 en 96). De meeste van deze

tien patiënten hadden in hun beloop meer dan één urologische

complicatie. Zo ontstond er na een operatie wegens obstructie

niet zelden een urinelekkage. Een van de patiënten had zelfs

beide afwijkingen tegelijkertijd. Van de meervoudige episoden van

urologische afwijkingen worden hieronder slechts die episoden

besproken, die het meest illustratief zijn voor de bijdragen en

de beperkingen van de renoscintigrafie met betrekking tot de

diagnostiek van urologische complicaties.
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TABEL XV. RELEVANTE GEGEVENS OMTRENT DE EPISODEN VAN URINELEKKAGE.

Nr Verschijnselen Seriescintigrammen Rön tgenbee1den Plaats
lekkage

16 Diurese gedaald
tot 1500 ml en
stijging van se-
rumcreatinine van
206 ̂ mol/1 tot
240 jjmol/1.

21 Serumcreatinine
daalde niet verder
dan 240 /imol/1,
pijn en urine uit
litteken.

Uitscheiding van I-
131-0IH op scintigram
van 0-5 min; ophoping
in gebied caudaal van
transplantaat; geen af-
beelding van blaas.

Uitscheiding van I-
131-0IH op scinti-
gram van 0-5 min;
verandering van blaas-
contour.

Extravasaat eau— Pyelo-
daal van transplan- ureter
taat. overgang

Afbeelding van blaas Ureter-
en extravasaat in blaa.s-
gebied van ureter- anasto-
blaas-anastomose. inose.

32 Urine uit wond-
drain.

Uitscheiding van I-
131-0IH op scintigram
van 0-5 min; ophoping
in gebied dichtbij
de blaas.

Afbeelding van
blaas, ureter en
extravasaat naast
naast de blaas.

31aas.

64 Diurese gedaald Uitscheiding van I-
tot 800 ml en 131-0IH op scintigram
stijging van serum— van 0—5 min; extra
creatinine van
135 jumol/1 tot
480 jjmol/1.

vasaat imponeert
als blaas; bij
catheterisatie was
de blaas leeg;dui-
delijke ectopische op-
hoping op scintigram
van 6 uur.

Geen röntgenonder-
zoek verr icht.

i'istale
ureter.

65 Na een periode
van oligo-anurie
kwam urine uit
wonddrain.

Tot 20 min geen uit-
scheiding van 1-131-
0IH; diffuse verdeling
van radioactiviteit
over de hele nier.

Afbeelding van
fistel en extrava-
saat naast het
nierbekken.

Nierbek-
ken.

96 Geen verschijnselen,Geringe ophoping van Extravasaat in ge-
afwijking per toe- I-131-0IH op scintigram bied van ureter-
val ontdekt. vervaardigd na blaas-anastomose.

mictie.

Blaas.
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URINELEKKAGE

De diagnose urinelekkage, opgetreden kort na de transplantatie

of na een urologische operatie, kan over het algemeen snel worden

gesteld omdat de urine veelal via de wonddrain naar buiten

stroomt.Urinelekkage die zich eerst enkele weken na de transplan-

tat ie ontwikkelt, zoals bij drie (nr 16, 21 en 64) van onze

patiënten , manifesteert zich met vroege verschijnselen (als

vermindering van de diurese, stijging van het serumcreatinine en

pijn in het gebied van het niertransplantaat), die een acute

afstotingsreactie doen vermoeden (zie tabel XV). Ter i l lus t ra t ie

vermelden wij hieronder de ziektegeschiedenis van patiënt 16.

Deze patiënt had een lekkage ter "•laatse van het pyelo—ureter—overgangs-
gebied. De vroege verschijnselen van deze afwijking, die omstreeks dag
27 optraden, bestonden uit een stijging van het serumcreatinine van 200
tot 240 jjmol/1 en een daling van de diurese tot ongeveer 1,5 1 per dag.
De diagnose urinelekkage kon worden gesteld op de seriescintigrammen
afgebeeld in figuur 23B . Deze scintigrammen toonden een ophoping van
radioactiviteit caudaal van het transplantaat. Het ectopisch uitge-
scheiden 1-131- OIH was in dit geval goed te onderscheiden van de blaas.
Deze beelden kwamen goed overeen met het hierna gemaakte intraveneuze
pyelogram (zie figuur 23C).

Bij de andere twee patiënten (nr 21 en 64), bij wie de ver-

schijnselen van de urinelekkage leken op die van acute afstoting,

kon het ectopisch uitgescheiden I-131-0IH niet gemakkelijk als

zodanig worden herkend. Deze patiënten hadden een lekkage in het

gebied van de ureter-blaas-anastomose. Bij vergelijking met de

eerder gemaakte seriescintigrammen was er als gevolg van deze

afwijking wel een verandering in de contour van de "blaas"

opgetreden (zie tabel XV). Doch wat eerder opviel was de

discrepantie tussen de mate van nierfunctiestoornis en de betrek-

kelijk normale bevindingen op het renoscintigram. I l lus t ra t ie f

zi jn de bevindingen b i j pa t iën t 64.

Bij deze patiënt was de renoscintigrafie reeds gestandaardiseerd zoals
beschreven in hoofdstuk IV. In de eerste drie weken na de transplantatie
werd driemaal renoscintigrafie verricht; op dag 19 was er uitscheiding
van I-131-0IH in de blaas op het scintigram van 5-10 min. Er was
retentie van I-131-0IH in het pyelum (zie figuur 24A ). Door deze re-
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Figuur 23. Beelden van patiënt 16 met een
niertransplantaat in linker fossa iliaca.
A. Seriescintigram verricht vóór het op-

treden van urinelekkage. Afbeelding van
de blaas op het scintigram van 15-20
min.

B. Seriescintigram na het optreden van
urinelekkage. Uitscheiding van
I-131-0IH op het scintigram van 0-5
min; deze was niet vertraagd ondanks de
afname van de diurese. Het extravasaat
ligt duidelijk proximaal van de blaas,
afgebeeld in A.

C. Intraveneus pyelogram. Extravasatie van
het contrastmiddel in het pyeloureter
overgangsgebied (zie pijlen).
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tentie liet het renogram een gestoorde dalende fase zien, de passagetijd
ivas 5 min, de HOV -waarde bedroeg 47. Ruim één maand na de
transplantatie trad urinelekkage op. De vroege verschijnselen bestonden
uit een daling van de diurese tot 800 ml/dag en een stijging van het
serumcreatinine tot 480jjmoi/l. Ondanks deze sterk gestoorde nierfunctie
was er een snelle uitscheiding van I-131-0IH, die reeds kon worden
waargenomen op het scintigram van 0-5 min. Het extravasaat imponeerde
aanvankelijk als de blaas, hoewel het een andere contour had (zie figuur
24B). Vergeleken met het voorgaande onderzoek toonde het renogram een
verbetering van de dalende fase, een kortere passagetijd van 3 min en
een hogere HOV -waarde van 57. Deze normale bevindingen waren in
tegenspraak met de sterke stijging van het serumcreatinine. Aangezien de
patiënt niet kon urineren, werd een blaascatheter ingebracht. De blaas
bleek leeg te zijn. De opname gemaakt na 6 uur liet het extravasaat
duidelijk zien. Dit verspreiddezich over een vrij groot gebied craniaal
van het transplantaat (zie figuur 24C).

Figuur 24. Scintigrammen van patiënt 64
met een niertransplantaat in de rechter
fossa iliaca.
A. Scintigram van 10-15 min, verricht

vóór het optreden van urinelekkage.
B. Scintigram van 5-10 min. Extravasatie

van I-131-0IH in het blaasgebied. De
contour van dit extravasaat vers-
chilt met de contour van de blaas,
afgebeeld in A.

C. Scintigram na 6 uur. Verspreiding van
I-131-0IH in een vrij groot gebied
craniaal van het transplantaat. x =
markeringen voor de spinae iliacae
anterior superior.
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even tue le aanwezigheid van een e x l r a v a s a a t d i c h t b i j Me bi.-.-.-j.-;

worden ondersche iden . Op een s e i n t i gram i s d i t veeJaJ niet m';t

zekerhe id v a s t te s t e l l e n . Als voorbeeld h ie rvan dienen he '

cystogram en de se r i esc in t ig rammen van p a t i ë n t 32 ( z i e f iguur 2b)

en he t i n t r aveneuze pyelogram en de s c i n t i g r a m men van p a t i ë n t 96

( z i e f iguur 26 ) .

P'iguur 25 . Beelden van patiënt 32 met een niertransplantaat in rechter fossa
i l iaca.
A. Seriescintigram. Uitscheiding van I-1L.1-OIH op het scintigram van 0-5 min.

Extravasaat imponeert als blaas.
B. Cystogram. Extravasatie van contrastmiddel in het gebied van de ureter-

blaas-anastomose.
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Patiënt 32 had eveneens lekkage ir. het gebied van de ureter—
blaas-anastomose. Deze afwijking bestond al direct na de trausplanta-
tie. Een groot deel van de urine kwam uit de* wornidraïn. De
seriescintigrammen toonden een vlotte ui tscheiding van I-131-U1H. Het
uitgescheiden I—131-0IH hoopte zich op in een gebied dat qua local isratM-
eventueel de blaas zou kunnen zijn (zie figuur 25A). Het cystogram 2 jet
een duidelijke lekkage zien, een groot deel van het contrastmiddel lag
buiten de blaas. Het extravasaat naast de- blaas was goed 1"
onderscheiden van het contrastmiddel in de blaas (zi<; figuur ?'Ai).

Bij patiënt 96 gaf de urinelekkage geen klachten. !)v lekkage ai het
gebied van de ureter-blaas-anastomose werd bij toeval out tick t op het
intraveneuze pyelogram. Het scintigram na mictie toont in d:1 gebied een
ophoping van radioactiviteit, (zie figuur 26).

Figuur 26. Beelden van patiënt 96 met een niertransplantaat in linker fossa
iliaca.
A. Scintigrammen van vóór en na mictie. Dit laatste toont geringe ophoping van

radioactiviteit in het gebied van de lekkage, x = markeringen van de
raediaanlijn.

B. Intraveneus pyelogram. Extravasatie van contrastmiddel in het gebied van
de ureter—blaas—anastomose.
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Als voorbeeld van een andere vorm van informatie door middel van

renoscintigrafie dient het ziektebeloop van patiënt 65.

Kort na de transplantatie werd deze patiënte geopereerd wegens een knik
in de nierarterie. Tevens bestond er een ureterobstructie door
bloedstolsels. Ter verwijdering van deze bloedstolsels werd pyelotomie
verricht. Het postoperatieve beloop werd hierna gestoord door acute
tubulusnecrose en urinelekkage. Reeds in de periode van oligurie
stroomde er urine uit de wonddrain. Toen de diurese uit deze drain
gedurende enkele dagen niet verder toenam dan tot omstreeks foOO ml/dag,
rees de vraag of er eventueel lekkage naar een andere ruimte bestond.
Bij renoscintigrafie toonden de seriescintigrammen tot ^0 min na
injectie geen uitscheiding van Hippuran. Ue HOV -waarde bedroeg 34.
Deze bevindingen passen bij een transplantaat dat nog niet geheel
hersteld is van een acute tubulusnecrose. Hieruit kon worden geconclu-
deerd dat de urine uit de drain zeer waarschijnlijk de volledige diurese
vertegenwoordigde. Deze informatie was in dit geval voor patiënte van
minder belang omdat zij een uretercatheter had; langs deze catheter kon
bij haar zonder veel moeite een retrograad pyelogram worden vervaardigd.
Bij dit onderzoek kon worden geconstateerd dat het contrastmiddel
voornamelijk via de lekkage naar buiten werd afgevoerd. Tevens kon
worden vastgesteld dat de opening in het nierbekken lag en dat de ureter
goed doorgankelijk was. Deze laatste bevindingen waren doorslaggevend
voor de beslissing haar conservatief te behandelen.

URINEWEGOBSTRUCTIE

Bij onze vier patiënten met obstructie van de ureter manifes-

teerden zich de verschijnselen pas enkele maanden na de trans-

plantatie. Stijging van het serumcreatinine, al dan niet gepaard

met een daling van de diurese, was het meest voorkomende symp-

toom (zie tabel XVI).

Bij renoscintigrafie toonde het renogram zowel bij lichte als

ook bij ernstige obstructie een accumulatiecurve. Dezelfde vorm

van curve wordt gevonden bij acute tubulusnecrose of een acute

afstotingsreactie, die gepaard gaan met een ernstige nier-

functiestoornis. Om de ureterobstructie van de andere afwijkingen

te kunnen onderscheiden, zijn seriescintigrammen belangrijk. In

analogie met het intraveneuze pyelogram tonen deze een stasis van

I-131-0IH in het pyelum. Afhankelijk van de plaats van de

obstructie wordt de ureter al dan niet afgebeeld. Als voorbeeld

hiervan dienen de seriescintigrammen van de patiënten 24 en 78.
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TABEL XVI. RELEVANTE GEGEVENS OMTRENT DE EPISODEN VAN URINEWEGOBSTRUCTIE.

Nr Verschijnselen Seriescint igrammen Röntgenbeelden Oorzaak
obstructie

24

27

Stijging van se-
rumcreatinine van
175 jimol/1 tot
380 ̂ imol/1.

Anurie na re-
implantatie van
ureter in blaas.

Uitscheiding van I Vage afbeelding van Compres-
131-OIH in nierbekken wijd nierbekken met sie
op scintigrara van 5- plompe kelken. van
10 min; uitscheiding ureter
in blaas op scinti- door
gram van 10-15 min; lymfoce-
tevens retentie in Ie.
nierbekken en geen
afbeelding van ureter.

Aanvankelijk wel Geen contrast- Congeni-
opname echter geen uit- uitscheiding. tale
scheiding van I—131—OIH; ureter—
na dialyse concentratie klep
van I-131-0IH in nier- in
bekken-gebied op sein- pyelo-
tigram 15-20 min. ureter-

78 Persisterende
urinefistel, tij-
delijke daling
van de diurese
uit blaas en stij-
ging van serum-
creatinine van
88 ̂ umol/1 tot
115 ̂ imol/1.

Uitscheiding van I~
131-0IH via fistel op
scintigram van 5-10
min; na compressie van
fistel trage uitschei-
ding naar blaas tevens
retentie in nier-
bekken en afbeel-
ding van ureter.

Wijde nierbekken
en kelken
tevens gedila-
teerde ureter
met nauwe ureter-
blaas—anas tomose.

Georga—
niseerd
ontste-
kings-
infil-
traat
in
ureter—
blaas—
anasto-
mose.

81 Diurese gedaald
tot 1600 ml en
stijging van
serumcreatinine
van 130 ̂ jmol/1
tot 370 jjmol/l.

Uitscheiding in pyelum Vage afbeelding
op scintigram van 15-20 van sterk verwijd
min; geen afbeelding
van ureter op scinti-
gram van 1 uur; stasis
van radioactiviteit
in sterk verwijde
nierbekken en ureter
op scintigram van 3
uur; -scintigraii) van
6 uur toonde dezelfde
verdeling van
radioactiviteit als
scintigram van
3 uur en geringe
uitscheiding in blaas.

nierbekken met
plompe kelken.

Nauwe
ureter-
blaas—
anasto-
mose.
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De obstructie bij patiënt 24 werd veroorzaakt door een lymfocele met een
inhoud van ongeveer 1 liter, die vrijwel de gehele ureter tegen de
bekkenwand comprimeerde. De verschijnselen bestonden uit een stijging
van het serumcreatinine en een stijging van de bloeddruk. De diurese was
tijdens deze episode onverminderd gebleven. Als gevolg van de slechte
nierfunctie werden bij intraveneuze pyelografie geen duidelijke beelden
verkregen. Op het planigram werd een verwijd kelkensysteem en nierbekken
afgebeeld, hetgeen wees op een obstructie (zie figuur 27B). De plaats
van deze afwijking kon hierop echter niet worden vastgesteld. Ten tijde
van de renoscintigrafie bedroeg de serumcreatininespiegel 340 jimol/1.
Het renogram toonde geen dalende fase, de radioactiviteit in de nier nam
dus tijdens het onderzoek toe. Deze toename kwam ook op de
seriescintigrammen tot uiting. Bij beschouwing van deze beelden viel
het op, dat de verdeling van de radioactiviteit in de nier op de
seintigrammen van 5-10 min en 10-15 min een duidelijk andere vorm had
dan op het scintigram van 0-5 min (zie figuur 27A). De twee
eerstgenoemde scintigrammen toonden uitscheiding van I-131-0IH in het
verwijde nierbekken. De vorm van het nierbekken op deze seintigrammen
kwam overeen met de vorm van het pyelum op het röntgenbeeld. De ureter
werd op deze scintigrammen niet afgebeeld. Er bestond slechts een
geringe uitschfiiding in de blaas. De patiënt werd geopereerd, waarbij
een marsupialisatie tussen do lymfocele en de intraperitoneaIe ruimte
werd verricht. Na de operatie daalde de serumcreatininespiegel snel.

Patiënt 78 had zowel een obstructie ter hoogte van de ureter-blaas-anas-
tomose als een lekkage uit het pyelum. De urinefistel bleef bij deze pa-
tiënte gedurende geruime tijd open, zeer waarschijnlijk als gevolg van
de obstructie. Door deze laatste afwijking vertoonde de patiënte een
intermitterende afname van de diurese uit de blaas. Daarbij was er eon
geringe stijging van het serumcreatinine van 88 /imol/1 tot lib jjmol/1.
Renoscintigrafie werd verricht op het moment dat er gedurende tien uur
geen urine uit de blaas was gekomen. De seriescintigrammen toonden
spoedig een uitscheiding van I-131-0IH via de fistel (zie figuur 28A).
Dit wees er op, dat de afvoer van de urine via de fistel minder
weerstand ondervond dan via de ureter. Twintig minuten na de injectie
werd de fistel gecomprimeerd, waarna 1 uur na de injectie wederom een
scintigram werd vervaardigd. Dit scintigram toonde een ophoping van
I-131-0IH in het midden van de nier (zie figuur 28B). Bij vergelijking
met het intraveneuze pyelogram bleek de plaats van deze ophoping overeen
te komen met het nierbekken. Voorts toonde dit scintigram een afbeelding
van de ureter en een geringe uitscheiding van I—131—OIH in de blaas. Het
intraveneuze pyelogram toonde een wat verwijd kelken—bekken—systeem en
een licht gedilateerde ureter (zie figuur 28C). Op grond van de
bovenbeschreven bevindingen werd geconcludeerd dat er een afvoerbelem-
mering ter plaatse van de ureter-blaas-anastomose aanwezig moest zijn,
waardoor de urinefistel open bleef. De patiënte werd geopereerd {Prof.
dr. J.L. Terpstra, Academisch Ziekenhuis Leiden) waarbij de distale
ureter die gestenoseerd was ten gevolge van een georganiseerd
ontstekingsfiltraat, werd vrijgeprepareerd en de opening in het pyelum
werd opgeheven. Na deze operatie sloot de urinefistel zich spoedig.

Deze twee voorbeelden tonen aan dat er bij ureter-obstructie

een uitscheiding van I-131-0IH in het nierbekken plaatsvindt,

doch dat de afvoer hieruit vertraagd is. De ophoping van
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Figuur 27. Beelden van patiënt ?_4 net
een niertranspiantaat in linker fossa
il iaca.
A. Seriescintigram. Uitscheiding van

1-131-OIH in pyelum op seintigram
van 5-10 min; geringe uitscheiding
in de blaas op scintigram van 10-15
min.

B. Planigratn tijdens intraveneuze pye-
lografie. Vage afbeelding van een
verwijd nierbekken—keiken—systeem.
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Figuur 28. Beelden van patiënt 78 met
een niertransplantaat in linker fossa
iliaca.
A. Seriescintigram. Uitscheiding van

I-131-0IH langs de fistel. Extrava-
saat afgebeeld vlak onder de nier op
het scintigram van 0-5 min.

B. Scintigram na 1 uur. Compressie van
de fistel vanaf 20e min. Geringe
uitscheiding van I-131-01H in de
blaas met retentie in pyelum en
afbeelding van de ureter.

C. Intraveneus pyelogram. Licht verwijd
nierbekken-kelken-systeem en licht
gedilateerde ureter.
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I-131-0IH in het nierbekken kan op het sc in t ig ram worden waarge-

nomen; het nierbekken wordt met s t e r k e r e i n t e n s i t e i t afgebeeld

dan het omgevende nierparenehym. Ligt de o b s t r u c t i e d i s t a a l , dau

wordt ook de g e d i l a t e e r d e u r e t e r op het sc in t ig ram afgebeeld .

De afwijkingen waargenomen b i j de r e n o s e i n t i g r a f i e in geval

van l i c h t e o b s t r u c t i e z i j n n i e t s p e c i f i e k . Een ophoping van

I-131-0IH in het nierbekken kan namelijk ook worden aangetroffen

indien de d iu rese t i j d e n s het onderzoek te ger ing i s . V<~- a fbee l -

ding van het nierbekken op het sc in t ig ram leent z ich n i e t voor

i n t e r p r e t a t i e van de morfologie . Dit kan door middel van d<--

volgende beelden worden g e ï l l u s t r e e r d .

Figuur 29. Beelden van patiënt 38 met een niertransplantaat in linker fossa
iliaca.
A. Seriescintigram. Duidelijke retentie van I-131-0IH in pyelum op het sc in t i -
gram van 15—20 min. Geen verdere afvoer naar de ureter en de blaas als

gevolg van geringe diurese.
B. Intraveneus pyelogram. Geen afwijkingen.
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Figuur 29A toont de seriescintigrammen van patiënt 38, die duidelijk hot
bestaan van een obstructie suggereert. Het scintigram van 15-20 m m
toont een ophoping van I-131-0IH in het nierbekken en geen uitscheiding
naar de blaas. In figuur 29B wordt het intraveneuze pyelogram van deze
patiënt afgebeeld, dit toont een volkomen normaal nierbekken.

De bevindingen bij patiënt 82 wijzen er op dat in geval van

ernstige obstructie de uitscheiding van I-131-0IH in he'- pyeium

trager verloopt en dat er bovendien een daling van de H0V1Q-waar-

de optreedt.

Deze patiënt had al spoedig na de transplantatie een obstructie ter
hoogte van de ureter-blaas—anastomose. Het wijde nierbekken en de
gedilateerde ureter, zichtbaar op het intraveneuze pyelogram (zie figuur
30C) verricht in de derde week na de transplantatie, werden aanvankelijk
toegeschreven aan het feit, dat het transplantaat de rechter nier was
van een donor, die enkele weken na de bevalling was overleden. Tijdens
de graviditeit bestaat er vooral aan de rechterzijde een afvloedbelem-
mering als gevolg van compressie in de ureter, waardoor proximaal van de
compressie de ureter gedilateerd is. De lichte obstructie bij patiënt 81
gaf gedurende een periode van zes maanden geen klachten, de serumcrea-
tininespiegel bedroeg 130^jmol/l. Figuur 30A toont de seriescintigrammen
verricht ruim één maand na de transplantatie. De uitscheiding in het
pyeium kon reeds goed worden gezien op het scintigram van 5-10 min. Tot
20 min bestond er echter nog geen uitscheiding in de blaas; het
uitgescheiden I-131-0IH werd alleen afgevoerd tot in de gedilateerde
ureter. Na toediening van furosemide vond er een snellere afvoer naar de
blaas plaats. Het renogram en de blaascurve zijn afgebeeld in figuur
30B. Zes maanden na de transplantatie werd de obstructie ernstiger
doordat de nauwe ureter-blaas-anastomose geobstrueerd werd door een
uretersteen; de diurese daalde tot 1,5 1 en de serumcreatininespiegel
steeg tot 370 jjmol/1. De seriescintigrammen toonden een tragere vulling
van het nierbekken dan voorheen; de uitscheiding in het pyeium kwam pas
goed tot uiting op het scintigram van 15-20 min (tie figuur 31A). Op het
scintigram vervaardigd 1 uur na de injectie kwam de ureter nog niet in
beeld (zie figuur 31B). De opname na 3 uur vertoonde een ophoping van
I-131-0IH, caudaal van het transplantaat. Het scintigram na 6 uur was
identiek aan dat na 3 uur; de opname na de mictie toonde nauwelijks een
verandering vergeleken met die van vóór de mictie. Aangezien deze
ophoping van radioactiviteit na de mictie niet verdween, kon worden
geconcludeerd dat de radioactiviteit zich niet in de blaas bevond.
Exacte interpretatie van deze beelden is niet mogelijk; desalniettemin
kon hieruit met grote waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat de
ophoping caudaal van de nier een afbeelding was van de sterk gedila-
teerde ureter. Voorts werd bij dit onderzoek een HOV -waarde van 45
gevonden; voorheen bedroeg deze waarde 98. Figuur 31Ctoont het
intraveneuze pyelogram tijdens deze episode van ureterobstructie; er
bestond een vage afbeelding van een sterk verwijd nierbekken met plompe
kelken. De plaats van de obstructie kon hierop niet worden vastgesteld.
Bij de operatie bleek dat de sterk gedilateerde ureter een inhoud had
van 300 ml. Na deze operatie, waarbij er een anastomose tussen de eigen
ureter en het nierbekken van het transplantaat werd aangelegd, daalde de
serumcreatininespiegel tot 80 /jmol/1.
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20 mg furoscmidc '

Figuur 30. Beelden van patiënt 81 met een niertransplantaat in linker fossa
iliaca. Lichte urinewegobstructie.
A. Seriescintigrammen. Uitscheiding van I-131-0IH in het pyelum op het scinti-

gram van 5-10 min. Daarna afbeelding van de ureter. Tot 20 min geen uit-
scheiding in de blaas. Afvoer naar de blaas na toediening van 20 mg furose—
mide op de 20e min.

B. Renogram en blaascurve. De blaaseurve toont een stijging in de 10e min.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de blaascurve tevens de radioactivi-
teit in de ureter weergeeft. Het renogram toont een daling binnen 2 min na
toediening van furosemide.

C. Intraveneus pyelogram verricht in de 3e week na de transplantatie. Sterk
gedilateerde nierbekken en ureter.
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Figuur 31. Beelden van patiënt 81 met
ernstige urinewegobstructie.
A. Seriescintigram. Uitscheiding in het

pyelum pas op scintigram van 15-20 min.
Scintigram na 1 uur toont geen uit-
scheiding in de blaas; scintigram na 6
uur toont na de mictie nog veel
radioactiviteit caudaal van de nier.
Intraveneus pyelogram, vervaardigd 85
min na injectie van het contrastmiddel.
Vage afbeelding van een sterk gedila-
teerde nierbekken—kelken—systeem.
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Figuur 32. Beelden van pa-
tiënt 27 met een niertrans-
plantaat in linker fossa
iliaca. Oligo-anurie ten ge-
volge van ureterobstructie.
A. Seriescintigram vóór de

dialyse. Geen uitschei-
ding in pyelum tot 24 uur
na injectie.

B. Seriescintigram na de di-
alyse. Uitscheiding in
pyelum op het scintigram
van 20-25 min.

C. Intraveneus pyelogram
vóór de obstructie.

Uit de seriescintlgrammen verkregen bij de drie bovenbeschre-

ven patiënten valt op te merken dat de kwaliteit van de

seriescintigrammen nauwelijks beinvloed wordt door de nierfunc-

tie; bij de patiënten 24 en 81 was de ophoping van I-131-0IH in

het nierbekken ondanks de sterk gestoorde nierfunctie goed

herkenbaar. Van onze vier patiënten met obstructie had patiënt 27

als gevolg van deze afwijking de sterkst gestoorde niêrfunctie.

Bij deze patiënt met oligo-anurie was de bevinding op de

seriescintigrammen verricht na de dialyse behandeling de enige

aanwijzing voor het bestaan van een obstructie.
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Patiënt 27 had een obstructie veroorzaakt door een congenitale
ureterklep ter hoogte van de overgang van het nierbekken naar de ureter.
Als gevolg van deze ureterobstructie bestond er een anurie. De anurie
trad op in aansluiting aan een urologische operatie in verband met een
obstructie ter plaatse van de ureter-blaas-anastomose. Bij een anurie na
een dergelijke operatie kwamen uiteraard zowel prerenale, renale, als
ook postrenale oorzaken in aanmerking. In deze periode van anurie werd
tweemaal renoscintigrafie verricht. Bij het eerste onderzoek nam het
transplantaat wel I-131-0IH op, uitscheiding vond echter niet plaats. De
seriescintigrammen toonden een diffuse verdeling van de radioactiviteit
over de gehele nier; ook op het scintigram van 24 uur na de injectie
werd er geen uitscheiding in het nierbekken waargenomen (zie figuur
32A). Deze bevinding sloot een prerenale afwijking uit. Vijf dagen later
werd wederom renoscintigrafie verricht. Dit tweede onderzoek vond plaats
één dag na hemodialyse. Bij dit tweede onderzoek toonde het scintigram
van 20-25 min een ophoping van I-131-0IH in de onderpool van het
transplantaat (zie figuur 32B). Deze ophoping was ook te zien, hetzij
minder duidelijk, op het scintigram van 15-20 min. De plaats van deze
ophoping kwam overeen met de localisatie van het nierbekken (zie figuur
32C) . Bij intraveneuze pyelografie verricht naar aanleiding van deze
bevinding vond er geen uitscheiding van het contrastmiddel plaats.

In dit geval van ernstig gestoorde nierfunctie, waarbij er onvol-

doende uitscheiding van röntgencontrastmiddel was om op het

intraveneuze pyelogram een afbeelding van de urinewegen te ver-

krijgen, bleek de uitscheiding van het I-131-0IH wel voldoende om

op het scintigram contrastophoping in het nierbekken zichtbaar te

maken.
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Hoofdstuk VII

RESULTATEN: RENOSCINTIGRAFIE EN
PERFUSIESCINTIGRAFIE BIJ

AANWIJZINGEN VOOR
ONHERSTELBAAR BESCHADIGD

TRANSPLANTAAT

De gegevens beschreven in üe voorgaande noomstuKKen wnn aa.-.
dat bij het onvolüoenöe functioneren van cie getranspiMi-.^ï!-i<:

nier- ais gevolg van een acute tubul usnec rose , ê -< c» M;- <; nfs-.fj-

ting, een urinelekkage or urinemegotetrucic, -w- •.-£,----•••. -.»•..;

regel nog voldoende I-131-0IH opneemt om op he' /'e/,. .• •;".'.'l̂ r-iz

duidelijk te worden afgebeeld. In dit hoofdstuk w.. r:* --:. i—

schrijving gegeven van de bevindingen bij de nchf / v '.'•'-..' -:.

42, 43, 47, 49, 58, 67, 80 en 95), bij wie .ie iv.er A :- '%> * -.-

transplantatie niet functioneerde en bij wie dï\ org-ri:. t :'.-•'

renoscintigram niet werd afgebeeld. Reeds eerder w^v: v.-!§•.*•. :.

dat in zo ' n geval onmiddel lijk perfusi e se int igraf ie a r :•}::•.

van Tc-99m-pertechnetaat werd verricht. De bevindingen z:|j:. 1:.

tabel XVII samengevat. Voorts vermeldt deze tabeJ de aard v*n je

verwikkelingen die bij deze patiënten waren opgetreden. Ter

illustratie toont figuur 33 een perfusiescintigram van een

patiënt (nr 90) met een creatinineklaring van 35 ml/min. Deze

patiënt kwam voor een onderzoek, waarbij een met Tc-99m gemerkte

verbinding werd gebruikt. Bij deze gelegenheid werden deze

beelden gemaakt. Ondanks de matige nierfunctie wordt het trans-

plantaat zowel op het dynamische als op het statische perfusie-

scintigram goed afgebeeld.

Zoals uit de tabel blijkt, kon met de perfusiescintigrafie

worden aangetoond, dat bij drie (nr 42, 43 en 49) van de acht

patiënten de nier nog wel doorbloed was. Deze drie patiënten

hadden een anurie in aansluiting aan de transplantatie.

Bij de renoscintigrafie op dag 1 kwam de nier niet of nauwelijks
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TABEL XVII. BEVINDINGEN BIJ ACHT PATIËNTEN VAN WIE HET TRANSPLANTAAT ZICH
NIET OP HET RENOSCINTIGRAM AFBEELDT.

Nr Beloop Perfusiescintigram

42 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
diurese kwam op gang op dag 18; H 0 V i 0 steeg
van 1 tot 13; serumcreatinine daalde niet
onder 200 yunol/l; mogelijk niet optimale
preservatie.

43 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
diurese kwam op gang op dag 19; HOV steeg
van 0,4 tot 14; serumcreatinine daalde niet
onder 216jjmol/l; mogelijk niet optimale
preservatie.

47 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
transplantectomie op dag 17; thrombose in
arteria en vena renalis.

49 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
diurese kwam op gang op dag 15; HOV steeg
van 3 naar 14; de arterio-veneuze sfiunt in
het beent contralateraal van het
transplantaat werd op dag 20 verwijderd;
op deze dag bedroeg serumcreatinine 170
_umol/l; dit daalde later tot 120^imol/l.

58 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
transplantectomie op dag 4; mogelijk hyper
acute afstoting.

67 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
diurese steeg tot ruim 200 ml/dag, daarna
wederom anurie; HOV steeg van 17 tot
29, daarna daling tot 11 en vervolgens op
dag 11 geen opname van I-131-0IH; trans-
plantectomie op dag 18; gedestrueerde nier
op basis van humorale afstoting.

80 Anurie in aansluiting aan de transplantatie;
transplantectomie op dag 5; thrombose in
arteria en vena renalis.

90 Onmiddellijke diurese; serumcreatinine daalde
tot 379>imol/l; op dag 10 anurie, pijn in
gebied van transplantaat, zwelling van ipsi
laterale been, serumcreatinine 359yimol/l;
transplantectomie op dag 11; gedestrueerde
nier op basis van cellulaire en vasculaire
afstoting; thrombose in vena renalis en
vena iliaca.

Dag 1; afbeelding van
transplantaat op het dyna-
mische perfusiescintigram.

Dag 1; afbeelding van
transplantaat op het dyna-
mische perfusiescintigram.

Dag 2; geen afbeelding
van het transplantaat;
cold spot op het statische
perfusiescintigram.

Dag 1; afbeelding van
transplantaat op het dyna-
mische perfusiescinti—
gram; arteria iliaca
ipsilateraal van het
transplantaat nauwijlijks
zichtbaar.

Dag 1; geen afbeelding
van het transplantaat;
cold spot op het stati-
sche perfusiescintigram.

Dag 11; geen afbeelding
van transplantaat; geen
cold spot op het stati-
tiscne perfusiescintigram.

Dag 1; geen afbeelding
van transplantaat; cold
spot op het statische
perfusiescintigram.

Dag 10; geen afbeelding
van transplantaat; geen
cold spot op het stati-
sche perfusiescintigram.
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Figuur 33. Perfusiescintigram van patiënt
90 met een niertransplantaat in rechter
fossa i l iaca.
A. Dynamisch perfusiescintigram. Vrijwel

gelijktijdige afbeelding van het nier-
transplantaat, de aorta en de arteriae
iliacae, daarna afname van de radioac-
t iv i te i t in de aor 1 a en (ie arteriae
iliacae en toename van de radioactivi-
teit in de nier.

B. Statisch perfusiescintigrara. In de
nier veel meer radioactiviteit dan in
het omgevende weefsel.

in bee ld . Het t o t a l frame b i j p a t i ë n t 42 ( z i e f iguur 34Ajtoonde

een zee r vage a fbee ld ing van de n i e r . De HOVjO bedroeg b i j hem 1.

P e r f u s i e s c i n t i g r a f i e l i e t een d u i d e l i j k e a fbee ld ing van de n i e r

z i en ; d i t orgaan kon reeds worden herkend op het dynamische

p e r f u s i e s c i n t i g r a m ( z i e f iguur 34B).

De p a t i ë n t e n 42 en 43 hadden een v r i j i den t i ek be loop. De zeer

ger inge opname van I-131-0IH werd w a a r s c h i j n l i j k veroorzaakt door

een n i e t opt imale p r e s e r v a t i e . Tot aan het e ind van de o p e r a t i e

b lee f het t r a n s p l a n t a a t b i j hen s l a p van c o n s i s t e n t i e en boven-

dien k leurde het t r a n s p l a n t a a t n i e t goed b i j . Op dag 1 bedroeg de

H0V10 r e s p e c t i e v e l i j k 1 en 0 , 4 . Bij de r e n o s c i n t i g r a f i e v e r r i c h t

in de pe r iode van o l i g o - a n u r i e nam de n i e r s t e e d s meer I-131-0IH

op. Zoals afgebeeld in f iguur 34C toont het t o t a l frame van dag

3 d u i d e l i j k meer r a d i o a c t i v i t e i t dan op dag 1. Bij deze twee

p a t i ë n t e n kwam de d iu r e se op gang op dag 18 r e s p . 19. Vergeleken
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Figuur 34. Beelden van patiënt 4^ met eer.
niertransp]antaat in linker fossa iliaca.
A. Total frame bij renoscintigrafie van

dag 1. Dit total frane is verge-
lijkbaar met een scintigram vervaar-
digd met een belichtingstijd van 2u
min. Zeer vage afbeelding van het
transplantaat (aangegeven door-
pijlen) .

B. Dynamisch perTusiescïntigram van dag
1. Duidelijke afbeelding van het
transplantaat.

C. Total frame bij renoscintigrafie van
dag 3. Betere afbeelding van het
transplantaat dan op dag 1.

Figuur 35. Dynamisch perfusiescintigram van patiënt 49 met eer. niertransplan-
taat in linker fossa iliaca. Vrijwel geen afbeelding van de linker arteria
iliaca communis, mogelijk als gevolg van zogenaamd "vascular steal" syndroom;
deze patiënt had namelijk een Scribner shunt in het rechter been.
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met de patiënten van groep 2 hadden zij een lagere HOV-_; bij de

meting kort na het op gang komen van de diurese bedroeg deze 13

resp. 14. De nierfunctie bij deze twee patiënten werd nooit

optimaal, de serumcreatinineconcentratie bleef boven 200^imol/l.

In tegenstelling tot de patiënten 42 en 43 ontwikkelde patiënt 49

met een lage HOV1Q uiteindelijk een goede nierfunctie. De geringe

opname van I-131-0IH werd mogelijk veroorzaakt door het feit dat

deze patiënte een Scribner-shunt had in het been contralateraal

van het transplantaat.

Reeds eerder werd vermeld, dat deze patiënte een anurie had in aanslui-
ting aan de transplantatie. Op dag 1 bedroeg de HOV1Q-waarde 3- Op dag
15 kwam de diurese op gang; bij de meting, verricht enkele dagen na het
op gang komen van de diurese, had z i j nog steeds een lage HOV -̂waarde
van 14. Figuur 35 toont de beelden van patiënt 49 verkregen bij de
perfusiescintigrafie op dag 1. Het valt op dat de linker arteria iiiaca
communis, waardoor het transplantaat van bloed wordt voorzien, nauwe-
lijks wordt afgebeeld. De shunt werd op dag 20 verwijderd; het serum-
creatinine bedroeg op die dag 170 jimol/1. In het verder beloop daalde
dit verder tot 120jmol/1.

Het fenomeen waargenomen bij patiënt 49 kan waarschijnlijk worden

verklaard door de shunt in het rechter onderbeen, waardoor het

zogenaamde "vascular steal" syndroom ontstaat. Een dergelijk

geval werd recentelijk beschreven door Bloss e.a. (1979). De

geringe radioactiviteit in de arteria iiiaca aan de kant van het

transplantaat, dat wordt afgebeeld op het perfusiescintigram

wijst er op, dat bij de eerste passage slechts een betrekkelijk

geringe hoeveelheid van de toegediende stof aan de nier werd

aangeboden. Dit zal ook het geval zijn tijdens de renoscintigra-

fie, waardoor een lage H0V-0 werd gemeten.

Zoals uit tabel XVII blijkt, kwam de nier van de overige vijf

patiënten, bij wie deze op het renoscintigram niet wordt afge-

beeld, bij perfusiescintigrafie evenmin in beeld. Bij drie (nr

47, 58 en 80) van deze vijf patiënten was er bovendien in het

gebied van het transplantaat duidelijk minder radioactiviteit dan

in de omgeving. Zoals afgebeeld in figuur 36 toont het statische

perfusiescintigram dus eigenlijk een negatieve afbeelding ("cold

spot") van het transplantaat. Bij heroperatie bleek, dat het

transplantaat bij deze vijf patiënten avitaal was. Het werd

derhalve verwijderd. Bij de drie patiënten met een cold spot was



Figuur 36. Perfusiescintigram van patiënt 58 met een niertransplantaat in
rechter fossa iliaca.
A. Dynamisch perfusiescintigram. Geen afbeelding van het transplantaat.
B. Statisch perfusiescintigram. Radioactiviteit in het gebied van het nier-
transplantaat is minder dan in de omgeving (cold spot).

de nier volledig necrotisch.

Zoals vermeld In tabel XVII waren er verschillende oorzaken

voor het falen van het transplantaat bij de bovengenoemde vijf

patiënten. Bij de patiënten 47 en 80 werd dit veroorzaakt door

thrombi in de arteria en vena renalis. Patiënt 58 had waarschijn-

lijk een hyperacute afstoting; dit onder andere op grond van de

bij latere herhaling zwak positieve kruisproef. De verwikkeling

trad bij deze drie patiënten binnen de eerste 24 uur op; bij de

patiënten 67 en 95 werd het transplantaat pas op een later

tijdstip avitaal.

Patiënt 67 had oligo-anurie in aansluiting aan de niertransplantatie.
Het transplantaat nam aanvankelijk wel I-131-0IH op. Na een daling van
de HOV -waarde werd op de elfde postoperatieve dag zowel bij
renosciritigrafie als bij perfusiescintigrafie de nier niet meer
afgebeeld. Het statische perfusiescintigram toonde geen cold spot. Bij
de herhaling van dit onderzoek werden identieke beelden verkregen. De
diurese daalde van ruim 200 ml/dag tot nul. Transplantectomie werd
verricht op de zeventiende dag. Bij patholoog-anatomisch onderzoek
bestond er een uitgebreide nierschorsnecrose en waren er grote
necrosehaarden in het niermerg op basis van een ernstige humorale
afstotingsreactie.
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Bij patiënt 95 functioneerde het transplantaat onmiddellijk. Op de
ochtend van de tiende postoperatieve dag klaagde de patiënt over pijn in
de nierstreek. Het transplantaat was duidelijk in grootte toegenomen.
Voorts had de patiënt oedeem aan het ipsilaterale been. Er trad
bovendien een complete anurie op. De serumcreatininespiegel op die dag
was nog niet hoger dan op de dag daarvoor. Hieruit kon worden
geconcludeerd dat de afwijking acuut was opgetreden. Bij renoscintigra-
fie en perfusiescintigrafie kwam het transplantaat niet in beeld. Het
statische perfusiescintigram toonde geen cold spot. Bij de exploratie
verricht een dag na het optreden van de bovenbeschreven verschijnselen
bleek dat de niervene en da vena iliaca, proximaal en distaal van de
anastomose, waren gethromboseerd. Patholoog-anatomisch werd de diagnose
gesteld op een gedestrueerde nier als gevolg van hemorrhagische
infarcering op basis van een ernstige cellulaire afstotingsreactie die
ook aanleiding had gegeven tot thrombose in de vena renalis.

Uit de bovenbeschreven gegevens kan worden geconcludeerd dat,

wanneer kort na de operatie het transplantaat geen I-131-0IH

opneemt, de levensvatbaarheid van de nier toch niet geheel is

uitgesloten. In een dergelijk geval is perfusiescintigrafie met

Tc-99m-perteehnetaat zinvol om vast te kunnen stellen of het

transplantaat al dan niet vitaal is . Indien het transplantaat bij

de perfusiescintigrafie niet wordt afgebeeld, dan moet de door-

bloeding zodanig gestoord zijn, dat deze niet langer verenigbaar

is met de levensvatbaarheid van het transplantaat. Bij alle

Figuur 37. Dynamisch perfusiescintigram van patiënt 59 met een niertransplan-
taat in rechter fossa iliaca. Duidelijke afbeelding van het transplantaat; dit
ondanks de reeds zeven dagen bestaande oligo-anurie veroorzaakt door een
irreversibele afstotingsreactie.
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patiënten, die op het statische perfusiescintigram een cold spot

vertoonden, bleek de nier geheel necrotisch te zijn. Een cold

spot toont waarschijnlijk aan dat de doorbloeding van het

transplantaat geheel is uitgevallen.

Ook hebben wij perfusiescintigrafie verricht bij enkele pa-

tiënten met oligo-anurie als gevolg van een irreversibele acute

afstotingsreactie. Zoals getoond in figuur 37 blijkt dat in een

dergelijk geval het transplantaat wel wordt afgebeeld. Dit

dynamische perfusiescintigram werd vervaardigd bij patiënt 59

nadat deze patiënt gedurende één week oligo-anurisch was geweest.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat perfusiescintigrafie een

gevoelige methode is; een zeer geringe doorbloeding kan hiermee

nog worden aangetoond.
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Hoofdstuk VIII

ALGEMENE BESCHOUWING

De meest voorkomende complicatie na niertransplantatie, de

acute afstotingsreactie, veroorzaakt een tijdelijke verslechte-

ring van de nierfunctie, die in de eerste weken na de transplan-

tatie veelal gepaard gaat met een vermindering van de diurese.

Een dergelijke achteruitgang van de nierfunctie kan echter ook

worden veroorzaakt door een urologische of een vasculaire compli-

catie. Voorts komt er na transplantatie met een nier van een

overleden donor niet zelden een periode van oligo-anurie voor als

gevolg van acute tubulusnecrose. Indien er gedurende een derge-

lijke periode van geringe diurese een acute afstotingsreactie

optreedt, kunnen er een aantal belangrijke diagnostische crite-

ria, als vermindering van de diurese en stijging van het

serumcreatinine, niet worden gebruikt. Er blijven dan slechts

klinische kriteria over, als koorts, zwelling van het transplan-

taat, en pijn in het operatiegebied. Vooral in een dergelijke

periode bestaat de behoefte aan een aanvullende methode, die kan

bijdragen tot een beslissing inzake de juiste vorm van behan-

deling, en die voorspelling van het verdere beloop mogelijk

maakt.

In ons onderzoek werd nagegaan in hoeverre frequente en regel-

matig herhaalde renoseintigraf.'e een bijdrage kan leveren tot de

differentiële diagnostiek van de complicaties na niertrans-

plantatie.

Zoals uiteengezet in hoofdstuk IV werden er bij het verrichten

van de renoscintigrafie door ons een aantal handelingen, als

meting van de activiteit van het toegediende I-131-0IH, handha-

ving van een vaste afstand tussen patiënt en collimator, en

bepaling van de aankomsttijd van I-131-0IH, geïntroduceerd. Het

leek ons noodzakelijk de methode te standaardiseren, teneinde

vergelijkbare waarden te krijgen bij herhaalde metingen. Voorts

werden enkele nieuwe parameters, de HOV„-waarde, de HOV-o-waarde
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en de TTI, toegepast.

De HOV„ en de HOV1Q dienen als maat voor de opname van 1-131-

OIH door het niertransplantaat na eenmalige intraveneuze toedie-

ning. Deze opname is afhankelijk van het aanbod van I-131-0IH met

het bloed en de extractie ervan door de nier. Beide waarden

worden voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid

I-131-0IH, die bij de eerste passage door het transplantaat wordt

opgenomen. Deze hoeveelheid is relatief groot en bovendien wordt

dit langer geteld dan het I-131-0IH dat later wordt opgenomen.

Het aanbod bij de eerste passage is groot, omdat in die periode

de concentratie van I-131-0IH in het bloed hoog is. Bij recircu-

latie is de nierdoorbloeding wel gelijk gebleven, echter is de

concentratie van I-131-0IH in het bloed snel gedaald als gevolg

van menging met het bloed en diffusie naar de extracellulaire

ruimte. Het lijkt derhalve aannemelijk dat de HOV„ en de HOV.Q

vooral afhankelijk zijn van de nierdoorbloeding en de extractie-

verhouding van het niertransplantaat. Verder zijn deze waarden

afhankelijk van het hartminutenvolume en de extracellulaire

ruimte van de patiënt. Metingen bij kinderen geven in het

algemeen een relatief hogere waarde dan bij volwassenen. Correc-

ties voor dé bovengenoemde factoren, en voor de invloed van de

afstand tussen het transplantaat en de buikwand, zouden eigenlijk

moeten worden verricht.

De HOV„ en de HOV1Q hebben dezelfde fysiologische betekenis.

Bij de bepaling van de HOV-„-waarde wordt een groter aantal

pulsen geteld, zodat de invloed van statistische fluctuatie

waarmee radioactief verval plaatsvindt kleiner is op de HOV _-

waarde dan op de HOV„-waarde. Bij ons onderzoek speelt de HOV_

een belangrijkere rol dan de HOV.-, omdat de eerste gedurende

het gehele beloop kon worden berekend. De HOV-o-waarde werd in de

eerste jaren van het onderzoek bij de patiënten met onmiddellijke

diurese in de eerste drie dagen na de transplantatie, waarin zij

nog een blaascatheter hebben, niet bepaald, omdat de blaascathe-

ter toen nog niet tijdens het onderzoek werd afgeklemd.

Ter beoordeling van het intrarenale transport van I-131-0IH

berekenden wij aanvankelijk alleen de in de literatuur beschre-

ven parameters als de Tp, de EV en de B/N. Later werd hiervoor

tevens de TTI gebruikt. Het intrarenale transport van I-131-0IH
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zou het beste kunnen worden bestudeerd na een eenmalige toedie-

ning van I-131-0IH in de nierarterie; waarna de binnen enkele min

uitgescheiden hoeveelheid wordt gemeten en uitgedrukt als fractie

van de toegediende activiteit. De bepaling van de TTI benadert de

bovenbeschreven opstelling. Deze parameter lijkt daarom een

betere maat te zijn voor het gemiddelde van de tubulaire

passagetijd van de gehele nefronenpopu]atie dan de eerstgenoemde

drie parameters. Al deze parameters, die dienen ter beoordeling

van het intrarenale transport van I-131-0IH, zijn minder belang-

rijk dan de HOV^ en de HOV1O, omdat zij in een periode van

oligo-anurie niet bruikbaar zijn.

ACUTE TUBULUSNECROSE EN ACUTE AFSTOTING

De in hoofdstuk V beschreven resultaten maken her mogelijk de

invloed van normale diurese of oligo-anurie, en het al dan nier

voorkomen van acute afstoting, afzonderlijk te bestuderen.

In de groep patiënten met onmiddellijke diurese bleken de

HOV - en de HOV.. --waarden bij afwezigheid van acute afstoting

betrekkelijk weinig met de tijd te veranderen. Bij deze patiënten

toonden deze waarden in de eerste weken een tendens tot geringe

stijging. Tijdens oligo-anurie lag het niveau van deze parameters

twee tot drie maal zo laag als bij normale diurese. Het is

interessant, dat tijdens oligo-anurie, in afwezigheid van acute

afstoting, de HOV2 en de HOV1Q reeds een duidelijke stijging

vertoonden, ondanks het feit dat in dezelfde periode de diurese

nog niet toenam en de nierfunctie niet verbeterde (zie figuur 9

en figuur 12). Een doorgaande stijging van de HOV in een periode

van oligo-anurie kan dus worden opgevat als een aanwijzing, dat

de acute tubulusnecrose niet wordt gestoord door acute afstoting.

Het optreden van een acute afstotingsreactie resulteerde

doorgaans in een abrupte daling van de HOV„ en de HOV1Q. Wanneer

de uitslagen worden gerangschikt naar de dag, waarop de afsto-

tingsreactie klinisch werd vastgesteld (zie figuur 11), was bij

zeven van de negen patiënten met normale diurese de HOV„ op deze

dag reeds duidelijk lager dan de voorafgaande bepaling. Bij twee
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van de zeven patiënten vond deze daling eerst daarna plaats. Bij

zeven van de tien patiënten met oligo-anurie was op de dag van de

klinische afstoting de HOV„ reeds lager dan de voorafgaande

bepalingen; bij één patiënt vond de daling eerst daarna plaats;

bij twee patiënten trad er in het geheel geen daling op.

Soortgelijke waarnemingen werden gedaan, uitgaande van de HOV.Q

(zie figuur 13). Op grond van deze gegevens lijkt het geoorloofd

te concluderen dat, indien bij een patiënt met oligo-anurie de

HOV„ of de H0Vlo daalt of geruime tijd niet stijgt, men zeer

waarschijnlijk te maken heeft met een acute afstotingsreactie,

waarvoor adequate immunosuppressieve therapie dient te worden

gegeven.

Reeds eerder werd vermeld dat de parameters ter beoordeling

van het intrarenale transport van I-131-0IH in de periode van

oligo-anurie niet bruikbaar waren. De resultaten in hoofdstuk V

tonen dan ook alleen het beloop van deze parameters bij de

groepen patiënten met onmiddellijke diurese. Als gevolg van

pyelumretentie werden bij een niet gering -aantal renoscinti-

grammen niet bruikbare waarden verkregen. Voorts konden, vanwege

het ontbreken van de blaascurve, bij de meeste renoscintigrammen

vóór dag 4 de TTI en de B/N niet worden berekend. Al deze

oorzaken hebben bijgedragen tot een onvoldoende aantal waarnemin-

gen om conclusies betreffende de waarden van deze parameters te

kunnen maken. Het geringe aantal bruikbare waarnemingen sugge-

reert dat, ondanks de normale diurese in de eerste dagen na de

transplantatie, het tubulaire transport van I-131-0IH gestoord

was. Bij afwezigheid van acute afstoting verbeterde dit binnen de

observatie periode. Een acute afstoting veroorzaakte doorgaans

een verslechtering van de parameters. Bij een afstoting, die

gepaard ging met een vermindering van de diurese tot onder de

1000 ml/dag, kon de afwijking op de seriescintigrammen worden

vastgesteld. Deze toonden weliswaar een opname van I-131-0IH in

de nier, echter een sterk vertraagde uitscheiding naar de blaas.

Een beeld dat overeenkwam met dat van een acute tubulusnecrose.

Ter voorkoming van pyelumretentie geven wij sedert kort furo-

semide voorafgaand aan de renoscintigrafie. Enkele waarnemingen

suggereerden dat het gestoorde tubulaire transport niet door

furosemide kan worden opgeheven. Ondanks dit diureticum bleef de
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diurese duidelijk minder dan bij ontbreken van een acute afsto-

ting.

De geringe verbetering van de HOV„- en de HOV..^-waarde in de

eerste weken na de transplantatie bij de patiënten zonder afsto-

tingsreactie zou waarschijnlijk verklaard kunnen worden door een

verbetering van het extractie vermogen van de nier. Metingen van

de nierdoorbloeding bij niertransplantaten met onmiddellijke

diurese (autotransplantaten) toonden namelijk aan dat deze be-

trekkelijk constant is (Henry e.a. 1969, Retik e.a. 1967, Rosen

e.a. 1967), terwijl er in de literatuur voldoende aanwijzingen

zijn dat de klaring van PAH en Hippuran na de transplantatie

toeneemt ( Branch e.a. 1971, Kountz 1972) . Het onderzoek van

Kountz e.a. (1970) toont aan dat kort na de transplantatie de

extractieverhouding van Hippuran en PAH lager is dan normaal. In

vitro metingen laten zien, dat de opname van Hippuran en PAH door

tubuluscellen nadelig beïnvloed wordt door ischemie. De laagste

opname werd gemeten ongeveer 24 uur na de ischemische beschadi-

ging, waarna verbetering optrad en de oorspronkelijke waarde

bereikt werd binnen vier weken (Berndt 1976, Preuss 1976).

Reeds eerder werd vermeld, dat in de periode van oligo-anurie

tengevolge van acute tubulusnecrose het niertransplantaat steeds

meer Hippuran opneemt. Of de extractieverhouding van Hippuran in

deze periode toeneemt is niet bekend. Het is echter wel aange-

toond, dat in een periode van oligo-anurie de nierdoorbloeding

onveranderd blijft (Hollenberg e.a. 1972). Voorts is het bekend

dat er reeds vanaf de derde dag na het begin van acute tubulus-

necrose regeneratie van tubuluscellen plaatsvindt (Kempczinski en

Caulfield 1968). Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze regenera-

tie gepaard gaat met een toename van de extractieverhouding.

De daling van de HOV„-waarde bij de groepen 2 en 4 kan worden

verklaard door zowel een vermindering van de nierdoorbloeding,

als een daling van de extractieverhouding. Bij verschillende

experimenten werd immers aangetoond dat tijdens een acute afsto-

tingsreactie de nierdoorbloeding gedaald is. De daling gaat

vooral ten koste van de schorsdoorbloeding. Voordat de totale

nierdoorbloeding daalt kunnen door middel van autoradiografie

ischemische gebieden in de nierschors worden waargenomen (Rosen

e.a. 1967). De tubuluscellen van de juxtaglomerulaire nefronen
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zouden minder PAH kunnen extraheren ( Stein 1976). In elk geva]

is het aangetoond dat ook de extractie van Hippuran en PAH

tijdens acute afstoting gedaald is (Kountz e.a 1970).

De in het begin verkregen HOV1O lijkt enige prognostische

betekenis te hebben ten aanzien van de uiteindelijk te bereiken

nierfunctie. In figuur 38 wordt de kort vóór het op gang komen

van de diurese verkregen HOV.Q vergeleken met de twee weken later

verkregen serumcreatinine. Er blijkt een duidelijke correlatie

tussen deze twee parameters te bestaan (correlatie coëfficiënt =

0,57; n = 20). Dit verband kan uiteraard worden verstoord door

acute afstoting.
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Figuur 38. Vergelijking van de HOV gemeten kort voor het op gang komen van
de diurese en de twee weken later verkregen serumcreatinine (in uraol/1) bij 20
patiënten. Tien van deze patiënten zijn van groep 2, zeven patiënten behoren
tot groep 4 en de overige drie patiënten waren besproken in hoofdstuk VII. Na
het op gang komen van de diurese werd het beloop van deze twintig patiënten
niet gestoord door een acute afstoting.
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URINELEKKAGE

Beginnende urinelekkage kan in sommige gevallen worden vast-

gesteld, zeker wanneer de urine niet naar buiten afvloeit. Zoals

reeds eerder vermeld, is een belangrijke aanwijzing voor het

bestaan van urinelekkage de discrepantie tussen de daling van de

diurese en de stijging van het serumcreatinine enerzijds, en de

normale uitscheiding van I-131-0IH anderzijds. Bestaat er een

dergelijke discrepantie, dan moet er worden gezocht naar urine-

lekkage, totdat er een verklaring voor de afwijking is gevonden.

Indien het extravasaat niet dichtbij de blaas is gelocali-

seerd, kan het op de seriescintigrammen veelal gemakkelijk worden

herkend. Bij extravasatie in het blaasgebied is dit echter niet

het geval. Hoewel urinelekkage een verandering van de blaascon-

t.our veroorzaakt, valt een dergelijke verandering niet direct op.

Dit komt doordat de vorm van de blaas veranderingen kan onder-

gaan, die afhankelijk zijn van de blaasinhoud tijdens het

onderzoek. Het vergelijken van de blaascontour van een patiënt

bij opeenvolgende onderzoekingen kan worden vergemakkelijkt door

hem/haar vóór het onderzoek te laten urineren. Hierdoor wordt bij

het begin van het onderzoek een afbeelding van een vrijwel lege

blaas verkregen. De vorm van deze lege blaas komt goed overeen

met de afbeelding van de blaas op het scintigram, dat wordt

verricht nadat de patiënt wederom de blaas heeft geledigd. Indien

nodig moet hiertoe een blaascatheter worden gebruikt.

Volgens Kristiansen e.a. (1977) zou een scintigram vervaardigd

in zijdelingse richting nuttig kunnen zijn om een dergelijk

extravasaat dichtbij de blaas te kunnen vaststellen. Naar onze

ervaring geeft het geen bijdrage voor de diagnose, indien men

niet over beelden in dezelfde richting beschikt, voorafgaand aan

het optreden van deze complicatie. Een andere mogelijkheid om een

dergelijk extravasaat aan te tonen is het vervaardigen van

scintigrammen op latere tijdstippen, waarbij de urine zich reeds

verder heeft verspreid naar gebieden, die goed kunnen worden

onderscheiden van het transplantaat en de urinewegen. De moge-

lijkheid om een nabij de blaas gelegen extravasaat op een

scintigram als zodanig te herkennen wordt vergroot door het
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aanbrengen van markeringen, die de mediaanlijn aangeven (zie

figuur 26).

URINEWEGOBSTRUCTIE

Bij een obstructie van de urinewegen tonen de seriescintigram-

men een trage uitscheiding van I-131-0IH en een stasis in het

nierbekken. Afhankelijk van de plaats van de obstructie wordt de

ureter al dan niet afgebeeld. Normaal is de ureter op de serle-

scintigrammen niet te zien. De door obstructie gedilateerde

ureter bevat meer I-131-0IH dan een normale ureter. Op grond van

het al dan niet in beeld komen van een deel van de ureter, kan de

localisatie van de obstructie worden vastgesteld. Uit de beelden

verkregen bij enkele van onze patiënten (zie figuur 29) blijkt,

dat de bevindingen bij lichte obstructie niet specifiek zijn.

Retentie van I-131-0IH in het nierbekken met trage afvoer naar de

blaas kan ook plaatsvinden, indien de diurese tijdens het

onderzoek gering is. Door Wax (1969) is reeds aangetoond, dat de

afwijkingen waargenomen bij lichte obstructie kunnen worden

opgeheven door de diurese te bevorderen; dit kan geschieden door

de patiënt furosemide toe te dienen. In hoeverre men door middel

van furosemide een goed onderscheid kan maken tussen de afwij-

kingen die op lichte obstructie berusten en die, welke het gevolg

zijn van geringe diurese, staat nog niet vast. Bij duidelijke

stuwing in de urine-afvoerwegen kan door middel van renoscinti-

grafie op eenvoudige wijze de diagnose obstructie worden gesteld.

De seriescintigrammen tonen een trage uitscheiding naar het

nierbekken, en geen uitscheiding naar de blaas. Hierbij dient te

worden vermeld dat de uitscheiding in het nierbekken geschiedt

binnen een betrekkelijk korte tijd (zie figuur 31). Vanwege het

slechte oplossend vermogen van de scintigrafie is de vorm van het

nierbekken-kelkensysteem op seriescintigrammen niet als zodanig

te herkennen. Vormverandering van het nierbekken kan eerst worden

herkend indien dit reeds sterk gedilateerd is. Indien op de

seriescintigrammen een retentie van I-131-0IH in het pyelum wordt

waargenomen, dient dit verder te worden bevestigd door middel van
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intraveneuze pyelografie of door eenografie.

ONHERSTELBAAR BESCHADIGD TRANSPLANTAAT

Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk VII blijkt, dat de

perfusiescintigrafie een belangrijke aanvulling is voor die

gevallen, waarin het transplantaat zich ,̂  het renoscintigraro

niet afbeeldt. Hiermee kan dan een ernstige tijdelijke nierirs-

sufficiëntie worden onderscheiden van een volledig en onherstel-

baar beschadigde nier. Of het transplantaat al dan niet wordt

geperfundeerd, kan duidelijk worden gezien op het dynamische en

het statische perfusiescintigram. Voor dit doel heeft men geen

computersysteem nodig.

Uit de bevindingen bij twee patiënten kan worden geconcludeerd

dat, wanneer kort na de transplantatie de nier zeer weinig

Hippuran opneemt, de levensvatbaarheid ervan toch niet is uitge-

sloten. Wel zou dit wijzen op ernstige beschadiging van het

transplantaat, zodat een geheel normale functie in de toekomst

niet kan worden verwacht (zie figuur 34)

Een interessante bevinding bij het onderzoek is de zeer gering

opname van Hippuran bij patiënt 49 (zie figuur 35), bij wie de

nier na een periode van acute tubulusnecrose echter een volkomen

normale functie kreeg. De geringe opname werd vermoedelijk

veroorzaakt door een z.g. vascular steal syndroom, dat op het

perfusiescintigram duidelijk is te zien, en veroorzaakt werd door

de aanwezigheid van een Scribner-shunt ten behoeve van de

kunstnierbehandeling in het contralaterale been. Een dergelijk

fenomeen is 'voorzover wij weten éénmaal eerder beschreven (Bloss

e.a. 1979).

CONCLUSIES

Renoscintigrafie is een geschikte hulpmethode om de verschil-

lende complicaties na niertransplantatie te onderscheiden, vooral



tijdens oligo-anurie. Niet alleen bij onmiddellijke diurese, maar

ook in een periode van oligo-anurie wijst een voortgezette

stijging van de HOV op een zich herstellende tubulusnecrose;

duidelijke dalingen van de HOV in deze periode zijn een aanwij-

zing voor het optreden van acute afstoting. Indien de diurese

normaal is, is het belang van de renoscintigrafie betrekkelijk

gering. Weliswaar wijst daling van de HOV, de TTI, de EV en de

B/N als regel op het optreden van acute afstoting, doch het is

eenvoudiger in deze periode gebruik te maken van criteria als

afneming van de diurese en stijging van het serumcreatinine. Een

acute afstoting gepaard gaand met een sterke vermindering van

diurese kan als regel worden onderscheiden van een eventuele

urinelekkage, urinewegobstructie of afwijkingen waardoor het

transplantaat te gronde is gegaan, door middel van seriescinti-

grammen. Bij een acute afstoting tonen de seriescintigrammen een

diffuse verdeling van de radioactiviteit en een vertraagde

uitscheiding naar de blaas.

In geval van urinelekkage is, ondanks sterke daling van de

diurese, de uitscheiding van I-131-0IH niet vertraagd. Deze

normale uitscheiding kan misleidend zijn voor de herkenning van

een extravasaat dichtbij de blaas. Dit kan als regel worden

aangetoond, door scintigrammen te vervaardigen na de mictie,

zonodig na blaascatheterisatie. Voorts kan het extravasaat soms

worden aange.toond op scintigrammen die op latere tijdstippen zijn

vervaardigd.

Het nut van renoscintigrafie bij urinewegobstructie is afhan-

kelijk van de ernst van de obstructie. Stasis in het pyelum en/of

in de ureter kunnen worden afgebeeld. Het beeld bij een lichte

obstructie kan lijken op dat bij geringe diurese.

Vaststelling van volledige en onherstelbare beschadiging is

mogelijk door middel van het perfusiescintigram. Geringe opname

van Hippuran kan worden veroorzaakt door een z.g. vascular steal

syndroom.

Het nut van de renoscintigrafie is het grootst, wanneer deze

reeds kort na de transplantatie wordt verricht, en vervolgens

gedurende de eerste weken regelmatig herhaald.



Hoofdstuk IX

SAMENVATTING

In de eerste weken tot maanden na de niertransplantatie be-

staat er grote behoefte aan een methode, die vroegtijdig kan

differentiëren tussen een aantal verschillende complicaties, die

in deze periode veelvuldig voorkomen. Dit is des te meer van

belang, aangezien al deze complicaties een verschillende therapie

vereisen: de acute tubulusnecrose vereist geen uitbreiding van de

immunosuppressieve therapie, slechts zonodig intermitterende hae-

modialyse; de acute afstoting vereist over het algemeen uitbrei-

ding van de immunosuppressieve therapie. Ureterobstructie en

urinelekkage vereisen, afhankelijk van de afwijking en het

ziektebeloop conservatieve of chirurgische behandeling; in geval

van een volledig en onherstelbaar beschadigde nier dient een

beslissing te worden genomen over eventuele transplantectomie.

Afgezien van een aantal immunologische methoden, die nog

onvoldoende zijn ontwikkeld, zijn er de laatste jaren enkele

publikaties verschenen over de toepassing voor dit doel van de

renoscintigrafie, de echografie, en de cytologisehe bestudering

van met behulp van de dunne naald verkregen biopten. Van de

eerste twee methoden zijn gunstige resultaten verkregen, maar ook

mislukkingen gemeld. Hun werkelijke betekenis staat nog niet

vast.

Het doel van ons onderzoek was, om na te gaan in hoeverre

frequent en regelmatig herhaalde renoscintigrafie een bijdrage

kan leveren tot de differentiële diagnostiek van de complicaties

na niertransplantatie. Hierbij kwamen onder meer de volgende

vragen aan de orde: a. is het met deze methode mogelijk de

diagnose acute afstotingsreactie in een vroeg stadium te stellen,

niet alleen bij patiënten met een normale diurese, maar ook

tijdens oligo-anurie? b. is de methode geschikt voor het aantonen

van ureterobstructie en urinelekkage? c. is de methode bruikbaar

voor het aantonen van volledige en onherstelbare beschadiging van
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de nier?

In hoofdstuk II worden de voor het onderzoek relevante compli-

caties na niertransplantatie beschreven. Met name komen hier de

methoden die worden toegepast bij het stellen van de diagnose aan

de orde.Het blijkt, dat de differentiatie tussen acute tubulus-

necrose, acute afstotingsreactie, urinewegobstructie en urinelek-

kage uiterst moeilijk kan zijn.

Hoofdstuk III geeft een overzicht van de verschillende onder-

zoekmethoden met radioactieve verbindingen bij niertransplanta-

tie. Tevens wordt hierin melding gemaakt van de afwijkingen, die

met behulp van elk van deze methoden zouden kunnen worden

aangetoond. De benodigde apparatuur wordt kort besproken. Veel

aandacht wordt besteed aan de onderzoekingen met I-131-orthojood-

hippuraat. Voorts wordt ingegaan op de tekortkomingen van de in

de literatuur beschreven methoden van renografie en de gebreken

van de parameters ter beoordeling van de gevonden curven. Tot

slot geeft dit hoofdstuk een overzicht van de stralenbelasting

bij de, ook door ons, gebruikte hoeveelheid activiteit voor

renoscintigrafie met behulp van I-131-0IH en perfusiescintigrafie

met behulp van Tc-99m-pertechnetaat, benevens die van Tc-99m—

DTPA, een verbinding die eveneens voor dit doel kan worden'

gebruikt.

De bijdrage van de renoscintigraf ie tot de diagnostiek van

acute afstoting en urologische complicaties werd onderzocht bij

45, resp. 10 patiënten. Bij acht patiënten werd bij renoscinti-

grafie geen afbeelding van de nier verkregen. Na een beschrijving

van de indeling van de patiënten geeft hoofdstuk IV een korte

toelichting van de voorbereiding, de uitvoering van en de

behandeling na de niertransplantatie.

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk de methode van de renoscin-

tigraf ie beschreven. Een nieuw aspect in deze methode is de stan-

daardisering en de door ons ontwikkelde parameters ter beoorde-

ling van de verkregen curven. Met deze methode streefden wij naar

kwantificering van twee nierfuncties die bij een eenmalige

toediening van I-131-0IH zouden kunnen worden gemeten:
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a. het opname vermogen van Hippuran, en b. het intrarenale trans-

port van Hippuran (tubulaire passagetijd van Hippuran). Als maat

voor het Hippuran opname vermogen van het transplantaat berekenen

wij de HOV„ en de HOV.Q-waarde: de som van het aantal pulsen in

de eerste 2 resp. 10 min van het renogram en de blaascurve,

gedeeld door de toegediende activiteit. Opdat deze waarden,

verkregen bij verschillende metingen, onderling vergeleken kunnen

worden, was standaardisering noodzakelijk. Deze bestond uit drie

onderdelen:

- meting van de toegediende activiteit met de gammacamera

- handhaving van een vaste afstand tussen de patiënt en de colli-

mator

- bepaling van de aankomst van de activiteit.

Ter kwantificering van het intrarenale transport van Hippuran

werden aanvankelijk de in de literatuur beschreven parameters als

de Tp, de EV en de B/N gebruikt. Naast deze parameters intro-

duceerden wij de tubulaire transit index (TTI): het aantal pulsen

van de blaascurve van de 6e t/m 10e min gedeeld door de som van

het aantal pulsen van het renogram en de hlaascurve in de eerste

5 min. Voor de vier laatstgenoemde parameters is de bovenbeschre-

ven standaardisering niet van belang. Tenslotte worden in dit

hoofdstuk de techniek van de perfusiescintigrafie en de statische

methoden kort vermeld.

De In hoofdstuk V beschreven resultaten maken het mogelijk de

invloed van normale diurese of oligo-anurie en het al dan niet

voorkomen van acute afstoting in de eerste achttien dagen na de

transplantatie op het renoscintigram afzonderlijk te bestuderen.

Hiertoe werden de vijf en veertig patiënten ingedeeld in vijf

groepen; de eerste vier groepen werden ingedeeld op grond van

aan- of afwezigheid van onmiddellijke diurese resp acute afsto-

ting. De laatste groep patiënten toonde wel een onmiddelijke

diurese, maar* het serumcreatinine daalde onvoldoende, vermoede-

lijk als gevolg van een niet-oligurische tubulusnecrose.

Bij elf patiënten (groep 1) met onmiddellijke diurese, bij wie

het beloop niet gestoord werd door een acute afstoting, bleken de

HOVp- en de HOV-Q-waarden weinig te veranderen. Deze waarden

toonden een geringe stijging met de tijd. Omstreeks dag 10
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bereikten de meesten van deze groep een constante waarde. Het

niveau van deze parameters tijdens oligo-anurie zonder afsto-

tingsreactie lag ongeveer twee tot drie maal zo laag als bij een

normale diurese. Een belangrijke bevinding is het feit, dat

tijdens oligo-anurie in afwezigheid van acute afstoting de HOV_

en de HOV-0 eveneens duidelijk stegen, ondanks het feit dat in

dezelfde periode de diurese nog niet toenam. Dit fenomeen werd

waargenomen bij acht van de tien patiënten van groep 2. De

meesten van deze groep bereikten omstreeks dag 10 een vrij

constante HOV„ resp. HOV-,.. Een doorgaande stijging van deze

waarden in de periode van oligo-anurie kan dus worden opgevat als

een aanwijzing, dat de acute tubulusnecrose niet werd gestoord

door acute afstoting.

Zowel bij normale diurese als tijdens oligo-anurie resulteerde

het optreden van een acute afstoting doorgaans in een abrupte

daling van de H0V? en de HOV.„ waarde. De meesten van de negen

patiënten (groep 3) met onmiddelijke diurese hadden tijdens of

kort na de acute afstoting een HOV2 resp. HOV1Q van minder dan

80% van de waarde voorafgaand aan de afstotingsperiode. De mees-

ten van de tien patiënten (groep 4) met acute tubulusnecrose, die

gecompliceerd werd door een acute afstoting, hadden tijdens of

kort na de acute afstoting eveneens een H0V„ resp. H0V1Q van

minder dan 80% van de voorafgaande waarde. Bij enkelen daalden de

H0V„ en H 0 V
1 0 "iet. Op grond van deze gegevens lijkt het

geoorloofd te concluderen, dat, indien bij een patiënt met oli-

go-anurie de H0V2 en de H0V^_ dalen of geruime tijd laag blijven,

men zeer waarschijnlijk te maken heeft met een acute afsto-

tingsreactie, waarvoor adequate immunosuppressieve therapie dient

te worden gegeven.

In de periode van oligo-anurie was de excretie van Hippuran

uit de tubuli sterk vertraagd. Tot 20 min na injectie van 1-131-

OIH vond er nog geen uitscheiding in de blaas plaats. De veran-

deringen van de TTI, de Tp, de EV en de B/N waren daarom alleen

van belang bij de groepen 1 en 3 met onmiddellijke diurese. Door-

dat een aantal waarden vanwege de aanwezigheid van een blaasca-

theter in de eerste dagen na de transplantatie niet kon worden

berekend, en een aantal waarden wegens pyelumretentie niet kon

worden gebruikt, beschikken wij over te weinig gegevens om het
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beloop van deze parameters goed te kunnen beoordelen. Het geringe

aantal waarnemingen in groep 1 suggereert dat in de eerste dagen

na de transplantatie de excretie van Hippuran naar het tubuluslu-

men gestoord is. Bij ontbreken van een acute afstoting verbeterde

deze excretie binnen tien dagen. Het optreden van een acute

afstoting resulteerde in een daling van de TTI, de EV en de B/N.

De Tp werd eerst duidelijk langer indien de diurese tot onder de

1000 ml/dag gedaald was. Een vermindering van de diurese veroor-

zaakt door een acute afstoting kan als regel door middel van de

seriesintigrammen worden onderscheiden van een eventuele urine-

lekkage, urinewegobstructie of afwijkingen waardoor het trans-

plantaat te gronde was gegaan. Bij een acute afstoting, die

gepaard ging met een sterke vermindering van de diurese, toonden

de seriescintigrammen een diffuse verdeling van de radioactivi-

teit en een sterk vertraagde uitscheiding naar de blaas.

De vijf patiënten van groep 5, die waarschijnlijk een niet-o-

ligurische tubulusnecrose hadden, toonden gedurende de gehele

observatieperiode geen verslechtering van het renoscintigram,

afgezien van de daling van de H0V„ bij één patiënt. Vergeleken

met groep 1 toonde groep 5 een tragere verbetering van alle

parameters; in deze groep waren de H0V„, de HOV,O, de TTI, de EV

en de B/N gemeten na dag 13 lager dan in groep 1 gemeten op het

overeenkomstige tijdstip. De Tp week niet van de normalen af.

In hoofdstuk VI worden de kenmerken van urinelekkage en urine-

wegobstructie op het renoscintigram van tien patiënten beschre-

ven. Ter illustratie worden de seintigrammen en de bijbehorende

röntgenbeelden van verschillende patiënten afgebeeld. Bij urine-

lekkage toonde het scintigram, ondanks de sterke daling van de

diurese en de forse stijging van het serumcreatinine, geen

vertraagde uitscheiding van I-131-0IH. Een extravasaat dichtbij

de blaas kon moeilijk als zodanig worden herkend. Het kon echter

morden aangetoond door na de mictie of op een later tijdstip

scintigrammen te vervaardigen. Markering van de mediaanlijn bleek

voor dit doel nuttig te zijn. Bij lichte ureterobstructie toonden

de seriescintigrammen een trage uitscheiding van 1-131- OIH naar

de blaas. De uitscheiding naar het nierbekken was echter niet

duidelijk vertraagd, en er was stasis in het nierbekken en in de
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ureter proximaal van de obstructie te zien. Een zelfde beeld als

bij een lichte obstructie kon eveneens worden aangetroffen indien

de diurese tijdens het onderzoek gering is.Bij een ernstige

obstructie werd de uitscheiding in het nierbekken trager, deze

verliep echter nog binnen een betrekkelijk korte tijd. Uitschei-

ding naar de blaas ontbrak echter. Op te merken valt, dat de

kwaliteit van de scintigrammen nauwelijks beïnvloed werd door de

sterk gestoorde nierfunctie.

In hoofdstuk VII worden de resultaten van het onderzoek bij

acht patiënten met aanwijzingen voor een onherstelbaar beschadig-

de nier beschreven; bij deze patiënten werd het transplantaat

niet op het renoscintigram afgebeeld. De volledige uitval van de

doorbloeding bij vijf van de bovengenoemde patiënten kon door

middel van perfusiescintigrafie duidelijk worden aangetoond. De

oorzaken waren: hyperacute afstoting, falen van de vaatanastomose

of heftige afstotingsreactie. Bij twee van de overige drie

patiënten, van wie het transplantaat zeer weinig I-131-0IH opnam,

werd dit veroorzaakt door een niet optimale preservatie; ondanks

de geringe doorbloeding kon de nier op het perfusiescintigram

worden aangetoond. De nierfunctie herstelde zich later enigszins.

Bij de laatste patiënt was de zeer geringe opname vermoedelijk

een gevolg van een z.g. vascular steal syndroom, veroorzaakt door

een in het contralaterale been aanwezige Scribner-shunt. Deze

patiënt ontwikkelde later een normale nierfunctie.

Wij concluderen, dat renoscintigrafie een geschikte, niet-

invasieve hulpmethode is om de verschillende complicaties na

niertransplantatie te onderscheiden, vooral tijdens oligo-anurie,

mits het onderzoek reeds in de eerste dagen na de transplantatie

wordt verricht, en vervolgens regelmatig herhaald wordt.

150



SUMMARY

In the first weeks to months after renal transplantation,

several complications can occur. These complications, which may

lead to a deterioration of renal function accompanied by de-

creased diuresis, are extremely difficult to differentiate from

each other. Thus, in this early period there is an urgent need

for a diagnostic method permitting distinction of these compli-

cations. Early diagnosis is of great importance, because each of

these complications requires different treatment:

a. in cases with acute tubular necrosis the immunosuppressive

therapy should not be intensified, but intermittent haemo-

dialysis may be indicated;

b. in cases of acute rejection a higher dose of immunosuppressive

drugs is generally reeommendable;

c. in most of the cases with urine leakage or urinary tract

obstruction, surgical treatment is indicated; however, in

certain situation conservative management may be preferable;

and

d. after complications resulting in a non-viable kidney, a

decision must be made as to the best time for trans-

plantectomy.

The use of gamma camera renography (renoscintigraphy) for

differentiation between these complications was first mentioned a

decade ago. In the last few years several papers have propagated

the use of ultrasound examination. Furthermore, for the early

diagnosis of acute rejection, immunological tests have been

developed recently, and the value of cytology of biopsy material

obtained with an ultrafine needle has been studied. The first two

of these methods offer the advantage of being non-invasive, and

favourable results have been reported, but also failure to

recognize the pathology. The significance of all these diagnostic

tools in the early post-transplant period remains to be esta-

blished.

The aim of the study reported here was to evaluate the contri-
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bution of renoscintigraphy performed frequently and systematical-

ly, for differentiation between the various complications occur-

ring after renal transplantation. We attempted to answer the

following questions:

a. Are specific changes in the renoscintigram an early sign of a-

cute rejection; and are these changes observable in patients

with normal diuresis as well as in those with oligo-anuria?

b. Is it possible to establish the diagnosis urine leakage or

urinary tract obstruction on the basis of renoscintigraphy?

c. Can a non-viable transplant be recognized by renoscintigraphy?

In Chapter II relevant complications of renal transplantation

are described, with special attention to the diagnostic methods

available at present. The results of this part of the study

confirm that in some cases acute tubular necrosis, acute

rejection, urinary tract obstruction, and urine leakage can

hardly be distinguished from each other.

Chapter III gives a review of the methods used for radionucli-

de investigations in renal transplantation. The pathology that

can be diagnosed with each of the methods is discussed, and a

brief description of the required equipment is given. Ample

attention is paid to the different mode application of 1-131-

ortho-iodohlppurate (I-131-0IH). The shortcomings of the methods

used for renography and the lack of parameters for interpretation

of the curves are discussed in detail. At the end of this chapter

a Table is given showing the radiation dosage of I-131-0IH used

in this study for renoscintigraphy and of Tc-99m-pertechnetate

used in perfusion scintigraphy, as well as the dosage of

Tc-99m-DTPA, a substance which can also be used for this purpose.

The contribution of renoscintigraphy to the diagnosis of acute

rejection and urological complications was studied in forty-five

and ten patients, respectively. Eight patients did not show

I-131-0IH accumulation, which suggests irreversible damage of the

transplant.

Chapter IV gives the criteria used to classify the patients,

a brief description of the management of the patients and
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the method of renoscintigraphy applied in the study. Some new as-

pects concern the standardization of the method and the use of a

new set of parameters to interpret the curves. The objective was

to quantify two different renal functions on the basis of

Hippuran handling after a single injection of this substance :

the Hippuran uptake capacity and the intrarenal transport of

Hippuran.

As a measure of the capacity to take up Hippuran, we

calculated the values of the Hippuran uptake capacity after two

and ten minutes (HOV„ and HOV..J. HOV and HOV1Q represent the

integral counts of the first two and ten minutes, respectively,

of the renogram and the bladder curve divided by the injected

amount of radioactivity counted with the gamma camera. For

comparison of the results of various measurements, standardiza-

tion of the procedure was mandatory. This consisted of three

parts: measurement of the injected radioactivity by means of a

gamma camera; positioning of the patient with a fixed distance

between symphysis and the collimator; and determination of the

time of arrival of radioactivity in the transplant. To quantify

the intrarenal transport of Hippuran we initially used the

parameters described in the literature, such as transit time

(Tp), excretion ratio (EV), and bladder kidney ratio (B/N).

Later however, we added a new parameter, i.e., the tubular

transit index (TTI). This index is calculated by dividing the

integral counts of the bladder curve from the sixth through the

tenth minute by the integral counts of the renogram and the

bladder curve in the first five minutes. For the last four

parameters, standardization was not necessary. At the end of

Chapter IV the method of perfusion scintigraphy is described

briefly.

The results presented in Chapter V show the influence of

normal diuresis, oligo-anurla, and acute rejection, on the

parameters. In this study the data obtained in forty-five

patients during the first eighteen postoperative days were

evaluated. These patients were divided into five groups. Ac-

cording to the classification applied, the first four groups

concerned the presence or absence of immediate diuresis and of
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acute rejection; the last category was characterized by immediate

diuresis but with a slowly improving renal function possibly due

to non-oliguric tubular necrosis.

Eleven patients with immediate diuresis and a posttransplant

course undisturbed by acute rejection (group 1), showed a slight

change in the HOV_ and HOV1Q values, which tended to increase in

time. Around the tenth postoperative day, a rather constant value

was reached. The HOV_ and HOV-Q levels in patients with oligo--

anuria were approximately two to three times lower than those ir.

patients with normal diuresis.

An important finding was the marked increase of HOV„ and

HOV.Q in patients with oligo-anuria whose course was not compli-

cated by an acute rejection; these values increased despite the

absence of improvement of glomerular filtration. This phenomenon

was observed in eight of the ten patients of group 2. By

approximately the tenth postoperative day, these patients reached

a rather constant value. On this basis it may be concluded that a

continuous increase of HOV„ and HOV-Q during oligo-anuria indi-

cates that acute tubular necrosis is not disturbed by acute

rejection.

Acute rejection occurring in patients with either normal

diuresis or oligo-anuria was generally accompanied by an abrupt

decrease of the HOV„ and the HOV1Q values. During and shortly

after an acute rejection, most of the nine patients (group 3)

with immediate diuresis had an HOV„ or HOV.,0 value amounting to

less than 80% of the value obtained before the rejection. The ten

patients (group 4) with acute tubular necrosis whose course was

complicated by an acute rejection showed HOV2 and HOV1Q decreases

of the same magnitude, although in some of them these values

failed to show a subsequent increase. Based on these findings, it

may be concluded that in patients with oligo-anuria a decrease of

the HOVp and H0V1Q values or a low value which persists for a

considerable period indicates an acute rejection for which

adequate immunosuppressive therapy must be instituted.

During oligo-anuria there was a marked delay in the intrarenal

transport of Hippuran. Up to twenty minutes after the administra-

tion of this substance no excretion into the bladder could be

observed. The changes in the TTI, Tp, EV, and B/N values could
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therefore only be evaluated in groups 1 and 3. Furthermore, due

to the presence of a bladder catheter some values could not be

calculated, and pooling of radioactivity in the renal pelvis made

interpretation of several values impossible. Thus, conclusive

interpretation of the course of these parameters is not possible.

The few observations in group 1 suggests that in the first few

days after transplantation there is a lag in Hippuran transport.

In the absence of acute rejection, this transport improved within

the observation period. Acute rejection resulted in a decrease of

the TTI, EV, and B/N. The Tp was considerably prolonged only in

cases showing a decrease of diuresis down to less than 1000

ml/day. In such cases due to acute rejection the diagnosis could

be established on the basis of the sequential images. These

images made it possible to distinguish this complication from

urine leakage, urinary tract obstruction, or other pathology

causing transplant failure. In acute rejection the radioactivity

was distributed homogeneously and there was a marked delay in the

excretion of the substance into the bladder.

The five patients comprising group 5 showed no deterioration

of the renoscintigraphic parameters with the exception of one

patient in whom HOVp decreased. Compared with group 1, group 5

showed a slow improvement of all parameters. The values of HOV2,

H0V10, TTI, EV, and B/N obtained after day 13 in group 5 were

lower than those found in group 1 in the same period. The Tp

values were within the normal range.

Chapter VI describes the abnormalities seen on the sequential

images in ten cases complicated by urine leakage or urinary tract

obstruction. These are illustrated by the scintigrams and the

corresponding radiograms. In cases with urine leakage there was a

normal excretion of I-131-0IH despite the marked decrease of

diuresis and the serious deterioration of renal function. Extra-

vasation close to the bladder could hardly be recognized as such,

but could be demonstrated in scintigrams made after emptying of

the bladder or in a later period when the radioactivity was

spreading, and the extravasation could then be differentiated

clearly from the bladder. The use of markers to indicate the

symphysis and xyphoid proved to be useful.
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In cases with urinary tract obstruction without obvious

deterioration of renal function, the sequential images showed a

delayed excretion of the I-131-0IH into the bladder. There was no

obvious delay of the excretion into the renal pelvis. Further-

more, the sequential images showed pooling in the renal pelvis

and in the ureter proximal to the obstruction. This picture of

slight obstruction was also found in patients with a low level of

diuresis during the investigation. With severe obstruction the

excretion into the renal pelvis was delayed, but only for a

relatively short period. Finally, it should be mentioned that the

quality of the scintigrams was hardly influenced by a marked

decrease in renal function.

Chapter VII describes the results in eight patients whose

transplant did not show Hippuran uptake. Transplant failure in

five of these eight patients was clearly demonstrated by perfu-

sion scintigraphy. In these five patients the complications which

resulted in a non-viable kidney were hyperacute rejection,

failure of the vascular anastomosis, and severe acute rejection.

The slight uptake of I-131-0IH in two of the remaining three

patients can probably be explained by non-optimal preservation of

the graft before transplantation. Notwithstanding a low renal

blood flow the kidney was distinctly visualized by perfusion

scintigraphy. In the last patient the very low uptake of Hippuran

was probably due to the so-called vascular steal syndrome, in

this case caused by a shunt in the contralateral leg. This

patient later developed a normal renal function.

In conclusion it may be said that renoscintigraphy is a useful

addition to the diagnostic methods used to distinguish between

the various complications occurring after renal transplantation.

In a period of oligo-anuria the continuous rise of the HOV._

value indicates an undisturbed recovery of acute tubular

necrosis. A decrease in the HOV--, or the absence of an increase,

in patients with oligo-anuria indicates the occurrence of acute

rejection. For early diagnosis of this complication, the in-

vestigation should be repeated frequently.

In patients with normal diuresis an acute rejection generally
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results in a decrease of the HOV2, HOV1Q, TTI, EV, and B/N

values. Tp is prolonged only when diuresis drops to less than

1000 ml/day. In such cases acute rejection can be distinguished

from other complications on the basis of sequential images.

When urine leakage is present, the excretion of I-131-0IH is

not delayed despite the marked decrease in diuresis. An extra-

vasation near the bladder can be shown on scintigrams performed

after emptying of the bladder, if necessary by catheterization.

Such extravasation can also be shown on scintigrams made some

hours later.

In case of urinary tract obstruction the sequential images

show pooling of radioactivity in the renal pelvis and in the

ureter proximal to the obstruction. The pattern seen in cases

with slight obstruction can also be encountered when the level of

diuresis is low during the investigation. The excretion of

I-131-0IH into the renal pelvis is only delayed in cases with se-

vere obstruction. The quality of the scintigrams is not influenc-

ed by poor renal function.

If the transplant is not visualized on the renoscintigram,

perfusion scintigraphy should be performed. With this method,

transplant failure can be diagnosed. Perfusion scintigraphy can

also demonstrate the so-called vascular steal syndrome, which

leads to a marked reduction in the uptake of Hippuran.
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STELLINGEN

In de eerste weken tot maanden na een niertransplantatie is de

renoscintigrafie een belangrijke aanvullende methode voor de

differentiële diagnostiek van de verschillende complicaties; deze

dient eventueel te worden aangevuld met echografie, intraveneuze

pyelografie of perfusiescintigrafie.

(dit proefschrift)

II

Voor de vroege herkenning van een acute afstotingsreactie dient

bij patiënten met oligo-anurie na niertransplantatie het eerste

renoscintigram op de tweede postoperatieve dag te worden ver-

vaardigd. Dit onderzoek dient vervolgens om de twee tot drie

dagen te worden herhaald.

(dit proefschrift)

III

Indien bij een patiënt met oligo-anurie in aansluiting aan de

transplantatie op de tiende dag na de operatie de HOV -̂waarde

kleiner is dan 30, dient een behandeling tegen acute afstoting te

worden overwogen.

(dit proefschrift)

IV

Van de radiofarmaca, die kunnen worden gebruikt ter evaluatie van

de toestand van het niertransplantaat, verdient het met ra-

dioactief jodium gemerkte Hippuran de voorkeur.

V

Bij gebruik van een gammacamera verdient een collimator met

paralelle kanalen de voorkeur boven een divergerende of een

convergerende collimator.



VI

Het dilateren van een nierarteriestenose met behulp van de

balloncatheter verdient in vele gevallen de voorkeur boven

chirurgische behandeling.

(Puijlaert CBAJ, Boomsma JHB, Ruijs
JHJ, Oei HY, Geyskes GG.
Ned T Geneesk 124: 1323, 1980.)

VII

Renografie uitgevoerd met een gammacamera en een computersysteem

is thans de beste screeningsmethode voor renovasculaire hyperten-

sie. Bij het ontbreken van een computersysteem verdient het

vervaardigen van seriescintigrammen de voorkeur boven dat van een

renogram met detector-opstelling.

VIII

De enige thans beschikbare betrouwbare serumoxalaat bepaling is
14

de berekening met behulp van de klaring van C-oxalaat met een

standaardmethode en de uitscheiding van endogeen oxalaat in de

urine.
(Prenen JAC, Boer P, Dorhout Mees
EJ, Endeman HJ, Oei HY.
Acta Med Scand, in press.)

IX

Oedeemvorming bij sommige patiënten met het nefrotisch syndroom

wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een verminderde

permeabiliteitscoëfficiënt van de glomeruli.

(Dorhout Mees EJ, Roos JC, Boer P,
Oei HY, Simatupang TA.
Am J Med 67: 378, 1979.)

X

De vertraging van de maagontledlging onder invloed van pentagas-

trine berust op een verminderde vulling van het antrum op basis

van een verhoogde motorische activiteit .

(Akkermans LMA, Jacobs F, Oei HY,
Roelofs JMM, Wittebol P.
In: Gastrointestinal Moti l i ty .
Ed: J. Christensen.
Raven Press, New York, pl95, 1980.)



XI

Hypercalciëmie a l s b i jve rsch i jnse l van maligne aandoeningen wordt

a l s regel n ie t veroorzaakt door eetopische afscheiding van

bijschildklierhormoon, maar van een cycl isch AMP-stimulerende

factor van nog onbekende s t ruc tuur .

(Stewart AF, Horst R, Deftos LJ,
Cadman EC, Lang R, Broadus AE.
NEJMAG 303: 1377, 1980.)

XII

De toevoeging van een braakmiddel aan paraquat teneinde de kans

op vergiftiging te verminderen is zinloos.

XIII

Het groeiende aantal berichten onder het publiek en in de media

over successen van aeupunctuurbehandellng rechtvaardigt een sys-

tematisch onderzoek hiernaar in universitair verband.

XIV

Bij de discussie over het nut van kinderveilige sluitingen moet

men er van uitgaan dat kinderen alles open krijgen en vrouwen

niets.

XV

In de opvoeding van kinderen speelt het eigen leefgedrag van de

ouders een belangrijker rol dan het voorschrijven van regels en

gebruiken bedoeld om de kinderen op te voeden.
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