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HOOFDSTUK I .

In le id ing en vraagstel l ing.
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Hoofdstuk I

Inleiding en vraagstelling.

Isotopen werden voor de eerste maal voor klinische doeleinden

toegepast door Blumgart en Weiss (1927) ter bepaling van de

circulatietijd. Tot die tijd waren alleen natuurlijk voorkomen-

de radioactieve stoffen bekend, welke niet geschikt waren voor

klinische toepassingen in de diagnostiek. Met de ontdekking van

de mogelijkheid elementen in een radioactieve toestand te kunnen

brengen werd dit probleem overwonnen. De ontwikkeling van goede

detectie apparatuur ter registratie van de straling en omzetting

van de ontvangen straling in een beeld duurde tot de jaren vijf-

tig, waarin de ontwikkeling van de scintillatiedetector&n plaats

vond. Het onderzoek met behulp van radioactieve stoffen bij de

mens heeft zich sindsdien sterk uitgebreid, aangezien met dit

onderzoek snel en op een niet belastende wijze een indruk verkre-

gen kan worden over de functie van organen en orgaansystemen.

Doordat er de laatste jaren radiofarmaca met gunstige eigenschap-

pen wat betreft gammastraling, geschikte energie met betrekking

tot de detectie apparatuur en halfwaardetijd ter beschikking geko-

men zijn, is ook de stralenbelasting voor de patiënt acceptabel.

Zo is bij het screeningsonderzoek van veel organen en orgaansys-

temen de scintigrafie het onderzoek van eerste keuze. Vaak ook

gaan functionele afwijkingen vooraf aan anatomische afwijkingen,

zoals deze bij het röntgen- en echografisch onderzoek zichtbaar

gemaakt kunnen worden.

De "conventionele" scintigrafie berust op het zichtbaar maken van

12
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in de patiënt aanwezige driedimensionale activiteitsverdeling in

tweedimensionale projektiebeelden. Directe visuele beoordeling

van deze beelden, of van de via een computer uit deze beelden

verkregen informatie, verschaft gegevens over een al of niet

afwijkende functie van het onderzochte orgaan of orgaansysteem.

Eveneens kan een gedeelte van een orgaan, dat afwijkend

functioneert, herkend worden. Aan deze "conventionele" scinti-

grafie kleven echter een aantal bezwaren:

1. Afwijkende gebieden met een verhoogde of verminderde stapeling

van het radiofarmacon kunnen soms niet gedetecteerd worden

indien:

a. Gering contrast in het beeld bestaat tussen het afwijkende

gebied en de omgeving vanwege de overprojektie van normaal

functionerend weefsel (zie hoofdstuk Ven VIII).

b. Overprojektie van vóór en achter het afwijkende gebied aan-

wezige activiteitsverdeling het afwijkende gebied in het

beeld min of meer doet verdwijnen (zie hoofdstuk V en VIII).

c. De verzwakking door het weefsel van de straling uit een

afwijkend gebied zodanig is dat deze straling met minder

efficiëntie wordt vastgelegd, zoals bij ver weg gelegen

afwijkingen het geval is (zie hoofdstuk VI en VII).

2. Er bestaat geen éénduidig verband tussen de plaats van een op

het beeld gevonden afwijkend gebied en de lokalisatie hiervan

in de patiënt.

3. Mede ten gevolge van de onder punt 1 genoemde problemen is

13



de grootte van een gevonden afwijkend gebied niet met vol-

doende nauwkeurigheid vast te stellen.

De genoemde bezwaren kunnen, op theoretische gronden, overwonnen

worden door gebruik te maken van tomografie technieken, welke

bekend staan onder de naam emissie computer tomografie (E.C.T.)

(Soussaline, 1982).

De emissie computer tomografie is te onderscheiden in:

a. Single photon emissie computer tomografie. Hierbij vindt de

beeldvorming plaats met een ëén-foton emitterend radiofarmacon.

b. Positron emissie computer tomografie. In dit geval wordt

gebruik gemaakt van positronen emitterende radiofarmaca.

Emissie computer tomografie (E.C.T.) is een fysiologische of

functionele tomografie in tegenstelling tot de röntgen computer

tomografie (C.T.), waarmee morfologische informatie verkregen wordt

(Phelps, 1977; Hoekstra, 1981). Hierbij worden, uitgaande van een

aantal "conventionele" opnamen onder verschillende hoeken ten

opzichte van het te onderzoeken orgaan, doorsneden in transversale

en/of longitudinale richting door dit orgaan geconstrueerd.

Gebruikmaking van deze techniek betekent dat de gemeten functie van

een orgaan of orgaansysteem, afgeleid uit het qedrag van het radio-

farmacon, zichtbaar wordt gemaakt in orgaandoorsneden. Doordat men

nu in het beeld geen hinder ondervindt van contrastverslechterende

invloeden, wordt de detecteerbaarheid van in functie afwijkende

gebieden vergroot (Raynaud, 1982; Soussaline, 1982). Bovendien

bestaat er tevens een éénduidig verband tussen de plaats van de

afwijking in het beeld en de plaats van de afwijking in de patient.

Aangezien de E.C.T. het eveneens mogelijk maakt de hoeveelheid

activiteit in een volumenelement van het onderzochte orgaan te meten



is kwantificering van de gevonden afwijking mogelijk.

Kuhl en Edwards (1963) beschreven voor de eerste maal de principes

van de E.C.T. en de toepassing hiervan in de scintigrafie.

De specifieke problemen eigen aan de toepassing van radioactieve

stoffen, zoals:

a. verzwakking van de uitgezonden straling door de weefsels,

b. de, uit het oogpunt van beeldvorming, geringe telopbrengst

van fotonen,

c. de eigenschappen van het beeldvormende systeem,

hebben ertoe bijgedragen, dat het enige tijd duurde alvorens

klinisch gebruik op grotere schaal mogelijk was.

De laatste jaren is grote vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling

van de E.C.T., doordat vele problemen, inherent aan deze vorm

van tomografie, geheel of gedeeltelijk konden worden opgelost.

Dit betreft:

a. Verbeterde correctie-methoden voor de weefsel verzwakking.

b. Beschikbaar komen van voor dit doel geschikte meetapparatuur.

c. Ontwikkeling van nieuwe of verbeterde reconstructie-algorithmen.

De single photon emissie computer tomografie is te onderscheiden

in (Goodwin, 1980):

1. Longitudinale tomografie; hierbij zijn de gereconstrueerde

vlakken evenwijdig aan het vlak van de collimator van het

detectiesysteem.

2. Transversale tomografie; hierbij kunnen doorsneden gerecon-

strueerd worden loodrecht op het vlak van de collimator van

het detectiesysteem.
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Een verdere onderverdeling van deze methodieken is te vinden in

tabel I, a.

Het doel van het in dit profschrift te beschrijven onderzoek is

een analyse van de toepassingsmogelijkheid van:

1. Oe roterende slant-hole collimator, waarmee longitudinale

tomografie verricht wordt.

2. De roterende gammacamera, waarmee transversale tomografie

mogelijk is.

De analyse heeft betrekking op de eventuele verbetering ten

opzichte van de "conventionele" scintigrafie in sensitiviteit en

specificiteit van de emissie computer tomografie in het onderzoek

van:

1. De lever, speciaal het opsporen van ruimteinnemende

processen.

2. De hersenen, waarbij wordt uitgegaan van een gevarieerde

pathologie.

3. Het skelet, waarbij eveneens een gevarieerde pathologie

onderzocht wordt.

4. Het myocard, speciaal gericht op het opsporen van

geïnfarceerde gebieden.

Tevens zullen enige belangrijke systeemparameters van de twee

gebruikte technieken bepaald worden met behulp van fantoomstudies.

16



1. Longitudinale methodieken.

a. Anger's multiplane tomographic scanner (Anger, 1973).

b. Coded aperture systemen (Barrett, 1972; Renaud e.a.,1979;

Koral e.a., 1975, 1979; Rogers e.a., 1980).

c. Seven pinhole collimator (Vogel e.a., 1978).

d. Rotating slant-hole collimator (Muellehner, 1970, 1971;

Freedman, 1972).

2. Transversale methodieken.

a. Multikristal detectoren (Kuhl, 1963, 1964).

b. Roterende gammacamera (Keyes e.a., 1977; Murphy e.a., 1979;

Budinger e.a., 1977).

Tabel I,a Emissie computer tomografie methodieken.
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Hoofdstuk II.

1. Inleiding.

De ontwikkeling van de emissie computer tomografie heeft geleid

tot een methode, waarmee op niet-invasieve wijze de, in een lichaams-

doorsnede aanwezige, radioactiviteitsverdel ing gemeten kan worden.

Deze verdeling wordt vastgelegd in een tweedimensionaal beeld.

In de meeste gevallen betreft dit een doorsnede loodrecht op of

evenwijdig aan het vlak van de detector. Uitgaande van de gegevens

in de loodrechte doorsneden kunnen tevens vlakken gereconstrueerd

worden in andere richtingen.

De reconstructie van de verdeling van de radioactiviteit in een

vlak gaat uit van gemeten projektiebeelden onder verschillende

hoeken ten opzichte van het object. In deze beelden is de

informatie aanwezig van de activiteitsverdeling in de betreffende

doorsnede. De reconstructie wordt uitgevoerd via computer-

berekeningen. Daartoe zijn een aantal algorithmen ontwikkeld en

in de computer geïmplementeerd, welke gebaseerd zijn op het oplossen

van projektie-vergel ijkingen.

De reconstructieberekeningen kunnen worden onderscheiden in

( Brooks en Di Chiro, 1976; Larsson, 1980 ) :

1. Iteratieve reconstructie, gebaseerd op algebraïsche

vergelijkingen.

Het oplossen van deze vergelijkingen is door een aantal

onderzoekers uitgewerkt en kan worden onderscheiden in:

a. Algebraïsche reconstructie techniek ( A.R.T. ),

beschreven door Gordon e.a. ( 1970 ).



J

b. Simultane iteratieve reconstructie techniek

(S.I.R.T.), beschreven door Gilbert (1972).

c. Iteratieve kleinste kwadraten methode (I.L.S.T.),

beschreven door Goitein (1972).

2. Analytische reconstructie, gebaseerd op het analytisch

oplossen van de projektievergel ijking.

Hierbij is een onderscheid te maken in:

a. Tweedimensionale Fourier reconstructie.

Uitgangspunt hierbij is het Fourier projektie

theorema: Ééndimensionale Fourier transformatie

van alle projektie aanzichten resulteert in de

tweedimensionale Fourier getransformeerde.

b. Gefilterde terugprojektie (Bracewell en Riddle, 1967).

Welke van de genoemde algorithmen toegepast wordt is een

kwestie van:

1. Het aantal projektie aanzichten.

2. De wijze, waarop een correctie toegepast wordt voor de

verzwakking van de stralingsbundel in de weefsels.

3. De mate van statistische ruis in de projektie aanzichten.

4. De computerconfiguratie.

5. De gewenste reconstructie snelheid.

Bij de in onze conputersystemen aanwezige reconstructiemethodieken

wordt gebruik gemaakt van de gefilterde terugprojektie en de

iteratieve kleinste kwadraten methode. Dit wordt nader besproken

in hoofdstuk III.
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2. ROTERENDE GAMMACAMERA.

Eén manier om voldoende projektiebeelden te verkrijgen is

rotatie van de detector van de gammacamera in een cirkel-

beweging rond de patiënt (Fig. II, 1).

De meting van de door de patiënt uitgezonden straling kan

plaatsvinden door middel van:

a. Continue rotatie van de detector rond de patiënt.

b. Onderbroken rotatie van de detector rond de patiënt.

Alleen in de standen, waar de detector stil staat,

wordt een projektiebeeld opgenomen.

Fig. II, 1 :

Projektie van de activiteitsverdeling in de doorsnede D

op de beeldlijn B, respectievelijk B in het vlak van de

detector bij rotatie van de detector rond de rotatie-as z.

x, y : vaste assenstelsel,

s, t : roterende assenstelsel.

26



2 . a. Afleiden van de projektiefuncties.

Voor een beschouwing van het reconstructieproces is het nood-

zakelijk het verband af te leiden tussen de dichtheidsfunctie:

f ( x, y ) in de doorsnede en de gemeten projektiefunctie

(Fig. II, 2).

\
\

= a* X

Fig. II, 2 :

Projektie van de doorsnede D door het object op de

beeldlijn B.

De projektie wordt bepaald door de hoek i?* tussen het

roterende assenstelsel ( s, t ) en het vaste assen-

stelsel ( x, y ). De s-as is evenwijdig aan het beeld-

vlak (detectorvlak) B. De t-as staat loodrecht O D het

beeldvlak B. L1 en L2 zijn de snijpunten van de door-

snedecontour door het object met de lijn 1.

27



Stel D is een doorsnede in het ( x, y )-vlak van het object

met dichtheidsfunctie: f ( x, y ).

Zij ( s, t ) een roterend coördinatenstelsel, waarbij t steeds

loodrecht staat op de detector. Zij B een beeldlijn van het

projektiebeeld onder een hoek v met de y - as. Dan worden de

punten ( x, y ) gelegen op de lijn 1 geprojekteerd in het

punt BQ volgens de formule:

De punten ( x, y ) op de lijn 1 voldoen aan de relatie:

t • T
1/ + /
t

S * X sdrs 1/ + U

De projektiefunctie van de beeldlijn B is een verzameling

beeldpunten, waarvan de waarde bepaald wordt door de integraal-

vergelijking:

Bovenstaande afleiding geldt onder de volgende voorwaarden:

a. De doorsnede heeft geen dikte.

b. De meetwaarde in het projektiepunt is een lineaire som

van de activiteitswaarden in de punten, gelegen op de

lijn 1.

c. Een stralingsbundel is op te vatten als te bestaan uit

evenwijdige lijnen.

d. Er geldt de symmetrie:

28



Eigenlijk wordt aan geen van deze voorwaarden voldaan. In de

praktijk komen de gevolgen van het niet voldoen aan de voor-

waarden a, c en d tot uiting in de beperkte spatiele

resolutie en de eindige plakdikte.

In geval van punt b wordt de straling verzwakt tijdens de

passage door het weefsel tussen een punt ( x, y ) op de lijn

1 en de detector.

Hiermee rekening houdend wordt de projektiefunctie gemodificeerd

met deze bundel verzwakking volgens:

4
waarin U de lineaire verzwakkingscoëfficiënt voorstelt.

2 . b. Meten van de projektiebeelden.

De projektiebeelden worden, zoals reeds vermeld, opgenomen

met behulp van een gammacamera. De in eerste instantie analoge

beelden moeten voor de computerverwerking worden gedigitali-

seerd.

Volgens het bemonsteringstheorema geldt een bemonsterings-

frequentie van tweemaal de maximaal voorkomende frequentie

(bandbreedte).

Uitgaande van de overdrachtseigenschappen van een gamma-

camera wordt derhalve een bemonsteringsafstand (A X. )

gekozen met een waarde, gelijk aan de helft van de Full Width at Half

Maximum (F.W.H.M.) in de reconstructie (zie hoofdstuk IV, 1, a).
Bij een beeldgrootte van 40 cm en een F.W.H.M, van 16 mm
in het reconstructiebeeld betekent dit dat volstaan kan worden

29



met -j 12 x ^g = 50 pixels (beeldelementen) in het computer-

beeld. Bij een F.W.H.M, van 6 mm kan men volstaan met

<ƒ« g = 133 pixels in het computerbeeld.

Het gedigitaliseerde beeld is opgebouwd uit een matrix van

64 x 64 of 128 x 128 beeldelementen, dat wil zeggen 64

(respectievelijk 128) kolommen en 64 (respectievelijk 128)

rijen. Eén rij of één kolom bevat 64 (respectievelijk 128)

beeldelementen.

Het aantal te meten projektie-aanzichten ( N ) is afhankelijk

van de berekende bemonsteringsafstand (A X ) en de diameter

(D ' ) van het object en kan worden uitgedrukt in de volgende

formule:

(Phelps, 1977)

z Ax
De hoek, waarover de detector moet worden geroteerd,

bedraagt dan:

CL = 360°
N

2 . c. Transversale reconstructie door middel van de gefilterde

terugprojektia methode met verzwakkingscorrectie.

De in ons onderzoek gebruikte reconstructiemethode is gebaseerd

op de gefilterde terugprojektie.

Uitgaande van de gediscretiseerde projektiefuncties is het

terugprojektieproces als volgt weer te geven:

/' '' Af .m,
voor alle aanzichten van O tot 77~.

30



Dit betekent dat de geschatte functiewaarde in het punt ( x, y )

gelijk is aan de som van de projektiewaarden door dit punt

vermenigvuldigd met de factor T*" .
M

Hierin is : l/. : j - de projektie hoek.
/
A? : aantal projekties.

A 7/ : hoek tussen de projekties.

De eenvoudige terugprojektie methode heeft een versluierend

effect op de beeldkwaliteit. Dit kan verbeterd worden door

gebruik te maken van de gefilterde terugprojektie. De projektie-

data worden bij gebruik van deze reconstructie methode eerst

gemodificeerd met behulp van een filterfunctie : c ( t )

en daarna teruggeprojekteerd.

Veel toegepaste filterfuncties zijn het rampfilter, zoals

ontwikkeld door Ramachandran en Lakshminarayanan (1971) en

door Shepp en Logan (1974).

Zoals reeds eerder vermeld zijn de projektiegegevens

beïnvloed door de bundel verzwakking in het weefsel. Hiervoor

kan gecorrigeerd worden door de projektiegegevens met een

factor f te vermenigvuldigen. Bovendien kan men gebruik

maken van het meetkundig of rekenkundig gemiddelde van

tegenover elkaar gelegen aanzichten.

Een correctiefactor f , welke in de praktijk aanvaardbaar

is, is beschreven door Larsson (1980).

Aangenomen wordt dat er een uniforme verdeling van radio-

activiteit in het object bestaat en dat de lineaire attenuatie-

coëfficiënt {tl ) in het gehele object constant is.
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Dan geldt:

Hierin is : JU. = lineaire attenuatiecoëfficiënt in water.

'aC = afstand tussen de beide snijpunten van

de doorsnedecontour door het object met

de lijn 1 (Fig. II, 2) : Lj * \-r

Voor 99 m - Technetium bedraagt^ = 0,15 ; voor 201 - Thallium

geldt /i =0,19 (Hubell, 1969).

De toepassing van deze correctiefactor vereist slechts het

aangeven van de lichaamsgrenzen van de patiënt op het computerbeeld.

De verdere reconstructie geschiedt nu aan de hand van deze

gecorrigeerde projektiegegevens volgens de relatie:

M

Hierin is p* de voor de bundel verzwakking gecorriqeerde

projektiefunctie.

2 . d. Belangrijke eigenschappen van het detectiesysteem.

Een aantal eigenschappen van het detectiesysteem is voor het

verkrijgen van betrouwbare reconstructies van belang.

a. Verslechtering van de resolutie met toename van de

afstand tussen het object en de detector.

Hieruit volgt dat de resolutie in het tomografische vlak

afhankelijk is van de rotatiestraal. Hierbij speelt de
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gebruikte collimator een rol. De spatiele resolutie is bij

gebruik van de "high resolution" collimator beter dan bij

gebruik van de "high sensitivity" collimator (Larsson, 1980).

b. Niet-lineariteit en inhomogeniteit van de detector.

De inhomogeniteit van de gammacamera, dat wil zeggen de variatie

in gevoeligheid over het vlak van de detector, dient theoretisch

kleiner te zijn dan 1 %. Aangezien dit met de bestaande appara-

tuur niet bereikt kan worden, wordt in vele tomografie opstel-

lingen gebruik gemaakt van correctie van de gammacamerabeelden

met behulp van opnamen van een vlakke, homogene bron-

c. Responsie van de gammacamera over de verschillende

hoeken.

De responsie van een gammacamera op een radioactieve bron

varieert bij verschillende projektiestanden onder invloed

van het aardmagnetisch veld. Dit kan opgeheven worden door

magnetische afscherming van de detector.

d. Gevoeligheid van het detectiesysteem.

De gevoeligheid van de gammacamera en daarmee het aantal

binnenkomende pulsen per seconde, heeft invloed op het

ruisniveau in de gereconstrueerde doorsneden volgens de

formule:

r. m. s. ( % ) = ^yj9 . n1^ (Budinger e.a., 1978).
N i/£
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Hierin is: r. m. s. = onnauwkeurigheid in het gereconstrueerde

beeld in %.

N = aantal scintillaties (counts) per beeld-

element.

Tl = aantal beeldelementen in de matrix, waar-

uit het object is opgebouwd.

3. ROTERENDE SLANT-HOLE COLLIMATOR.

Naast de mogelijkheid transversale doorsneden van een object

te verkrijgen met de roterende gammacamera, kunnen longitudi-

nale doorsneden worden verkregen met een stationaire gamma-

camera, voorzien van een speciale collimator.

Een dergelijk systeem levert informatie van het object op

vanuit een beperkt aantal projektie-aanzienten.

Het voordeel van een longitudinaal systeem is, dat met een

geringe investering de benodigde apparatuur kan worden aan-

geschaft. Men heeft slechts een speciale collimator nodig

op een, bij de "conventionele" scintigrafie in gebruik

zijnde, gammacamera met groot zichtveld en de voor de

reconstructie benodigde computerprogrammatuur.

Als collimator, geschikt voor de longitudinale tomografie,

is door Freedman (1970) en Muehlehner (1970) de zogenaamde

roterende slant-hole collimator ontwikkeld. Een roterende

slant-hole collimator is een collimator, waarin de kanalen

evenwijdig lopen en een hoek tf maken met de loodlijn op de

detector.

De collimator kan vrij roteren met het centrum van de detector



als rotatie-as. Het zichtveld, dat wil zeggen het gebied waar-

binnen het object vanuit alle voorkomende aanzichten wordt

waargenomen, heeft een kegel vorm (Fig. II, 3). De collimator

vormt het grondvlak van deze kegel en de hoogte 1 hangt

af van de slant-hoek volgens de formule:

Fig. II, 3 :

Kegelvormig zichtveld van de roterende slant-hole

collimator, waarbinnen het object vanuit alle aanzichten

wordt waargenomen {)Q0OOG' Daarbuiten wordt het object

slechts vanuit een beperkt aantal aanzichten waargenomen

( / / / ) . Een object boven de punt van de kegel wordt in

geen enkel aanzicht waargenomen ( ).
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Hierin is : ^c- = afstand van de detector tot de top

van de kegel.

-^ = diameter van de detector.

(£ = hoek, welke de kanalen in de collimator

maken met de loodlijn op de detector.

3 . a. Afleiden van de projektievergelijking.

Stel D is een doorsnede door het object op afstand z. van

het detectorvlak en evenwijdig hieraan met plakdikte^Z en

vast assenstelsel ( x', y' ). Zij d de diameter van de

matrixelementen, waarin de reconstructie plaatsvindt. De pro-

jektiewaarde in een punt B ( x, y ) op het detectorvlak is

een sommatie van de dichtheden in de punten ( x', y' ) over de

verschillende doorsneden op de lijn 1 gelegen (Fig. II, 4A).

Bij rotatie van de col limator over een hoek v geldt

(Fig. II, 4B) :

x! = (X-AJC.) CffS-J- iL

1 V IJ é

*t 9-
yi " V. ij /

waarin : ̂ x . = Z. LA ID

•z. = £• ÖLZ & L — c^ré^ lf

: i = i ndex = 1, 2,

: d = diameter van de matrixelementen, waarin de

reconstructie plaatsvindt.

Voor elke projektie geldt:

Hierin stelt 1 de projektielijn voor, waarlanos de projektie

plaatsvindt.
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Fig. II, 4A :

Objectdoorsneden evenwijdig aan het detectorvlak met

behulp van een roterende slant-hole collimator met

slant-hoek cp

B ( x, y ) = projektiepunt op de detector.

= punten in het vaste coördinaten-

stelsel op de lijn 1 gelegen.

= plakdikte.

= afstand van ie doorsnedevlak tot

de detector.

1 = projektieiijn.

x', y'

z.
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Fig. II, 4B :

Longitudinale doorsnede door een object met behulp van een

roterende slant-hole collimator met slant-hoek tf en

rotatie over een hoek v . Het doorsnedevlak bevindt

zich op afstand z. = i.Az = i.J d cotg ̂  van het detector-

vlak. De projektiewaarde in een punt B ( x, y ) is een

somutie van de dichtheden in de punten op de lijn 1.

x', y' = vast assenstelsel. «^ = slant-hoek.

x, y = roterende assenstelsel. v = hoek van rotatie.
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3 . b. Meten van de projektiebeelden.

De projektiebeelden worden opgenomen met behulp van een

gammacamera met roterende slant-hole collimator.

Er wordt een onderbroken rotatie over 360 uitgevoerd

met het detectorcentrum als rotatie-as.

In die standen, waarin de detector stilstaat, wordt een

projektiebeeld gemeten.

Bij het in ons onderzoek gebruikte systeem worden 6

projektiebeelden gemeten, waarbij de rotatiehoek (vy60°

bedraagt.

3 . c. Longitudinale reconstructie door middel van een

iteratieve methode met verzwakkingscorrectie.

De toepassing van de roterende slant-hole col limator is

een voorbeeld van tomografie, waarbij uitgegaan wordt van

een beperkt aantal projektie-aanzichten. Tevens bevinden

zich een groot aantal projektiefuncties buiten het

gemeenschappelijke zichtveld (Fici. II, 3).

Het reconstructieproces dient in dit geval gebruik te

maken van de iteratieve methode.

Door een herhaald vergelijken en corrigeren van de terug-

projektiebeelden vanuit de doorsneden met de oorspronke-

lijke aanzichten, kunnen de gereconstrueerde doorsneden

vervolmaakt worden.

De reconstructie van doorsneden door een object wordt, bij

gebruik van de roterende slant-hole collimator, verricht

met behulp van de iteratieve kleinste kwadraten methode,

beschreven door Goitein (1972). Allereerst wordt een aantal
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doorsneden op verschillende afstand tot de detector

gereconstrueerd met gebruikmaking van de eenvoudige

terugprojektie methodiek. Deze doorsneden vormen een

benadering van de activiteitsverdel ing in deze vlakken

en worden daarna verbeterd door toepassing van een

iteratieve reconstructie methodiek.

De projektievergel ijking van het element S,x/ op de

beeldlijn B :

kan vervangen worden door de formule:

N

1Hierin is :

N = totale aantal matrixelementen in een

cirkelvormig gebied met diameter d = •7r^?—

w- •. = weegfactor : bijdrage van het matrixelement

i in de projektiebundel 1 aan de projektie

op de beeldlijn B.

f. = activiteit in het element i.

Het oplossen van deze vergelijking betekent het vinden van

de onbekende grootheid f.. Dit is mogelijk door matrix-

inversie van de weegfactoren, resulterend in de vergelijking:

M



Fig. II, 5 :

Matrix, waarin de reconstructie plaatsvindt.

De diameter ( w ) van de stralingsbundel ( 1 ) is gelijk

aan de diameter van een matrixelement ( d ). De bijdrage

van bundel element ( i ) ( • ) aan de projektie van de bundel

( 1 ) op de beeldlijn ( B ) bedraagt w. -, (weegfactor).

De grootste diameter van het object bevat n beeldelementen.
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Hierin is : •'

w " : inverse van w. >

M : aantal projektiebundels = aantal matrix-

elementen op één rij in de beeldmatrix x

aantal projektie-aanzienten.

Doordat de inverse matrix niet bestaat, de matrix zeer groot

is en vanwege de statistische eigenschappen (ruis), wordt er

een iteratieve methode toegepast.

Wiskundig kan men dit proces voorstellen door de volgende

vergelijking:

+ l'Lf.'M
Hierin is :

: activiteit in het matrixelement i voor

de iteratie n.

: activiteit in het matrixelement i na de

iteratie n.

: correctiefactor op de activiteit in het

matrixelement i , afgeleid uit het gevonden

verschil tussen de berekende en gemeten

projektiewaarden.

Deze methode convergeert naar een oplossing door middel van de

kleinste kwadraten methode, toegepast op de gemeten en berekende

projektiewaarden.



Doordat de afstanden van de detector tot de gereconstrueerde

doorsneden bekend zijn, is een eenvoudige verzwakkingscorrec-

tie mogelijk bij bekende lineaire verzwakkingscoëfficiënt fa .

3 . d. Belangrijke eigenschappen van het detectiesysteem.

Bij gebruik van de roterende slant-hole collimator zijn de

volgende eigenschappen van het detectiesysteem van belang:

£. Verslechtering van de resolutie met toename van de

afstand tussen het object en de detector.

j>. Niet-lineariteit en inhomogeniteit van de detector.

£. Gevoeligheid van het detectiesysteem.

Deze eigenschappen zijn beschreven onder punt 2 . d met

betrekking tot de roterende gammacamera.

Tevens is de slant-hoek van belang voor de dikte van de

gereconstrueerde doorsneden volgens de formule:

A Z « 'L<L c&éa, y>

Hierin is :

A T ' plakdikte.

tH : diameter van het matrixelement

t̂  : slant-hoek.

De plakdikte bij een slant-hoek van 30°, zoals gebruikt

in ons onderzoek, bedraagt dan 0,87 d. Bij reconstructie

in een 128 x 128 matrix bedraagt de plakdikte dan

x 0,87 = 0,27 cm.
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HOOFDSTUK III.

Toegepaste methodieken.

1. Detectie- en gegevens verwerkende systemen.

1 . a. Scintigrafie systemen.

1 . b. Single photon emissie tomografie systemen.

1 . b . 1. Roterende gammacamera.

1 . b . 2. Roterende slant-hole collimator.

2. Radiofarmaca.

2 . a. Leverscintigrafie.

2 . b. Hersenscintigrafie.

2 . c. Skeletscintiqrafie.

2 . d. Myocardscintigrafie.

3. Stralenbelasting.

4. Beoordelingsmethode van de scintigrafische opnamen

en reconstructies.



Hoofdstuk III. /

1. Detectie- en gegevens verwerkende systemen.
1—* p?I-1.a. Scintigrafie systemen. -'

Het scintigrafisch onderzoek wordt verricht met behulp van

twee gammacamera's met groot zichtveld: General Electric

Maxi II en General Electric 400T.

Bij het lever-, skelet-, statisch hersen- en hartperfusie

onderzoek wordt gebruik gemaakt van de collimator, geschikt

voor energie tot 200 keV met hoog oplossend vermogen en

evenwijdig lopende kanalen: low energy, high resolution,

parallel hole collimator. De collimatorresolutie (F.W.H.M.

in mm ) is vermeld in tabel III, a ( opgave General Electric).

Het dynamisch hersenscintigram wordt verricht met de collimator,

geschikt voor energie tot 200 keV met hoog oplossend vermogen.

Hierin lopen de kanalen zodanig, dat de door het object uitge-

zonden straling convergent door de detector wordt waargenomen:

convergerende, low energy, high resolution collimator.

Voor het lever-, hersen- en skeletonderzoek wordt de gamma-

camera ingesteld op de fotopiek van technetium-99m ( 140 keV )

met een 20% window ( Fig. Ill, 1 ) en voor het myocardperfusie

onderzoek op de röntgenstraling ( 69-80 keV ), welke vrijkomt

na het spontane verval van thallium-201 tot kwik-201 door

middel van electron<apture ( Fig, III, 2 ).

De opnamen, zowel van de conventionele scintigrafieën als ook

van de geconstrueerde doorsneden, worden vastgelegd op röntgen-

film ( Kodak NMB film, blauwe basis ).



Fig. H I , 1 :

Energiespectrum van technetium-99m.

De piek, welke voor detectie wordt gebruikt

( 140 keV ) is met een pijl aangegeven.

Fig. Ill, 2 :

Energiespectrum van thailium-201.

De piek, welke voor detectie wordt gebruikt

( 69-80 keV ) is met een pijl aangegeven.



Afstand tot de collimator in mm.

0

25

50

75

Resolutie FWHM in mm

3,0

4,4

5,9

7.5

100

125

150

9,0

10,6

12,3

Tabel III, a :

Resolutie van de low energy, high resolution,

parallel hole collimator.

Orgaan

Lever

Hersenen

Skelet

tort

Counts per opname

15.000

20.000

35.000

65.000

Totale opnametijd

4 min. 16 sec.

42 min. 40 sec.

42 min. 40 sec.

37 min. 20 sec.

Tabel H I , b :

Aantal counts per opname en totale opnametijd

per orgaan bij gebruik van de roterende gammacamera.

ft

Orgaan

Lever

hersenen

skelet

hart

Counts per opname

700.000 a 900.000

450.000 S 600.000

650.000 i 900.000

500.000 3 600.000

Totale opnametijd

9 min.

24 min.

24 min.

30 min.

Tabel III, c :

Aantal counts per opname en totale opnametijd

per orgaan bij gebruik van de roterende slant-hole

collimator.



l.b. Single photon emissie tomografie systemen,

l.b.l. Roterende gammacamera.

Emissie tomografie met een roterende gammacamera wordt ver-

richt met de General Electric Maxi 400T camera ( Fig. Ill, 3),

gekoppeld aan een Imac 7304 computer (C.G.R.). Deze computer

bezit een centrale processor unit met 64 k bytes geheugen en

een video geheugen van 64 k bytes, 16 bit diep. Tevens bezit de

computer 3 floppy disc drives voor single side floppy discs

( 0,8 k bytes per drive ).

Voor het onderzoek wordt een low energy, high resolution,

parallel hole collimator gebruikt.

De patiënt ligt op een speciaal tomografie bed (C.G.R.),

waardoor de camera vrij rond de patiënt kan roteren. De rotatie-

straal bij de meeste onderzoeken bedraagt 20 cm.

Opnamen worden vervaardigd van het te onderzoeken orgaan vanuit

64 richtingen, gelijk verdeeld over een 360° rotatie, waarbij per

opname 15.000 tot 65.000 counts worden verzameld ( Tabel III, b ).

Uit de opgenomen data worden transversale doorsneden geconstrueerd

middels een in de Imac computer aanwezig reconstructie proqramma.

Hiertoe worden de tegenover elkaar gelegen beelden bij elkaar

opgeteld. Vervolgens wordt een verzwakkingscorrectie toegepast,

nadat men de lichaamsgrenzen op het beeldscherm heeft aangegeven.

Hierbij wordt een constante factor gebruikt, afgeleid van de

verzwakking in water ( zie hoofdstuk II, 2.c ). Daarna vindt

reconstructie plaats door middel van de gefilterde terugprojektie
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Fig. Ill, 3 :

General Electric Maxi 400T gammacamera.

Roterende gammacamera gebruikt in ons onderzoek.

Fig. Ill, 4 :

boterende slant-hole collimator, gemonteerd op

de General Electric Maxi II gammacamera.

52



J

met toepassing van een pseudo-Wiener filter. Dit filter

veroorzaakt een verzwakkina van de hoge frequenties met als

gevolg een verslechtering van de resolutie en verbeterinq

van de uniformiteit.

Het aantal doorsneden kan tevoren vastgesteld worden. Bij het

merendeel der onderzoeken wordt een plakdikte gekozen, over-

eenkomend met tweemaal de diameter van een matrixelement in

het opnamebeeld.

Tenslotte worden de doorsneden genormaliseerd naar het hoogste

aantal counts ( Brunol en Nuta, 1981 ).

De beelden worden opgenomen in een 64 x 64 matrix; hierin vindt

tevens de reconstructie plaats. ;

Bij de bovenvermelde methode bedraagt het aantal counts per |

doorsnede gemiddeld 80.000. |

Uit de transversale doorsneden kunnen vervolgens de sagittale

en frontale doorsneden worden afgeleid.

l.b.2. Roterende slant-hole collimator.

Emissie tomografie met de roterende slant-hole collimator wordt

verricht met de General Electric Maxi II gammacamera, gekoppeld

aan de MCS 560 ( Technicare ) computer. Deze computer heeft een

centrale processor unit, 8-bit, ondersteund door een 32-bit

floating point processor. Het computer geheugen bedraagt 64 k

bytes, het beeldgeheugen 256 k ,10 bit diep. Tevens bezit

deze computer één Winchester disc drive ( 28 M bytes ) en één

floppy disc drive voor dual sided, double density floppy discs

( 1,2 M bytes ).
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Voor de opnamen wordt gebruik gemaakt van de low energy,

high resolution roterende slant-hole collimator ( Fig. Ill, 4 ),

met een slant-hoek van 30° ( Engineering Dynamics Corporation ).

De resolutie van deze collimator bedraagt 8,6 mm ( F.W.H.M. )

op 10 cm afstand.

Vanuit 6 richtingen worden opnamen vervaardigd van het te

onderzoeken object door rotatie van de collimator over 60°

in het vlak evenwijdig aan de detector ( zie hoofdstuk II, 3.b ).

Per aanzicht worden 500.000 tot 900.000 counts verzameld

( Tabel III, c ). De opnamen worden vastgelegd op de Winchester

disc.

Alvorens de reconstructie uit te voeren, worden de opgenomen

data gecalibreerd. Dit geschiedt met opnamen van een puntbron,

gelegen op 13,5 cm afstand van de detector.

Uit de opgenomen data worden longitudinale doorsneden geconstru-

eerd middels een in de MCS 560 aanwezig reconstructie programma.

Hierbij geeft men tevoren de gewenste dikte van de doorsneden

op en de afstand van de collimator tot de eerste doorsnede.

Bij het lever- en hersenonderzoek worden doorsneden vervaardigd

om de 1,0 cm, voor het skelet- en myocardperfusie onderzoek

om de 0,5 cm.

Het reconstructie programma is gebaseerd op de iteratieve

kleinste kwadraten methode ( zie hoofdstuk II, 3.c ), terwijl

voor de verzwakkingscorrectie een constante lineaire verzwakkings-

coëfficiënt wordt gebruikt ( Gottschalk e.a., 1980 ).

De beelden worden opgenomen in een 128 x 128 matrix; hierin

vindt tevens de reconstructie plaats.



Bij de bovenvermelde methode bedraagt het aantal counts per

doorsnede gemiddeld 80.000.

2. Radiofarmaca.

2.a. Leversci nti grafi e.

Bij de leverscintigrafie wordt gebruik gemaakt van technetium-

99m-tin-phytaat ( fysische halfwaardetijd technetium-99m 6 uur,

Y -energie 140 keV ) in een dosis van 148 MBq ( 4 mCi ).

Het phytaat werd gekozen vanwege de gunstige lever / milt

stapelingsratio ( Subramanian e.a., 1973 ).

Na intraveneuze injektie wordt het technetium-99m-tin-phytaat

snel uit het bloed verwijderd door het reticulo-endotheliale-

systeem. Vermoedelijk wordt na injektie een colloid gevormd door

interactie met het calcium in het bloed.

Ongeveer 15 minuten na injektie bevindt zich bij gezonden 80 a"

90% van het geïnjiceerde radiofarmacon in de lever en 2 a 5% in

de milt.

2.b. Hersenscintigrafie.

Bij de hersenscintigrafie wordt gebruik gemaakt van technetium-

99m in de Na-pertechnetaatvorm ( fysische halfwaardetijd 6 uur,

Y -energie 140 keV ). De dosis bedraagt 740 MBq ( 20 mCi ) in

een zo klein mogelijk volumen ter verkrijging van een goede

bolusinjektie bij het seriescintigram.

2.c. Skeletscintigrafie.

Het skeletonderzoek wordt verricht met behulp van technetium-

99m-methyleendifosfonaat ( MDP ) (fysische halfwaardetijd van
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technetium-99m 6 uur, y -energie 140 keV ) in een dosis van

370 MBq ( 10 mCi ).

Na intraveneuze injektie wordt het technetium-99m-MDP uit het

bloed langzaam geklaard, zodat minimaal 2 uur na injektie het

scintigram vervaardigd kan worden.

Het radiofarmacon bindt zich vermoedelijk aan de hydroxyapatiet

kristallen in de botmatrix, zodat het skeletscintigram een

afbeelding is van de osteoblasten activiteit ( Cornelisse, 1979 ).

2.d. Myocardsci nti grafi e.

Voor het myocardperfusie onderzoek wordt gebruik gemaakt van

thallium-201 chloride ( fysische halfwaardetijd 73 uur, röntgen-

energie 69 - 80 keV ). De dosis bedraagt 74 MBq ( 2 mCi ).

Het thallium gedraagt zich min of meer als kalium en wordt

in de (hart)spiercellen opgenomen afhankelijk van zowel de

myocardperfusie als ook de moqelijkheid van de myocardcellen

het nuclide op te nemen via de Na-K-pomp ( Britten en Blank,

1968 ).

Door intraveneuze injektie van het thallium-201 in rust kan

een myocardinfarct aangetoond worden, aangezien een geïnfarceerd

gebied geen thallium stapelt.

Ook kan het thallium-201 bij maximale inspanning intraveneus

gefnjiceerd worden ter aantoning van ischaemische gebieden. Het

scintigram dient zo spoedig mogelijk na injektie vervaardigd te

worden, aangezien er reeds kort na injektie redistributie op-

treedt. De verdeling enige uren na injektie hangt alleen af van

de mogelijkheid van de myocardcellen om het thallium-201 te

kunnen extraheren.
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Door gebruik te maken van de eerste opnamen direkt na

injektie bij maximale inspanning en van de redistribute

opnamen, kan onderscheid gemaakt worden tussen ischae-

mische er. geïnfarceerde gebieden ( Mc Kusick e.a., 1978 ).

Stralenbelasting.

De door de patiënt geabsorbeerde stralingsdoses bij de hier-

boven vermelde onderzoeken zijn vermeld in tabel III, d.

Het emissie tomografisch onderzoek veroorzaakt geen extra

stralenbelasting voor de patiënt, aangezien geen extra

radioactiviteit toegediend wordt.

Beoordelingsmethode van de scintigrafische opnamen en

reconstructies.

Zowel de "conventionele" scintigrafische beelden als ook de

beelden van de geconstrueerde doorsneden werden onafhankelijk

en gescheiden visueel beoordeeld door 4 ervaren nucleair

geneeskundigen. Eerst werden alle "conventionele" scintigra-

fieën beoordeeld, gevolqd door alle doorsneden verkregen met

emissie tomografie.

Indien 3 van de 4 personen dezelfde diagnose stelden, werd

deze als definitieve diagnose aangehouden.
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00

Orgaan

Lever

»•
Hersenen

•*•
Skelet

••••
Myocard

Radiofarmacon

Technetium-99m-
tin-phytaat

Technetium-99ni
(Na-pertechnetaat)

Technetium-99m-
M.D.P.

Thallium-201-
chloride

Dosis HBq
(mCi)

148 (4)

740 (20)

370 (10)

74 (2)

Totale geabsorbeerde
lichaamsdosis mSv (rem)

0,4 (0,04)

2,4-3,6 (0,24-0,36)

1,2 (0,1-0,2)

1,4-4 (0,14-0,4)

Gonadendosis
mSv (rem)

0,05 (0,005)

3,6 (0,36)

1,5 (0,15)

4-9 (0,4-0,9)

Kritische orgaandosis
mSv (rem)

14 (l,4)Lever

22-96 (2,2-9,6)Schildklier

14-37 (1,4-3,7)Nieren

7-14 (0,7-l,4)Nieren

Tabel III, d :

Stralenbelasting voor de patient bij het lever-, hersen-,
skelet- en myocardperfusie onderzoek.
• Opgave New England Nuclear
•• Hoofdstuk Veiligheid (J.Camps) in cursus Radionucleair

Laborant.
••• Opgave Diagnostic Isotopes Incorporated

(Hoofdstuk Veiligheid (J.Camps) in cursus Radionucleair
Laborant.
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Hoofdstuk IV.

Meten van belangrijke systeemparameterwaarden met behulp van

fantoomstudies.

1. Inleiding.

Voor een betrouwbare waardebepaling van klinische studies moet

het detectiesysteem tevoren geanalyseerd worden met behulp van

fantoomproeven. Dit geldt zowel voor de "conventionele" tweedimen-

sionale scintigrafie, als zeker ook voor de single photon emissie

tomografie ( Shosa en Kaufman, 1981 ). Alleen dan kan men beoordelen

of juiste reconstructies verkregen worden bij het patiëntenonder-

zoek, aangezien van het fantoom de parameterwaarden bekend zijn.

Deze gegevens betreffen de diameter, vorm en verdeling van radio-

activiteit in het fantoom.

Voor de analyse van de, in ons onderzoek gebruikte, single photon

emissie tomografie systemen zijn een aantal parameterwaarden van

belang:

£. Spatiele resolutie of het scheidend vermogen van de detector

in drie richtingen: X, Y en Z-as resolutie.

j). Uniformiteit of homogeniteit van de detector: gelijke gevoelig-

heid van de detector op een radioactieve bron over het gehele

gezichtsveld.

£. Grootte van het object: bepaling van de grootte van radioactieve

bronnen (hot spots) en ook van gebieden zonder radioactiviteit

in een radioactieve omgeving (cold spots).

d. Contrast: bepaling van de mate waarin het verschil in hoeveel-

heid radioactieve straling tussen twee gebieden of punten in

een object geregistreerd wordt.
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ad a. Spatiele resolutie.

De resolutie van een detector wordt gedefinieerd als de afstand,

welke tussen twee puntbronnen minimaal aanwezig moet zijn, om als •?';•

gescheiden bronnen te worden waargenomen. Eén puntbron wordt niet

als punt afgebeeld, maar als activiteitsverdeling met een zekere

breedte, met de hoogste activiteit in het centrum. Een profiel

door deze verdeling noemt men de punt-spreidingsfunctie. Voor

de emissie tomografie maakt men gebruik van lijnvormige bronnen;

hier spreekt men van de lijn-spreidingsfunctie.

De breedte van deze punt- of lijn-spreidingsfunctie wordt gebruikt

als maat voor het scheidend vermogen. Aangezien een beschrijving

van de bovengenoemde profiel curve gecompliceerd is, wordt voor de

karakterisering hiervan volstaan met twee waarden.

De afstand tussen de twee punten op de curve, waar de reactie

de helft van het maximum is, noemt men de breedte op halve hoogte

of wel de "Full Width at Half Maximum (FWHM), uitgedrukt in

millimeters.

De afstand tussen de twee punten op de curve, waar de reactie

ééntiende is van het maximum, noemt men de breedte op ééntiende

van de hoogte of wel de "Full Width at Tenth Maximum (FWTM),

eveneens uitgedrukt in millimeters ( Fig. IV, 1 ).

Bij de emissie tomografie dient men niet alleen de resolutie in

een tweedimensionaal vlak te bepalen (X- en Y-resolutie ), maar

eveneens de Z-as resolutie voor de derde dimensie.

Ook kan men de effectieve plakdikte van de doorsneden bepalen:

welke dikte de doorsneden in werkelijkheid hebben.

Aangezien de resolutie sterk afhankelijk is van de afstand van

het object tot de detector moet deze voor een aantal, in de
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T.W.TM.

Fig. IV, 1 :

Lijn-spreidingsfunctie van een lijnbron met 1 im diameter.

Aangegeven zijn de breedte op halve hoogte (F.W.H.M.) en de

breedte op ééntiende van de hoogte (F.W.T.M.).



klinische praktijk gebruikte, afstanden bepaald worden.

if:

ad b. Uniformiteit. ?'"

Wil men een betrouwbaar emissie tomogram kunnen verkrijgen, dan

moet de detector een uniforme reactie op een radioactieve bron

bezitten., Geringe afwijkingen hierin veroorzaken, ten gevolge

van versterking van de afwijking door het reconstructieproces,

een niet te interpreteren tomogram ( Todd-Pokropek, Zurowski en

Soussaline, 1980 en Sharp en Marshall, 1981 ) .

Dientengevolge dient de gammacamera goed afgeregeld te zijn en

een goede correctie voor de nog aanwezige niet-uniformiteit te

bezitten, zodanig dat de integrale uniformiteit kleiner is dan

1% ( Rogers e.a., 1982 ) .

In de doorsneden bij het emissie tomografisch onderzoek hangt

de uniformiteit in de doorsneden ook in sterke mate af van de

toegepaste correctie voor de verzwakking ( zie hoofdstuk III ) .

ad c. Grootte van het object.

Met behulp van de emissie tomografie moet men niet alleen een

laesie waar kunnen nemen, maar ook de afmetingen ervan aan kunnen

geven. Dit moet uitgetest worden voor zowel een "hot" laesie:

gebied met activiteit in een omgeving zonder, als ook voor een

"cold" laesie: gebied zonder activiteit in een radioactieve

omgeving.

ad d. Contrastwaarde.

Deze parameter betreft de bepaling van het verschil in radioacti-

viteit tussen twee gebieden of punten in een object. Emissie tomo-
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400 mm.

70 mm.

t 70 mm.

Fig. IV, 2 :

Fantoom gebruikt voor de resolutiebepaling in doorsneden,

geconstrueerd met behulp van de roterende gammacamera.

Het fantoom bestaat uit drie horizontaal geplaatste,

evenwijdige lijnbronnen met een diameter van 1 mm op een

onderlinge afstand van 70 mm en met een lengte van 400 mm.

J
7

-400 mm.

300 mm.

Fiq. IV, 3 :

Fantoom gebruikt voor de resolutiebepaling in doorsneden,

geconstrueerd met behulp van de roterende slant-hole col li-

mator. Het fantoom bestaat uit drie vertikaal geplaatste,

evenwijdige lijnbronnen met een diameter van 1 mm op een

onderlinge afstand van 50 mm en met een lengte van 300 rnn.
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grafie geeft een sterk verbeterd contrast, doordat v66r en achter

de laesie aanwezige radioactiviteit niet wordt waargenomen.

In de literatuur vindt men meerdere definities van contrast. In

navolging van Eli e.a. (1982) werd de contrastwaarde gedefinieerd

als:

gemiddelde waarde in laesie - gemiddelde waarde in omgeving

gemiddelde waarde in laesie + gemiddelde waarde in omgeving
x 100%.

2. Metingen.

2.1 Resolutie.

0e resolutie in de geconstrueerde doorsneden werd bepaald met

behulp van lijnbronnen ( Fig. IV, 2 en 3 ).

Voor de resolutie bepaling in doorsneden, geconstrueerd met behulp

van de roterende gammacamera, werd gebruik gemaakt van drie lijn-

bronnen met een diameter van 1 mm en gevuld met technetium-99m.

De onderlinge afstand tussen de lijnbronnen bedroeg 7 cm.

De lijnbronnen werden zodanig onder de camera gepositioneerd dat

de transversale doorsneden loodrecht door de lijnbronnen liepen

met de middelste lijnbron in het rotatiecentrum.

Het onderzoek werd verricht met een rotatiestraal van 15, 20 en

25 cm, met de lijnbronnen zowel in lucht als in water.

De resolutie in de Z-as dimensie werd bepaald in de doorsneden,

verkregen na plaatsing van de lijnbronnen in het transversale vlak.

Voor de resolutie bepaling in de doorsneden, geconstrueerd met

behulp van de roterende slant-hole col limator, werd gebruik gemaakt

van drie vertikaal geplaatste lijnbronnen met een diameter van

1 mm en gevuld met technetium-99m. De onderlinge afstand tussen

de lijnbronnen bedroeg 5 cm.
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Fig. IV, 4 :

Fantoom gebruikt voor de effectieve plakdikte bepaling.

De lijnvormige bron met een diameter van 1 mm is spiraals-

gewijs rond een cylinder gewonden.
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Opnamen werden vervaardigd met de roterende slant-hole col limator

boven de lijnbronnen, waarbij deze loodrecht op het vlak van de

detector gepositioneerd werden. De middelste lijnbron bevond zich

in het centrum van de detector.

Doorsneden werden vervaardigd vanaf 6 cm tot 16 cm van het

collimatoroppervlak met een dikte van 1 cm.

Het onderzoek werd met de lijnbronnen zowel in lucht als in water

verricht.

De resolutie in de Z-as dimensie werd verkregen na plaatsing van

de lijnbronnen evenwijdig aan het detectorvlak.

2.2 Effectieve plakdikte.

Voor de bepaling van de werkelijke plakdikte, welke door de

emissie tomografie systemen geconstrueerd werd, werd gebruik ge-

maakt van een lijnvormige bron ( diameter 1 mm ) spiraalsgewijs

rond een cylinder gewonden ( Fig. IV, 4 ). Er werden bepalingen

verricht met wisselende afstand tussen de windingen: 15, 20, 25

en 30 mm. De diameter van de cylinder bedroeg 15 cm.

De cylinder werd zodanig onder de gammacamera geplaatst dat, na

reconstructie, dwarse doorsneden werden verkregen.

Als effectieve plakdikte voor het emissie tomografie systeem werd

die afstand tussen de windingen beschouwd, waarbij in de transver-

sale doorsneden net geen gesloten ring meer werd waargenomen.

2.3 Uniformiteit in de doorsneden.

De uniformiteit in de doorsneden werd bepaald met behulp van een

cylinder van perspex met een diameter van 20 cm en een hoogte

van 5 cm, homogeen gevuld met technetium-99m ( Fig. IV, 5 ).
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Fig. IV, 5 :

Fantoom gebruikt voor de bepaling van de uniformiteit in de

doorsneden bestaande uit een perspex cylinder met een

diameter van 20 cm en een hoogte van 5 cm. De cylinder

kan met een radioactieve vloeistof gevuld worden.

Fig. IV, 6 :

Fantoom gebruikt voor de bepaling van de grootte van

objecten en van contrastwaarden bestaande uit een perspex

cylinder met «en diameter van 20 cm en een hoogte van

5 cm. In deze cylinder bevinden zich kleine cylinders,

welke afzonderlijk met een radioactieve vloeistof gevuld

kunnen worden.
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Er werden opnamen vervaardigd zowel met behulp van de roterende '_/

gammacamera als ook met de roterende slant-hole collimator, waarna

dwarsdoorsneden door de cylinder verkregen werden. £>
%

Hierna werden profielcurven door de transversale doorsneden ver-

vaardigd ter evaluatie van de uniformiteit in de reconstructies.

2.4 Grootte van objecten.

De grootte bepaling van objecten werd uitgevoerd voor zowel radio-

actieve straling uitzendende bronnen (hot spots) in een niet

radioactieve omgeving, als ook voor niet radioactieve bronnen

(cold spots) in een radioactieve omgeving met behulp van een

perspex cylinder, waarin zich kleinere cylinders bevinden ,
i

( Fig. IV, 6 ). De diameter van de grote cylinder bedraagt 20 cm,

de zich hierin bevindende kleinere cylinders hebben een diameter

van respectievelijk 3 cm, 2 cm, 1,5 cm, 1 cm, 0,5 cm en 0,3 cm.

Deze cylinders zijn afzonderlijk te vullen.

Opnamen werden vervaardigd zowel met behulp van de roterende gamma-

camera met een rotatiestraal van 25 cm, als ook met de roterende

slant-hole collimator. Bij dit laatste onderzoek werd een afstand

van de collimator tot de doorsnede van 6 cm aangehouden.

2.5 Contrastwaarde.

De contrastwaarde werd bepaald met behulp van de perspex cylinder

( Fig. IV, 6 ), waarbij de grote cylinder gevuld was met radio-

activiteit, terwijl zich in de kleinere cylinders alleen water

bevond. Er werden zowel "conventionele" tweedimensionale opnamen

vervaardigd, als ook transversale doorsneden door de cylinder.

Zowel in de tweedimensionale beelden als ook in de doorsneden
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ATSTkND COLUMATOTt
TOT U/I/V01M/CC BRON

Fig. IV, 7 :

Lijn-spreidingsfuncties van dwarsdoorsneden verkregen met

de roterende gammacamera door de lijnbronnen op 150, 200 en

250 mm afstand van de detector bij plaatsing van de lijn-

bronnen in lucht.

Afstand tot de
col 11mator (cm)

15
20
25

FWHM (mm)

18
20
22

FWTM (mm)

27
33
42

Tabel IV. a :

F.W.H.M, en F.W.T.M, van de lijn-spreidingsfuncties van

de dwarsdoorsneden verkregen met de roterende gammacamera

door de lijnbronnen op 150, 200 en 250 mm afstand van de

detector bij plaatsing van de lijnbronnen in lucht.

72



ATSTAA/O CQlÜMtrOR
i

Fig. IV, 8 :

Lijn-spreidingsfuncties van dwarsdoorsneden verkregen met de

roterende gammacamera door de lijnbronnen op 150, 200 en

250 mn afstand van de detector bij plaatsing van de lijn-

bronnen in water.

Afstand tot de
collimator (cm)

15
20
25

FWHH (mm)

20
24
27

FUTM (m)

33
34
42

Tabel IV, b :

F.W.H.M. en F„W.T.M. van de lijn-spreidingsfuncties van

de dwarsdoorsneden verkregen met de roterende gammacamera

door de Hjnbronnen op 150, 200 en 250 mm afstand van de

detector bij plaatsing van de lijnbronnen in water.
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160

Fig. IV, 9 :

Lijn-spreidingsfuncties van dwarsdoorsneden verkregen met

de roterende slant-hole collimator door de lijnbronnen op

60, 80, 100, 120, 140 en 160 mm afstand van de detector

bij plaatsing van de lijnbronnen in lucht.

Afstand tot de
collimator (cm)

6
8
10
12
14
16

FWHM (mm)

8
10

11
12
13
15

FWTM (ran)

13
15
16
18
25
27

Tabel IV, c :

F.W.H.M. en F.W.T.M. van de lijn-spreidingsfuncties van

de dwarsdoorsneden verkregen met de roterende slant-hole

collimator door de lijnbronnen op 60, 80, 100, 120, 140

en 160 inn afstand van de detector bij plaatsing van de

lijnbronnen in lucht.



ATSrAA/D COUIMATOV
TOT i

Fig. IV, 10 :

Lijn-spreidingsfuncties van dwarsdoorsneden verkregen met

de roterende slant-hole collimator door de lijnbronnen op

60, 80, 100, 120, 140 en 160 mm afstand van de detector

bij plaatsing van de lijnbronnen in water.

Afstand tot de
collimator (cm )

6
8
10
12
14
16

FWHH (ran )

10
11
13
14
16
17

FWTM (mm )

16
21
23
24
26
28

Tabel IV, d :

F.W.H.M, en F.W.T.M, van de lijn-spreidingsfuncties van

de dwarsdoorsneden verkregen met de roterende slant-hole

col limator door de lijnbronnen op 60, 80, 100, 120, 140

en 160 mm afstand van de detector bij plaatsing van de

lijnbronnen in water.
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werd de contrastwaarde bepaald volgens de in l.d vermelde

formule.

3. Resultaten.

3.1 Resolutie bepaling.

De resolutie in de transversale doorsneden door de lijnbronnen,

verkregen met de roterende gammacamera, werd achtereenvolgens

bepaald met een rotatiestraal van 15, 20 en 25 cm.

De lijn-spreidingsfuncties van de dwarsdoorsneden door de lijn-

bronnen zijn weergegeven in fig. IV, 7 voor wat betreft de

plaatsing van de lijnbronnen in lucht. De FWHM en FWTM van

deze functies zijn vermeld in tabel IV, a.

De weergave van deze lijn-spreidingsfuncties in water vindt men

in fig. IV, 8. De FWHM en FWTM van deze laatste functies zijn

vermeld in tabel IV, b.

De resolutie in de doorsneden, verkregen met behulp van de

roterende slant-hole collimator, werd bepaald op verschillende

afstanden van de doorsnede tot de detector.

De lijn-spreidingsfuncties in de dwarsdoorsneden door de lijn-

bronnen in lucht zijn weergegeven in fig. IV, 9. De FWHM en FWTM

van deze functies zijn vermeld in tabel IV, c. Fig. IV, 10 is

de weergave van de lijn-spreidingsfuncties in water. De FWHM en

FWTM van deze functies zijn vermeld in tabel IV, d.

Het verloop van de lijn-spreidingsfuncties binnen de rotatiecirkel

in een dwarsdoorsnede werd beoaald voor één rotatiestraal ( 20 cm ),

met plaatsing van één lijnbron in het centrum van de rotatiecirkel,

één 7 cm uit het centrum en één 14 cm uit het centrum. De lijn-

spreidingsfuncties in de dwarsdoorsneden door de lijnbronnen
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Fig. IV, 11 :

Verloop van de lijn-spreidingsfuncties binnen de rotatie-

cirkel met een straal van 200 ran verkregen met de roterende

gammacamera. De onderlinge afstand tussen de lijnbronnen

bedraagt 70 mm.

Afstand l i jnvormige bron

to t middelpunt (cm)

0

7

14

FWHM (mm)

20

22

24

FWTM (run)

33

36

39

Tabel IV, e :

F.W.H.M, en F.W.T.M, van de lijn-spreidingsfuncties binnen

de rotatiecirkel met een straal van 200 mm verkregen met

de roterende gammacamera.
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Fig. IV. 12 :

DMarsdoorsneden door de spiraaisgewijs rond een cylinder

gewonden lijnvormige bron net behulp van de roterende gamma-

camera. De afstand tussen de windingen bedraagt 3 cm.

Er is een onderbroken cirkel zichtbaar.

I
f c
y o

Fig. IV. 13 :

Dwarsdoorsneden door de spiraalsgewijs rond de cylinder

gewonden lijnvormige bron met behulp van de roterende gamma-

camera. De afstand tussen de windingen bedraagt 2.5 cm.

Er is nu een gesloten cirkel zichtbaar.
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Fig. IV, 14 :

Dwarsdoorsneden door de spiraalsgewijs rond de cylinder

gewonden lijnvormige bron met behulp van de roterende slant-

hole colliitator. De afstand tussen de windingen bedraagt

3 cm. In de doorsnede is activiteit van aangrenzende

vlakken zichtbaar (dubbele winding). Doorsneden om

de 0,5 cm achtereenvolgens genummerd 1 t/m 6.
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Fig. IV, 15 :

Uniformiteit in een doorsnede, verkregen met de roterende

gammacamera tezamen met de profiel curven op localisaties

1 t/m 4 door deze transversale reconstructie.
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Fig. IV, 16 :

Uniformiteit in een aantal doorsneden, verkreqen roet de

roterende slant-hole col limator tezamen met de profiel-

curven door het centrum van deze doorsneden.

Roterende gammacamera : 128!

Roterende slant-hole col limator : 11%

Tabel IV, f :

Gemiddelde integrale uniformiteit in de doorsneden voor

de roterende gammacamera en de roterende slant-hole

col limator.
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zijn weergegeven in fig. IV, 11. De FWHM en FWTM van deze

functies zijn vermeld in tabel IV, e.

De resolutie in de derde of Z-as dimensie bleek voor zowel

de roterende gammacamera als ook de roterende slant-hole

col limator gelijk te zijn aan die in de X- en Y-richting, zodat

de figuren en waarden niet apart zijn vermeld.

3.2 Effectieve plakdikte.

Voor de roterende gammacamera bleek bij een rotatiestraal van

25 cm en een ingestelde matrixelementbreedte van 6 mm de

lijnbron pas als onderbroken cirkel te worden gezien bij een

afstand tussen de windingen van 3 cm { Fig. IV, 12 ). Bij een

afstand van 2,5 cm werd de winding als een gesloten cirkel

gezien ( Fig. IV, 13 ).

Bij het onderzoek met behulp van de roterende slant-hole

collimator bleek zich in de doorsnede een duidelijke activiteit

van aangrenzende doorsneden te bevinden, binnen de cirkel van de

werkelijke doorsnede gelegen ( Fig. IV, 14 ). Hierdoor was

bepaling van de effectieve plakdikte niet mogelijk.

3.3 Uniformiteit in de doorsneden.

De uniformiteit in de doorsneden, verkregen met behulp van de

roterende gammacamera, is weergegeven in fig. IV, 15, tezamen

met de profielcurven door deze transversale reconstructie.

Het onderzoek werd verricht met een rotatiestraal van 20 cm.

De uniformiteit in een aantal doorsneden, verkregen met behulp

van de roterende slant-hole collimator, is weergegeven in

fig. IV, 16, tezamen met de profiel curven.
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Fig. IV, 17 :

Resultaten van de grootte bepaling van zowel "hot" als

"cold" spots in de doorsneden verkregen met behulp van de

roterende gammacamera. De rotatiestraal bedraagt 20 cm.

•

/
•f

f

•

*/

. * / .

r'
s

/

*

*

•Cold

•Hot'

" ipot

spot

3 5 10 IS 20 39
UtrfceHjte ( I W I t r <•«.)

Fig. IV, 18 :

Resultaten van de grootte bepaling van zowel "hot" als

"cold" spots in een doorsnede verkregen met behulp van de

slant-hole col limator. De afstand van de doorsnede tot de

detector bedraagt 10 cm.
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De gemiddelde integrale uniformiteit in de doorsneden voor de

roterende gammacamera en de roterende slant-hole collimator

is vermeld in tabel IV, f.

3.4 Grootte van objecten.

De resultaten van de grootte bepaling van zowel "hot spots" als

ook "cold spots" in de doorsneden, vervaardigd met behulp van de

roterende gammacamera, zijn vermeld in fiq. IV, 17. Hierin is de

waarde van de berekende diameter in de reconstructies uitgezet

tegen de werkelijke diameter. De rotatiestraal tijdens dit onder-

zoek bedroeg 20 cm. Als rand van de kleine cylinders in de ge-

construeerde doorsnede werd de plaats met de maximale gradiënt

in counts per matrixeenheid genomen ( Eli e.a., 1982 ).

De resultaten van de grootte bepaling van zowel "hot spots" als

ook "cols spots" in een doorsnede, vervaardigd met behulp van de

roterende slant-hole collimator, zijn vermeld in fig. IV, 18. De

waarde van de berekende diameter in de reconstructies is uitgezet

tegen de werkelijke waarde. De afstand van de doorsnede tot de

detector bedroeg tijdens dit onderzoek 10 cm.

3.5 Contrastwaarde.

De resultaten van de contrastwaardebepaling in de doorsneden,

vervaardigd met behulp van de roterende gammacamera, in vergelij-

king met de tweedimensionale opnamen, zijn vermeld in tabel IV g.

De opnamen werden vervaardigd met de cylinder op de zijkant ge-

plaatst en loodrecht op het vlak van de detector. De rotatie-

straal bedroeg 20 cm.

De resultaten van de contrastwaardebepaling in de doorsneden,
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Tweedimensionaal beeld
roterende gammacamera

Transversale doorsnede

roterende gammacamera

Contrastwaarde

11%

45%

Tabel IV. g :

Resultaten van de contrastwaardebepaling met de roterende

gamnacamera in het "conventionele" beeld en de transversale

doorsneden bij een rotatiestraai van 20 cm.

Tweedimensionaal beeld

roterende slant-hole col limator

Doorsnede roterende slant-hole
col limator

Contrastwaarde

30%

54%

Tabel IV. h :

Resultaten van de contrastwaardebepaling met de roterende

slant-hole collimator in het "conventionele" beeld en de

doorsneden bij een afstand van de kleine cylinder tot de

detector van 5 cm.
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verkregen met behulp van de roterende slant-hole collimator,

in vergelijking met de tweedimensionale opnamen, zijn vermeld

in tabel IV, h.

De opnamen werden vervaardigd met de cylinder op de zijkant

geplaatst, waardoor longitudinale doorsneden verkregen werden

door de cylinder. De afstand van de kleine cylinder ( diameter

30 mm ) tot de detector bedroeg 5 cm.

Bespreking van de resultaten.

De resultaten verkregen bij de resolutiebepaling met de roterende

gammacamera komen overeen met de in de literatuur vermelde waarden

voor de in ons onderzoek gebruikte camera ( Larsson, 1980; Eli,

1982 ).

De resultaten van de resolutiebepaling in de doorsneden verkregen

met behulp van de roterende slant-hole collimator komen eveneens

overeen met de in de literatuur vermelde waarden ( Gottschalk, Smith

en Wake, 1979 ).

Het in fig. IV, 11 en tabel IV, e vermelde verloop van de waarden

van de lijn-spreidingsfuncties binnen de rotatiecirkel ontstaat

ten gevolge van de sommatie van tegenover elkaar liggende

projektie-aanzichten.

De bepaling van de effectieve plakdikte met behulp van de roterende

gammacamera leverde een plakdikte op tussen 2,5 en 3 cm gelegen.

De bepaling met de roterende slant-hole collimator toonde duidelijk

de beoerkingen van deze techniek: er is in de aangeqeven doorsneden

altijd activiteit zichtbaar van de aangrenzende vlakken.

De uniformiteit in de doorsneden verkregen met behulp van de rote-
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rende gammacamera bleek identiek aan die verkregen met behulp

van de roterende slant-hole collimator. Beide reconstructie-

programma's bleken een goede uniformiteit in de doorsneden op

te leveren. Dit is mede een gevolg van een voldoende uniformi-

teit van de gammacamera bij de tweedimensionale opnamen. Een

niet-uniforme reactie hierbij veroorzaakt een ring-artefact

in de doorsneden ( Todd-Pokropek, Zurowski en Soussaline, 1980 ).

Bij de "hot spots" kon de grootte bepaald worden tot objecten

met een grootte gelijk aan de FWHM van de resolutie van het

systeem, kleinere objecten werden alle met dezelfde grootte

gereconstrueerd.

Bij de "cold spots" was de grootte te bepalen tot ongeveer de

helft van de FWHM van de resolutie van het systeem, kleinere

objecten werden niet waargenomen.

De contrastwaardebepaling gaf een duidelijk beter contrast te

zien in de reconstructies verkregen met de roterende gammacamera,

vergeleken met het contrast in de reconstructies verkregen met de

roterende slant-hole collimator: een contrastverhoging met respec-

tievelijk een factor 4 en 1,8. Dit is een gevolg van de uitbrei-

ding van activiteit van aangrenzende doorsneden in de aangegeven

doorsnede bij de roterende slant-hole collimator.

Beide systemen tonen een sterke verhoging van het contrast ten

opzichte van de tweedimensionale beelden.

5. Discussie.

Zowel uit theoretische overwegingen, als ook uit de beschreven

praktische testen blijkt de emissie tomografie een nuttige aan-

winst in de nucleaire geneeskunde. Dit is vooral gebaseerd op een
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I

verbetering in het contrast vergeleken met de "conventionele"

tweedimensionale beelden. Tevens is een kwantificering mogelijk

van zowel "hot" als ook "cold" laesies.

De specificaties van de systemen komen overeen met de in de

literatuur vermelde waarden ( Larsson, 1980; Eli e.a., 1982).

Tevens komen in dit onderzoek duidelijk de voor- en nadelen

van de twee onderzochte systemen naar voren.

De roterende gammacamera heeft als nadeel dat de detector ver

van het object verwijderd tr zijn, doordat deze vrij om het

object, c.q. de patiënt, me? kunnen roteren. De rotatiestraal

varieert bij het patiëntenonderzoek tussen de 20 en 25 cm.

Dit resulteert in een minder goede resolutie, aangezien deze

afhankelijk is van de afstand van het object tot de collimator.

Een voordeel van de roterende gammacamera is het feit dat er

een goede scheiding tussen de doorsneden onderling mogelijk is,

waardoor er een kwantitatieve bepaling van afwijkingen verricht

kan worden.

De roterende slant-hole collimator heeft als nadeel dat, zoals

bij elk systeem met een niet over 360° verkregen informatie,

geen volledige scheiding mogelijk is tussen de doorsneden onder-

ling ( Budinger, 1980 ). Hierdoor wordt een minder goed contrast

verkregen; tevens is de kwantificering van een gevonden afwijking

niet mogelijk. Dit speelt vooral een rol bij de grootte bepaling

van een myocardinfarct ( zie hoofdstuk VIII ).

Het voordeel van de emissie tomografie met de roterende slant-hole

collimator is gelegen in het feit dat de detector dichter bij ds

patiënt geplaatst kan worden, waardoor de resolutie beter is.
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Grote organen kunnen ten gevolge van het kegelvormige

gezichtsveld niet in hun geheel met de roterende slant-hole

collimator onderzocht worden. Hiervoor verdient de roterende

gammacamera de voorkeur.
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Hoofdstuk V.

Emissie tomografie van de lever.

1. Inleiding.

Door de recente ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde,

echografie en röntgenologie (met name het CT-onderzoek) is de

mogelijkheid om de anatomie en de functie van de lever te onder-

zoeken sterk toegenomen (Anger, 1966; Ell en Khan, 1981; Kossof,

1972; Stephens e.a., 1976).

Tevoren waren leverafwijkinqen slechts op te sporen aan de hand

van bloedonderzoek: bepaling van bilirjbine, alkalische fosfatase

ende enzymen serum glutamine-oxaalacetaat transaminase (SGOT),

serum glutamine-pyrodruivenzuur transaminase (SGPT) en lactaat-

dehydrogenase (LDH).

De relatief geringe diagnostische waarde van deze bepalingen

is onlangs nog beschreven door Lacaine (1979).

Nadere diagnostiek diende te geschieden door middel van patho-

logisch anatomisch onderzoek van materiaal verkregen door middel

van een leverbiopsie transcutaan of bij laparotomie.

Met de introductie van de leverscintigrafie kwam een aevoelige

methode voor onderzoek van de lever ter beschikking van de

clinicus.

Momenteel is nog steeds de leverscintigrafie de methode van

eerste keus ter screening op ruimteinnemende processen (in de

lever), daar de gehele lever snel en met weinig belasting voor

de patiënt in beeld komt (Koenigsberg en Freeman, 1975; McAfee

e.a., 1965; Mc.Cready, 1972; Drum, 1982). De verschillende lever-

functies: phagocytose door de Kupffer'se cellen en de hepatocyt-
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functie, kunnen afzonderlijk onderzocht worden. Ter screening

op focale of diffuse leverafwijkingen wordt in eerste instantie

gebruik gemaakt van de RES-functie van de Kupffer'se cellen.

Daartoe wordt een radioactieve stof gebonden aan colloïdale

deeltjes intraveneus ingespoten. Onder normale omstandigheden

wordt meer dan 80 a 90% van de colloidal e deeltjes door de pha-

gocyten in de lever en de milt binnen 5 minuten na injectie uit

het bloed geëxtraheerd.

Een andere methode om de iever te visualiseren is gebruik te

maken van een stof, welke door Je hepatocyten uit het bloed

wordt geëxtraheerd en via de galwegen uitgescheiden naar de darm

(N(2-6-diethylacetanilido) imino diaceetzuur). Door in het ver-

loop van de tijd meerdere foto's te vervaardigen kan men zowel

de hepatocytfunctie als de doorgankelijkheid van de intra- en

extrahepatische galwegen en de galblaasfunctie beoordelen.

Bij de detectie van ruimteinnemende processen in de lever is de

scintigrafie even gevoelig als het CT-onderzoek. Ook is de scin-

tigrafie even gevoelig als de echografie en bovendien sneller

uitvoerbaar (Petasnick e.a., 1979). Het onderzoek is echter niet

specifiek en duidt alleen op uitval van het RES ter plaatse,

indien een defect op het scintigram gezien wordt. Bij de beoor-

deling van het scintigram kunnen varianten in de leveranatomie

problemen geven, zoals een brede porta hepatis, een groot gal-

blaasbed, een groot rechter nierbed of een dunne linker lever-

kwab. Echografisch onderzoek, na het scintigrafisch onderzoek ver-

richt, kan dan meestal de diagnostiek aanvullen (Garret e.a.,

1976; Taylor e.a., 1977). Een vergelijking tussen de ter beschik-

king staande technieken en een bepaling van hun relatieve waarde
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wordt sterk bemoeilijkt, doordat niet dezelfde apparatuur gebruikt

wordt en doordat vooral de echografie sterk afhankelijk is van de

ervaring en bedrevenheid van de onderzoeker ( Grossman e.a., 1977;

Bryan e.a., 1977; Taylor e.a., 1977; Petasnick e.a., 1979 ).

Centrale defecten in de lever zijn bij het "conventionele" twee-

dimensionale leverscintigram moeilijk zichtbaar, doordat re bedekt

worden door normaal functionerend weefsel waarin de radioactive

stof wel gestapeld wordt. Ook afwijkingen in de porta hepatis

zijn vaak moeilijk te herkennen op het scintigram.

Met behulp van de single photon emissie tomografie, waarbij mult-

ple doorsneden door de lever vervaardigd worden, kunnen centrale

defecten goed zichtbaar gemaakt worden en is een goede lokalisering

van de afwijking mogelijk ( Ell en Khan, 1981; Sample e.a., 1977;

Volpe e.a., 1971 ).

2. Methodieken.

Ongeveer 15 minuten na intraveneuze injectie van 148 MBq ( 4 mCi )

technetium-99m-tin-phytaat worden de conventionele opnamen ver-

vaardigd vanuit anterior, rechts lateraal en posterior ten op-

zichte van de patiënt. Als col limator wordt de low energy high

resolution parallel hole collimator gebruikt. Per opru.ne worden

400.000 counts verzameld. Na de conventionele opnamen worden de

opnamen vervaardigd voor het emissie tomografisch onderzoek

ofwel met behulp van de roterende slant-hole collimator ofwel

met behulp van de roterende gammacamera. Enkele patiënten werden

met beide systemen onderzocht. Tevens werd bij alle patiënten

een echografisch onderzoek van de bovenbuik verricht met

behulp van een mechanische sectorscanner ( Sonel 300 of 400 )

met een 3 en 5 MHz transducer ( C.G.R. ). Dit onderzoek werd



of op dezelfde dag, of binnen enige dagen na het scintigrafisch

onderzoek verricht.

3. Resultaten.

In totaal werden 50 patiënten onderzocht, welke of OD klinische

gronden verdacht werden van levermetastasen, öf bij wie op grond

van het bestaan van een primaire tumor elders een disseminatie

onderzoek werd verricht. De diagnose bij ontslag of overlijden

van deze patiënten is vermeld in tabel V, a. De definitieve diag-

nose van de eventueel aanwezige leverpathologie werd bereikt

door ofwel inspectie en palpatie bij laparotomie, ofwel door

middel van biopsie van de lever, ofwel middels obductie, ofwel

door middel van CT-onderzoek (Tabel V, b). Indien er bij zowel

scintigrafisch, emissie tomografisch en echografisch onderzoek

van de lever geen afwijkingen werden gevonden, werden deze onder-

zoeken een half jaar later herhaald. Indien alle onderzoeken dan

wederom geen afwijkingen opleverden, werd het eerste onderzoek

als echt negatief geklassificeerd.

Tevens werden van alle patiënten de leverfuncties bepaald: alka-

lische fosfatase (normaalwaardeOO U/l), gamma-glutamyl-transpep-

tidase (y-GT) (normaalwaarde mannen 6-28 U/l, vrouwen 4-18 U/l),

serum glutamaat-oxaal-acetaat-aminotransferase (S60T) (normaal-

waarde<25 U/l) en lactaat-dehydrogenase (LDH) (normaalwaarde

<275 U/l).

Het scintigrafisch en emissie tomografisch onderzoek van de lever

werd als abnormaal beoordeeld indien er :

1. Eén dan wel meerdere kleine of grote defecten gezien werden in

de activiteitsstapeling in het RES van de lever.
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Klinische diagnose

Longcarcinoom

Maagcarcinoom

Mamnacarcinoom

Uteruscarcinoom

Darmcarcinoom

Pancreas careinoom

Niercarcinoom

Prostaatcarci noom

Blaascarcinoom

Levercysten

Morbus Kahler

Hortus Waldenstron

Totaal

Aantal patiënten

11

4

5

4

8

4

3

5

1

4

1

1

51

Tabel V, a :

Diagnose bij ontslag of overlijden van de 50 patiënten

uit ons onderzoek. Bij êën patiënt bestond zowel een

mammacarcinoom als ook levercysten.

Wijze waarop definitieve diagnose werd bereikt

Operatie met inspectie en palpatie

van de lever

Leverbiopsie

Obductie

CT-scan

Echografie met herhaling van scintigrafie en

echografie na een half jaar

Totaal

Aantal patiënten

13

2

2

3

30

50

Tabel V, b :

Wijze, waarop de definitieve diagnose van de eventueel

aanwezige leverpathologie bij de patiënten uit ons

onderzoek gesteld werd.
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Scintigrafie

Emissie tomografie

Alk.fosfatase

Gamma-GT

SGOT

LDH

Echt positief

16

17

15

12

10

10

Vals positief

11

7

16

14

5

8

Echt negatief

22

26

17

20

29

26

Vals negatief

1

0

2

4

6

6

Tabel V, c :

Resultaten van scintigrafie, emissie tomografie en

bepaling van aikalische fosfatase, gamma-GT, SGOT en

LDH bij de patiënten uit ons onderzoek.

Scintigrafie

Emissie tomografie

Alk.fosfatase

Gamma-GT

SGOT

LDH

Sensitiviteit

94 %

100 %

88 %

75 t

63 %

63 %

Specificiteit

67 %

79 %

52 %

59 %

85 %

76 %

Predictieve waarde
positieve test

59 X

71 t

48 X

46 %

67 X

56 X

Predictieve waarde
negatieve test

96 X

100 X

90 X

83 X

83 X

81 X

Tabel V, d :

Berekende sensitiviteit, specificiteit, predictieve

waarde van een positieve test en predictieve waarde

van een negatieve test met betrekking tot de scinti-

grafie, emissie tomografie en leverfunctie-bepalingen

uit ons onderzoek.
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2. Een verbreding van de porta hepatis zichtbaar was, anders dan

het normale gebogen of gevorkte defect veroorzaakt door het

portal e systeem.

Het echografisch onderzoek werd als abnormaal beoordeeld indien

er éên of meerdere strukturen in de lever zichtbaar waren, waar-

van ofwel het reflectiebeeld, ofwel de architectuur van het weef-

sel duidelijk verschilde van het omgevende leverweefsel. De echo-

grafische struktuur van levermetastasen is beschreven door Green

e.a., 1977 en Scherer e.a., 1979. Aan de hand van de definitieve

diagnose kon het aantal echt en vals positieven zowel als echt

en vals negatieven bij de conventionele scintigrafie, single

photon emissie tomografie en leverfunctiebepalingen worden bere-

kend zoals vermeld in tabel V, c-

4. Bespreking van de resultaten.

In ons onderzoek, waarbij de diagnostische betrouwbaarheid van

scintigrafie, emissie tomografie en leverfunctiebepalinqen werd

onderzocht ter detectie van metastasen in de lever,werden ruimte-

innemende processen op het scintigram, respectievelijke het emis-

sie tomogram, berustend op cysten, als vals positief beoordeeld.

Bij deze 50 patiënten bleek de "conventionele" scintigrafie een

betrouwbare onderzoekstechniek ter aantoning of uitsluiting van

metastasen in de lever respectievelijk processen dan wel tumoren

uitgaande van de leverhilus. Blijkens tabel V, c waren op de 50

onderzoeken er 11 vals positief en 1 vals negatief, resulterend

in een sensitiviteit van 94% en een specificiteit van 67%. Emis-

sie tomografie van de lever deed de betrouwbaarheid nog toenemen:

de sensitiviteit steeg tot 100%, de specificiteit tot 79% (zie

tabel V, d) .
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Scintigrafie

Emissie topografie

Alkalisch fosfatase

Gamna-GT

SGOT

LDH

Diagnostische
betrouwbaarheid

76 t

86 X

64 X

64 X

78 X

72 X

Tabel V, e :

Berekende diagnostische betrouwbaarheid van de scinti-

grafie, emissie tomografie en leverfunctie-bepalingen

in ons onderzoek met betrekking tot de detectie van

metastasen in de lever of metastasen, c.q. tumoren in

de leverfrilus.
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De waarde van de alkalische fosfatase-,y-GT-, SGOT- en LDH-

bepaling bleef sterk achter bij de scintiqrafie en emissie tomo-

grafie. De diagnostische betrouwbaarheid van de "conventionele"

scintigrafie, emissie tomografie en leverfunctiebepalingen bij

de detectie van metastasen in de lever of metastasen c.q. tumoren

in de leverhilus is vermeld in tabel V, e.

Van de 11 vals positieven bij de scintigrafie bleken er 5 te

berusten op cysten in de lever, de andere 6 bleken te berusten

op wijde hilusvaten. Ook de ene vals negatieve bij het scintigram

bleek te berusten op een afwijking in de hilus (wordt besproken

bij de casustiek: patiënt VI). Van de 7 vals positieven bij het

emissie tomografisch onderzoek bleken er 5 te berusten op cysten

in de lever, bij de andere 2 patiënten berustten de defecten

respectievelijk op een wijde vena portae en op een sterk onregel-

matige stapeling ten gevolge van ernstige levercirrhose.

5. CasuTstiek.

5.1 Patiënte I, een vrouw van 51 jaar, werd opgenomen wegens sinds

3 weken bestaande bovenbuiksklachten. Bij een poliklinisch ver-

richte orale galblaasfoto kwam de galblaas niet op.

Bij lichamelijk onderzoek was er drukpijn rechts boven in de

buik. Bloedonderzoek liet een verhoogde bezinkingssnelheid van

de erythrocyten (44mm. na 1 uur), een verhoogde alkalische fos-

fatase (338 U/l), een verhoogde ƒ -GT (101 U/l) en een verhoogde

SGOT (51 U/l) zien.

Het hierna verrichte leverscintigram toonde een vergrote lever

met een groot defect anterolateraal in de rechter leverkwab (Fig.

V, IA t/m IC). Het emissie tomografische onderzoek met de rote-

100



ANT. B R. LAT.

f» O ST.

Fig. V, IA t/m IC :

Leverscintigram verricht bij patiënte I, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Er is een groot defect anterolateraai in de rechter lever-

kwab. De markeringspunten geven de onderrand van de

ribbenboog aan.

R = rechts. D * dorsaai. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. * posterior.

101



^H&&

-' *'-

f

Fig. V, iltfm 2 8 :

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënte I.

Frontale sneden vanaf anterior met een dikte van 1 cm per

doorsnede (achtereenvolgens genummerd 1 t/m 8 ) .

Duidelijk is het grote defect lateraal in de rechter lever-

kwab te zien. De linker kwab is dun.

R = rechts.

Fig. V, 3 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënte I,

sagittale snede ter plaatse van het stapelingsdefect in de

rechter leverkuab. Dit wordt veroorzaakt door een onregelmatig

gevormd solide proces met versterkte reflecties en duidelijk

afwijkende struktuur in vergelijking met het aangrenzende

normale leverweefsel.

102



ANT.

B
F). LAT.

POST.

Fig. V, 4A t/m 4C :

Leverscintigram verricht bij patiënt II, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Rechts dorsoiateraai Is een groot stapelIngsdefect zichtbaar

(pijl). De markeringspunten geven de onderrand van de

ribbenboog aan.

R * rechts. D - dorsaal. R.iat. » rechts lateraal.

Post. *> posterior.

103



rende slant-hole col limator, verricht vanuit anterior, liet

dit defect nog duidelijker zien, anterior en lateraal in de

rechter leverkwab (Fig. V, 2 t/m 2 ). Echografisch onderzoek

toonde eveneens een vergrote lever met ter plaatse van het

defect op het scintigram solide weefsel. Hiervan was de echo-

struktuur duidelijk afwijkend in vergelijking met het normale

leverweefsel (Fig. V, 3). Door luchtinterpositie waren het hilus-

yebied en het pancreas niet te beoordelen. De diagnose werd ge-

steld op een solide ruimteinnemend proces anterior lateraal in

de rechter leverkwab.

Inmiddels bleek het 5 hydroxy-indolazijnzuur in de urine sterk

verhoogd te zijn. Aangezien patiënte snel verslechterde werd

van verder onderzoek afgezien. Patiënte overleed twee maanden

na opname.

Bij obductie werd een tumor in het pancreas gevonden met uitgroei

in de rechter leverkwab. Microscopisch en histochemisch onderzoek

gaf als diagnose een serotonine producerende eilandcel tumor in

het pancreas.

Bij deze patiënte werd het proces waargenomen zowel met de conven-

tionele scintigrafie, emissie tomografie en de echografie.

5.2 Patiënt II, een man van 70 jaar, bekend met een prostaatcarcinoom

gemetastaseerd in het skelet, werd opgenomen wegens algemene

malaise. Bij het routine bloedonderzoek werd een verhoogde bezin-

kingssnelheid van de erythrocyten gevonden (108 mm. na 1 uur),

een verhoogd alkalisch fosfatase (224 U/l), een verhoogdeyGT

(68 U/l) en een normale SGOT (11 U/l) en LDH (158 U/l).

Het leverscintigram toonde een lever van normale vorm en grootte
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Fig. V, 5 1 t/in 5 4 ;

Emissie tomografisch onderzoek verricht met ds roterende

slant-hole collimator bij patiënt II. Frontale sneden vanaf

posterior met een dikte van 1 cm per doorsnede (achtereen-

volgens genummerd 1 t/m 4).

Rechts dorsaal onder is een groot stapelingsdefect zichtbaar

(Pijl).

R = rechts.

Fig. V, 6 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht b1J patiënt II,

sagittale snede ter plaatse van het stapelingsdefect in de

rechter leverkwab.

Er is alhier een grote cyste zichtbaar (pijl), omgeven door

normaal leverweefsel.

C = craniaal.
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met postero-lateraal in de rechter leverkwab een stapelings-defeet

(Fig. V, 4A t/m 4C). Het emissie tomogram liet zien dat het defect

duidelijk afgegrensd was en posterior lateraal in de rechter kwab

gelokaliseerd (Fig. V, 5 1 t/m 5 4).

Echografisch onderzoek liet dorsaal lateraal in de rechter lever-

kwab een cysteus proces zien met afmetingen van 8 x 6 x 6 cm.

(Fig. V, 6). Verder toonde de lever geen afwijicingen. Een CT-

onderzoek van de bovenbuik bevestiqde de cysteuze aard van het

proces.

Bij punctie van de cyste werd geel cystevocht verkregen, waarin

zich granulocyten, lymfocyten en histiocyten bevonden. Er werden

geen maligne cellen in aangetroffen.

Bij deze patiënt werd de afwijking eveneens met alle drie onder-

zoekmethoden waargenomen. De definitieve diagnose werd door het

echografisch onderzoek geleverd.

5.3 Patiënte III, een vrouw van 78 jaar, bij wie 3 jaar tevoren een

mamma-amputatie links met okseltoilet wegens een mammacarcinoom

was verricht, werd opgenomen wegens misselijkheid en braken.

Bij onderzoek was er drukpijn rechts boven in de buik en in epi-

gastrio. De bezinkingssnelheid der erythrocyten bedroeg 7 mm

in het eerste uur (normaal), devGT 6 U/l (normaal), de SGOT

11 U/l (normaal) en de LDH 185 U/l (normaal) met normale iso-

enzymen.

Wegens verdenking op levermetastasen werd een leverscintigram

verricht. Dit toonde een forse lever met multiple defecten

craniaal op de overgang van de rechter naar de linker leverkwab

en caudaal in de rechter leverkwab (Fig. V, 7A t/m 7C).
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Fig. V, 7A t/m 7C :

Leverscintigram verricht bij patiënte III, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Er zijn multiple stapelingsdsfecten in de lever zichtbaar,

met name twee defecten craniaal op de overgang van rechter

naar linker lobus en éên defect caudaal in de linker lobus.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. = posterior.

r
R

• " * ' * •

s
n

Fig. V, 8 1 t/m 8 1 1:

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënte III. Frontale sneden

vanaf anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede

(achtereenvolgens genummerd 1 t/m 11).

De stapelingsdefecten craniaal op de overgang tussen

de lobi en caudaal in de linker lobus zijn duidelijker

zichtbaar.
R = rechts.
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Fig. V, 9 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënte

III, transversale snede ter plaatse van de stapelingsdefecten

craniaal op de overgang tussen de lobi. Alhier zijn twee

grote en êên kleine cyste zichtbaar.

R = rechts.

R

ANT. R.LAT.

c
POST.

Fig. V, 10A t/m 10C :

Leverscintigram verricht bij patiënt IV, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

De linker leverkwab is fors, de activiteitsverdeling

binnen de lever is normaal.

De marken'ngspunten geven de onderrand van de ribbenboog aan.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. = oosterior.
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Emissie tomografie van de lever maakt deze defecten veel

duidelijker zichtbaar (Fig. V, 8 t/m 8 ). Bij nadere echo-

grafische analyse van de lever bleken de defecten te berusten

op cysten in de lever.

Er waren geen tekenen van metastasen (Fig. V, 9).

Bij gastroscopisch onderzoek werd een oesophagitis en duodenitis

gevonden, waarmee de klachten van de patiënte te verklaren waren.

Na hierop ingestelde therapie verdwenen de klachten. Bij deze

patiënte waren de defecten scherper te zien en beter te lokali-

seren bij de emissie tomografie dan bij de "conventionele" scin-

tigrafie. De aard van de afwijking werd weer geleverd door de

echografie.

5.4 Patiënt IV, een man van 70 jaar, werd opgenomen wegens een op de

thoraxfoto gevonden tumorschaduw in de linker onderkwab. Bij

bronchoscopie werd een tumor in de mediobasale tak van de linker

onderkwabsbronchus gevonden. Hiervan werd een biopsie verricht.

Pathologisch anatomisch onderzoek gaf als diagnose: matig gedif-

ferentieerd plaveiselcelcarcinoom van de long.

Het alkalische fosfatase was licht verhoogd (99 U/l), de v GT

(6 U/l), SGOT (14 U/l) en LDH (213 U/l) waren normaal.

Het leverscintigram toonde een lever van normale vorm en grootte

met een homogene activiteitsverdeling. Er was een diepe hilus

(Fig. V, 10A t/m 10C).

Het emissie tomogram liet de verminderde activiteit in de hilus

veel duidelijker zien met uitbreiding in beide lobi (Fig. V,

11 H/m 11 1 1). Gezien de T-vorm (zie fig. 11 B) werd de diaqnose

gesteld op verminderde activiteit in de hilus ten gevolge van
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Fig. V. Il 1 V 1 1 U :

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënt IV. Frontale sneden vanaf

anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede (achtereen-

volgens genummerd 1 t/m 11).

Duidelijk is de hilus zichtbaar als een gebied met verminderde

activiteitsstapeling, zich uitbreidend naar lateraal in beide

looi (pijl).

R = rechts.

Fig. V, 12 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënt IV,

transversale snede ter plaatse van de hilus.

Het stapelingsdefect op de doorsneden, verkregen bij het

emissie tomografisch onderzoek, wordt veroorzaakt door de

vena portae met vertakkingen naar beide lobi (pijl).

R = rechts.
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normale veiatstrukturen.

Bij echografisch onderzoek bleek het defect inderdaad te berusten

op de vena portae met vertakkingen naar beide leverkwabben (Fig.

V, 12). Er werden geen metastasen gevonden.

Bij deze patiënt bleek de detailweergave van de leverhilus bij

de emissie tomografie veel beter te zijn dan bij de "conventionele"

scintigrafie.

5.5 Patiënte V, een vrouw van 56 jaar, werd opgenomen wegens een

pijnloze icterus. Bij onderzoek werd een icterische vrouw gezien.

Verder lichamelijk onderzoek bracht, behalve een palpabele lever,

geen afwijkingen aan het licht. De bezinkingssnelheid der erythro-

cyten bedroeg 16 mm in het eerste uur, het bilirubine gehalte

in het serum 631 fimoi/i met een één min % van 500 |imol/|tomol (nor-

maalwaarden resp. <£18pmol/l en <0,20|umol/jumol), de alkali-

sche fosfatase 442 U/l (sterk verhoogd), de yGT 540 U/l (sterk

verhoogd), de SGOT 62 U/l (sterk verhoogd) en de LDH 241 U/l (nor-

maal ).

Bij scintigrafisch onderzoek van de lever werd een licht vergrote

lever gezien met verminderde activiteit in het hilusgebied en uit-

breiding in beide leverkwabben (Fig. V, 13A t/m 13C).

Het emissie tomogram liet deze verminderde activiteit duidelijker

zien, waarbij bovendien een duidelijke uitbreiding vanuit de hilus

naar anterior in beide leverkwabben zichtbaar was. (Fig. V, 14 1 t/m
Q

14 ). Wegens de vorm en lokalisatie van het defect werd dit aan

verwijde galwegen of een ruimteinnemend proces uitgave van de

hilus toegeschreven. Echografisch onderzoek van de bovenbuik toonde

een solide ruimteinnemend proces ter plaatse van de pancreaskop,
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Fig. V, 13A t/m 13C :

Leverscintigram verricht bij patiënteV, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Er is verminderde activiteitsstapeling zichtbaar in het

hi lusgebied (pijl).

De markeringspunten geven de onderrand van de ribbenboog aan.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. = posterior.

4

r

Fig. V, 141 t/m 14 8 :

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole col limator bij patiënte V. Frontale sneden vanaf

anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede (achtereen-

volgens genummerd 1 t/m 8).

Er is een fors stapelingsdefect in de leverhilus zichtbaar

met uitbreiding naar anterior in beide lobi (pijl).

R = rechts.
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Fig. V, 15A t/m 15B :

Echografisch onderzoek van de lever en het pancreas verricht

bij patiënte V.

Op de sagittale snede door de leverhilus (Fig. 15A) zijn

sterk verwijde intrahepatische galwegen zichtbaar (pijl).

Op de transversale snede door het caout van het pancreas

(Fig. 15B) is een groot solide rirïmteinnemend proces

zichtbaar met een diameter van 64 mm.

R = rechts. C = craniaal.

Fig. V, 16A t/m 16C :

Leverscintigram verricht bij patiënt VI, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Er is een diepe leverhilus zichtbaar, geen pathologisch

verminderde activiteit.

De markeringspunten geven de onderrand van de ribbenboog aan.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. = posterior.
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een verwijde ductus hepatocholedochus en ter plaatse van het

defect, zoals gezien op het scintigram, verwijde galwegen

(Fig. V, 15A t/m 15B).

Bij de operatie werd een carcinoom van de pancreaskoo gevonden.

Palliatief werd een cholecystoduodenostomie aangelegd.

Ook bij deze patiënt was de uitgebreidheid en vorm van het sta-

pelingsdefect veel duidelijker zichtbaar op het emissie tomogram

dan op het "conventionele" scintigram.

5.6 Patiënt IV, een man van 46 jaar, werd opgenomen wegens algemene

malaise, gewichtsverlies en siikklachten. Bij algemeen lichame-

lijk onderzoek werden klieren gevoeld links supraclaviculair.

De bezinkingssnelheid der erythrocyten bedroeg 30 mm in het

eerste uur, het alkalische fosfatase 92 U/l (licht verhoogd), de

yGT 7 U/l (normaal), de SGOT 11 U/l (normaal) en de LDH 172 U/l

(normaal) met normale iso-enzymfracties.

Op de oesophagus-maagfoto werd een tumor in de cardia gezien

met uitbreiding naar de oesophagus. Dit werd bij aastroscoDie.

bevestigd. Een biopsie van een supraclaviculaire klier gaf als

diagnose: metastase van een adenocarcinoom.

Het leverscintigram toonde een forse linker kwab met een homogene

activiteitsverdel ing in beide leverkwabben. De leverhilus was

diep, zonder tekenen van een ruimteinnemend proces ter plaatse

(Fig. V, 16A t/m 16C).

Bij emissie tomografie van de lever echter werd een fors defect

in de hilus waargenomen, passend bij een ruimteinnemend proces

(Fig. V, 17 1 t/m 17 n ) .

Echografisch onderzoek liet een normale interne echostruktuur
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Fig. V, 17 1 t/m 1 7 n :

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole col limator bij patiënt VI. Frontale sneden vanaf

anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede (achtereen-

volgens genummerd 1 t/m 11).

Er is een fors stapelingsdefect zichtbaar in de leverhilus

met uitbreidina naar anterior in beide lobi (pijl).

R = rechts.

Fig. V, 18 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënt VI.

Transversale snede door de leverhilus.

Lr is een ovale, solide, parenchymateuze struktuur zichtbaar

(pijlen), wijzend op een pathologisch vergrote lymfeklier.

R = rechts.
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Fig. V, 19A t/m 19B :

Leverscintigram verricht bij patiënt VII, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Dorsaai op de overgang tussen beide lobi is een groot

stapelingsdefect zichtbaar (pijl).

Oe markeringspunten geven de onderrand van de ribbenboog aan.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal. Post. = posterior.
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Fig. V, 20 X t/m 20 1 0:

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënt VII. Frontale sneden vanaf

anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede (achtereen-

volgens genummerd 1 t/m 10).

Er is een groot stapelingsdefect tussen beide lobi zicht-

baar (pijl).

R = rechts.
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van de lever zien; er werden geen metastasen waargenomen. In de

leverhilus en para-aortaal werden ronde, parenchvmateuze struk-

turen waargenomen met een diameter van 2 en 2J cm. Gezien de

echografische struktuur past dit bij vergrote lymfklieren in

de leverhilus (Fig. V, 18).

Wegens de uitgebreidheid van de tumor lokaal en de metastasen

op afstand werd afgezien van operatieve therapie.

De patiënt werd met cytostatica behandeld. Bij deze patiënt

was het "conventionele" scintigram vals negatief. Het defect

in de hilus was echter duidelijk zichtbaar op het emissie

tomogram.

5.7 Patiënt VII, een man van 47 jaar, werd poliklinisch gecontro- j

leerd na een nefrectomie rechts 3 jaar tevoren wegens een nier-

carcinoom. Bij poliklinisch onderzoek werden gestoorde lever- •

functies gevonden: alkalische fosfatase 127 U/l (verhoogd) en

v GT 228 U/l (verhoogd).

Het leverscintigram liet een normale lever zien met een homogene

activiteitsverdeling. Er was een stapelingsdefect in de hilus

vanuit dorsaal zichtbaar (Fig.. V, 19A t/m 19C).

Emissie tomografie toonde het defect duidelijker (Fig. V, 20

t/m 2 0 1 0 ) .

Bij echografisch onderzoek bleek dit stapelingsdefect veroorzaakt

te worden door een groot, solide, goed afgegrensd proces, dorsaal

gelegen van de lever met impressie in de hilus (Fig. V, 21).

Met als diagnose: metastase of lokaal recidief van het niercarci-

noom, werd patiënt geopereerd. Hierbij werd een grote, gelige

tumor gevonden, goed afgekapseld en vanuit dorsaal in de hilus
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Fig. V, 21 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënt VII,

sagittale snede ter plaatse van het stapelingsdefect tussen

beide leveriobi.

Er is alhier een groot, solide, ruimteinnemend proces zicht-

baar met een diameter van 107 mm (pijlen).

C = craniaal .

Fig. V, 22A t/m 22C :

Leverscintigram verricht bij patiënt VIII, respectievelijk

anterior, rechts lateraal en posterior aanzicht.

Er is een licht onregelmatige activiteitsstapeling in de

leverhilus zichtbaar.

De markeringspunten geven de onderrand van de ribbenboog aan.

R = rechts. D = dorsaal. Ant. = anterior. R.lat. = rechts

lateraal, Post. = posterior.
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imprimerend. Aangezien de tumor om de qrote vaten gelegen was,

werd volstaan met een proefexcisie. De pathologisch anatomische

diagnose luidde: carcinoom, met dezelfde struktuur als het des-

tijds verwijderde niercarcinoom.

Ook bij deze patiënt was het defect duidelijker zichtbaar op

het emissie tomogram dan op het "conventionele" scintigram.

5.8 Patiënt VIII, een man van 65 jaar, werd opgenomen wegens ver-

moeidheid en pijn in de rug. Het skeletscintigram liet een zeer

uitgebreide metastasering in het skelet zien. Op de thoraxfoto

werden vergrote hilusklieren waargenomen. De bezinkinqssnelheid

der erythrocyten bedroeg 9 mm in het eerste uur, de alkalische

fosfatase 57 U/l (normaal, de y GT 12 U/l (normaal), de SGOT

14 U/l (normaal) en de LDH 176 U/l (normaal) met normale iso-

enzymfracties.

Het scintigram liet een normale lever zien met een homogene

activiteitsverdel ing. In het hi lusgebied was de activiteit

licht onregelmatig (Fig. V, 22A t/m 22C).

Het emissie tomogram toonde daarentegen een verminderde activi-

teit in de hilus met uitbreiding naar de rechter leverkwab

(Fig. V, 23 1 t/m 23 1 2 ) .

Bij echografisch onderzoek werd een normale interne echostruktuur

van de lever waargenomen. In de leverhilus en langs de vena

portae in de rechter leverkwab werden meerdere, goed afgegrensde,

parenchymateuze weefselstrukturen gezien. De uiameter van deze

strukturen bedroeg 2 cm. Gezien de echografische struktuur past

dit bij vergrote lymfek1ieren(Fiq. V, 24).

Mediastinoscopie met lymfeklierbiopsie leverde de diagnose:
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Fig. V, 23 1 t/m 23 1 2:

Emissie tomografisch onderzoek verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënt VIII. Frontale sneden

vanaf anterior met een dikte van 1 cm per doorsnede

(achtereenvolgens genummerd 1 t/m 12).

Er is een duidelijk stapelingsdefect in de hi lus zichtbaar

(Pijl).

R = rechts.

Fig. V, 24 :

Echografisch onderzoek van de lever verricht bij patiënt

VIII, sagittsle snede ter plaatse van de leverhilus.

In de leverhilus zijn meerdere, goed afgegrensde, paren-

chymateuze strukturen zichtbaar, wijzend op pathologisch

vergrote lymfeklieren (pijlen).

C » craniaai.
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metastase van een prostaatcarcinoom. Patiënt werd met lynoral

behandeld.

Bij deze patiënt was op het "conventionele" scintigram slechts

een dubieuze afwijking in de leverhilus zichtbaar. Het emissie

tomogram echter liet een duidelijk defect zien in de leverhilus,

berustend op de lymfekliermetastasen van het prostaatcarcinoom.

Discussie.

Scintigrafisch onderzoek van de lever is nop steeds het onderzoek

van eerste keuze ter detectie van ruimteinnemende processen in

de lever (Skoblar, 1983).

De diagnostische betrouwbaarheid van het "conventionele" lever-
]

scintigram met betrekking tot het aantonen van metastasen c.q. }
i

tumoren in de lever of leverhilus bedroeg in ons onderzoek 76%. j
i

Dit komt overeen met de in de literatuur beschreven waarde

(Cox, 1979). Biersack e.a.(1979) en Scherer e.a.(1979) kwamen

tot een diagnostische betrouwbaarheid rond de 80%, waarbij vals

positieven veroorzaakt werden door levercysten, abcessen en

afwijkingen in de hilus. Vals negatieven komen zeer weinig voor,

in ons onderzoek 2%, in overeenstemming met Scherer e.a.(1979).

Emissie tomografisch onderzoek van de lever blijkt in ons

onderzoek de diagnostische betrouwbaarheid nog te doen toenemen

tot 86%. Dit is vooral te danken aan een duidelijker afbeeldinn

van de strukturen in de porta hepatis (Patiënt VI en VIII), zoals

ook beschreven is door Sample e.a.(1977). Ook is de anatomie van

de lever en relatie met omliggende strukturen zoals de rechter

nier en de galblaas, beter te beoordelen.

Bij de beoordeling van de porta hepatis op het emissie tomogra-
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fisch beeld moet rekening gehouden worden met de anatomische

varianten in het verloop van de vena portae. Meestal wordt een

T-vormig defect waargenomen, berustend op de vena portae met

rechter en linker tak (Fig. V, 25 en 26). Wanneer het kaliber

van de linker tak beduidend kleiner is en beneden het oplossend

vermogen van de gammacamera valt, ontstaat een gebogen defect

(Fig. V, 27 en 28).

Voor een goede beoordeling van dit gebied is ervaring met emis-

sie tomografie en correlatie met echografisch onderzoek noodza-

kelijk.

Bij afwijkingen aan het oppervlak van de lever gelegen, levert

emissie tomografie geen verbetering in de diagnostische betrouw-

baarheid op. Differentiatie tussen een anatomische variant en

een perifeer ruimteinnemend proces is dan alleen met echografisch

onderzoek mogelijk.

Ook Berche e.a.(1981) vonden een toename in de diagnostische be-

trouwbaarheid van de emissie tomografie ter detectie van ruimte-

innemende processen in de lever in verhouding tot de "conventio-

nele" scintigrafie. Dendy e.a.(1981) daarentegen vonden geen

toename. Dit kan verklaard worden doordat deze laatste groep een

andere techniek toepaste en wel tomografie verrichtte met behulp

van de Aberdeen scanner: een multikristal detector (zie hoofdstuk

I). Tevens werd in dit onderzoek slechts één dwarsdoorsnede door

de lever vervaardigd.

Een massa in de lever zal eerder interfereren met de functie van

de Kupffer'se cellen dan een verschil in acoustische impedantie

(gemeten met echografisch onderzoek) of in weefseldichtheid

(gemeten met CT-onderzoek) veroorzaken. Hierdoor is de diagnos-
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Fig. V, 25 :

Emissie tomografisch onderzoek van de lever, verricht

met de roterende gammacamera, transversale doorsnede.

Er is een T-vormig defect zichtbaar ter plaatse van de

levsrhilus (pijl).

A = anterior. P = posterior. R = rechts. L = links.

Fig. V, 26 :

Echografisch onderzoek van de lever. Transversale door-

snede door de leverhilus ter plaatse van het defect

gezien op het scintigram (Fig. V, 25). Duidelijk is de

vena portae zichtbaar, waarvan de rechter tak (lange pijl)

dezelfde diameter heeft als de linker (korte pijl).

R = rechts.
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Fig. V. 27 :

Emissie tomografisch onderzoek van de lever, verricht met

de roterende slant-hole collimator.

Er is een boogvormig defect zichtbaar, uitgaande van de

leverhilus met uitbreiding in de rechter lobus (pijlen).

R = rechts.

Fig. V, 28 :

Echografisch onderzoek van de lever. Transversale doorsnede

door de leverhilus ter plaatse van het defect gezien op het

scintigram (Fig. V, 27).

De rechter tak van de vena portae (lange pijl) heeft een

grotere diameter dan de linker (korte pijl).

R = rechts.
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tische betrouwbaarheid van echografisch en CT-onderzoek lager

dan bereikt kan worden met de scintigrafie, zeker wanneer aan-

sluitend emissie tomografie verricht wordt. Dit ondanks het

feit dat het oplossend vermogen van de gammacamera beduidend

slechter is dan bereikt kan worden met de echografie apparatuur

of de röntgen computer tomoqraaf.

Door velen worden scintigrafie en echografie als complementaire

technieken gezien (Garrett e.a., 1976; Taylor e.a., 1977). In

een klein aantal gevallen mislukt de echografie door lucht-

interpositie. Ook is het onderzoek tijdrovend en sterk afhankelijk

van vaardigheid en kennis van de onderzoeker.

Daarom is, hoewel de diagnostische betrouwbaarheid van de echo-

grafie ter detectie van metastasen c.q. tumoren in de lever of

leverhilus bij sommige auteurs rond de 90% uitvalt (Scherer e.a.,

1979; Bryan e.a., 1977 en Sample e.a., 1977), toch de echografie

minder geschikt als onderzoek van eerste keuze. Wel is het zeer

goed bruikbaar bij een nadere analyse van afwijkingen qezien op het

leverscintigram.

De hoge sensitiviteit (100%) en specificiteit (79%) van de emissie

tomografie in ons onderzoek geldt alleen voor de groeo patiënten

zoals deze door ons onderzocht werd: patiënten met een bekende

primaire tumor en patiënten met klinische verdenking op ruimte-

innemende processen in de lever. Indien emissie tomografie als

routine onderzoek toegepast wordt na elk scintigrafisch onderzoek

van de lever, zal zeker de specificiteit dalen, daar ook lever-

cirrhose defecten kan veroorzaken.

De diagnostische betrouwbaarheid van de laboratoriumbepaling

ter detectie van metastasen in de lever ofwel metastasen c.q.
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tumoren in de leverhilus, wordt sterk beïnvloed door het hoge

aantal vals positieven bij de alkalische fosfatase - en het

hoge aantal vals negatieven bij de SGOT-, SGPT- en LDH-bepa-

1i ngen.

De in ons onderzoek gevonden waarden hiervoor (zie tabel V, e)

komen overeen met wat in de literatuur vermeld wordt wat be-

treft de S60T- en LDH-bepaling.

De betrouwbaarheid van de alkalische fosfatase bepaling is in

ons onderzoek lager dan in de literatuur vermeld wordt, ten

gevolge van een relatief hoog aantal patiënten met skelet-

metastasen in ons onderzoek.

Ook de y GT-bepaling is minder betrouwbaar dan vermeld wordt

in de literatuur. Scherer e.a.(1979) vermelden hierover een

diagnostische betrouwbaarheid voor het aantonen van levermetas-

tasen van 82%. Lacaine e.a.(1979) vermelden een hoge predictieve

waarde van een positieve test bij een abnormale waarde van de

gecombineerde, niet gecorreleerde, bepaling van de alkalische

fosfatase en V'GT van 80%.

In ons onderzoek blijkt de diagnostische betrouwbaarheid van de

ƒGT-bepaling gelijk te zijn aan die van de alkalische fosfatase

bepaling. Dit wordt veroorzaakt door enkele patiënten met een

cirrhosis hepatis in ons onderzoek.
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Hoofdstuk VI.

Emissie tomografie van het skelet.

1. Inleiding.

99mIn 1971 werd door Subramanian e.a. voor de eerste maal een met

Technetium gelabeld fosfaatcomplex gebruikt voor skeletscintigrafie.

Het is in de loop der jaren een betrouwbaar onderzoek gebleken voor

het aantonen van zowel benigne als maligne bot- en gewrichtsaandoe-

ningeri. Tevens is het een eenvoudig onderzoek, waarbij in korte tijd

informatie betreffende het gehele skelet kan worden verkregen. Het

onderzoek is echter niet specifiek, daar een verhoogde stapeling van

het radiofarmacon in het skelet gevonden wordt zowel bij primaire

als secundaire bottumoren, ontstekingen, fracturen, metabole ziekten,

arthritiden, morbus Paget en botinfarcten. Een verminderde stapeling

kan men zien na radiotherapie, bij een avasculaire necrose, bij bot-

cysten, agressieve tumoren, multiple myeloom, plasmocytoom en het eind-

stadium van de morbus Paget. (De Haas en Ruys, 1975).

Het radiofarmacon bereikt het bot via de bloedvaten. Het botweefsel

heeft een hoge affiniteit voor de fosfaatcomplexen en extraheert deze

uit het bloed. Vermoedelijk worden de technetium-99mfosfaatcomplexen

gebonden aan de hydroxyapatiet kristallen, die zelf opgebouwd zijn

uit calcium en fosfaationen. Op plaatsen waar groeiprocessen optreden

en op plaatsen waar reparatieve processen plaatsvinden, als reactie

op een botlaesie, is het aantal hydroxyapatiet kristallen groter.

Tevens wordt het oppervlak van de kristallen nog vergroot doordat er

kleinere kristallen gevormd worden (van Langevelde, 1977; Pauwels, 1980).
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Afwijkingen op het skeletscintigram treden frequent eerder op dan bij

het röntgenonderzoek, vooral bij metastasen (tot 3 a 6 maanden eerder)

en bij osteomyelitis (Treves e.a. 1976; Cornelisse, 1979).

Ook voor de orthopaedie kan het skeletscintigram belangrijke aanwij-

zingen geven over het al of niet aanwezig zijn van botaandoeningen

zoals de avasculaire necrose van het caput femoris bij een collum-

fractuur, een pseudarthrose vorming na een fractuur of het aantonen

van een loszittende heupprothese (Stadalnick e.a. 1975; Weiss e.a. 1979;

Williamson e.a. 1979, Merrick 1930).

Met het conventionele skeletscintigram is een exacte localisatie van

de skeletafwijking vaak niet mogelijk door overprojektie. Dit terwijl

juist bij orthopaedische aandoeningen en bij solitaire wervelafwij-

kingen een preciese localisering zeer wenselijk is. Dit geldt vooral

indien ter nadere diagnostiek een skeletbiopsie noodzakelijk is.

Deze nadere localisering is wel te bereiken met behulp van het emissie

tomografisch onderzoek van het verdachte gebied.

2. Methodieken.

Minimaal 2 uur en maximaal 4 uur na intraveneuze injectie van 350 MBq

(10 mCi) technetium-99m-methyleendifosfonaat (M.D.P.) (Subramanian e.a.

1975) worden detail opnamen van het skelet vervaardigd zowel vanuit

anterior als posterior ten opzichte van de patient. Als col limator

wordt de low energy, high resolution parallel hole collimator gebruikt.

Als eerste detailopname wordt een posterior opname van de thorax ver-

vaardigd waarbij 400.000 counts worden verzameld. De andere details

van het skelet worden hierna opgenomen. Per opname wordt dezelfde

tijd aangehouden als voor de posterior thoraxopname noodzakelijk is.

134



Hierna worden van de bij het gewone scintigram gevonden afwijkende

gebieden of van de klinisch verdachte skeletdelen opnamen vervaardigd

met behulp van de roterende slant-hole collimstor voor de emissie

tomografie.

Van alle scintigrafisch afwijkende skeletdelen werd röntgenonderzoek,

eventueel met pianigrafie, verricht. Indien noodzakelijk werd een

botbiopsie of een chirurgische excisie van de afwijking verricht.

3. Resultaten.

In totaal werden 30 patiënten onderzocht met een gevarieerde skelet-

pathologie. Aangezien bij het skeletscintigrafisch onderzoek geen

beperking in pathologie, zoals bij het onderzoek van de lever, inge-

voerd werd (zie hoofdstuk V),zijn de klinische bevindingen, resul-

taten van de scintigrafie, emissie tomografie en röntgenonderzoek

per patient apart vermeld in tabelVIa.De uiteindelijke diagnose werd

gesteld op het typische röntgenbeeld of bij chirurgische exploratie

van de afwijking.

Het skeletscintigram werd als abnormaal beoordeeld indien er visueel

een verhoogde activiteit werd waargenomen in vergelijking met een

overeenkomstig skeletdeel. Dezelfde maatstaf gold ook voor het

emissie tomografisch onderzoek.

4. Bespreking van de resultaten.

Emissie tomografisch onderzoek van het skelet maakte bij alle, in dit

onderzoek beschreven, patiënten een exacte lokalisatie mogelijk van

het gebied met verhoogde activiteitsstapeling, waargenomen op het
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"conventionele" skeletscintigram. Bij één patient (patiënte XXV),

kon een dubieuze afwijking op het skeletscintigram duidelijk zicht-

baar gemaakt worden met behulp van emissie tomografie. Door vermij-

ding van de overprojektie van vóór en achter de afwijking gelegen

botweefsel is er bij deze patiënte ook een verbetering in de diag-

nostische betrouwbaarheid van het skeletscintigram bereikt, dankzij

de toepassing van de emissie tomografie. Bij de andere patiënten werd

geen verbetering in de detectie bereikt, wel in de lokalisatie (pa-

tient II, VII, XV, XXII, XXIV en XXV).

Bij de orthopaedische patiënten kwam een duidelijke verbetering in de

diagnostiek aan het licht (patient (patient I, V, VI, VII, IX, X, XI,

XIII, XV, XXII, XXVI, en XXVII) doordat met name processen in de wer-

velkolom beter te lokaliseren waren en een avasculaire necrose van

het caput femoris uitgesloten kon worden.

Een verbetering in de specificiteit is niet mogelijk, aangezien het

skeletscintigram in het geheel niet specifiek is voor een bepaalde

afwijking, maar slechts een verhoogde osteobl asten-activiteit weer-

spiegelt.

De bij scintigrafie en emissie tomografie gevonden afwijking dient

altijd door middel van röntgenonderzoek of eventueel een biopsie ge-

verifieerd te worden. Een biopsie kan noodzakelijk zijn aangezien

het röntgenonderzoek in een aantal gevallen bij metastasen en osteo-

myelitis nog normaal kan zijn (Majd en Frankel, 1976; Bell e.a.

1978).

5. Casuïstiek.

Een aantal, voor de onderzochte skeletaandoeningen, representatieve

patiënten zullen hieronder besproken worden. De cijfers achter de

patiënten verwijzen naar tabel VI, a.



Fig. VI, 1 :

Skeletscintigram verricht bij patiënte I, posterior opname

van lumbale wervel kolom en bekken.

Er is sterk verhoogde activiteit in L 4 (pijl)-

R = rechts.

1

4
f

Fig. VI, lltfv\ 2 7 :

Emissie tomografie verricht met de roterende slant-hole col li-

mator bij patiënte I. Opnamen van de lumbale wervelkolom.

Vanaf posterior werden sneden vervaardigd in het frontale vlak

met een dikte van 0,5 cm.

Er is sterk verhoogde activiteit zichtbaar in de arcus rechts

en het gehele corpus van L. (pijl). Einddiagnose: Morbus Paget.

R = rechts.
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Fig. VI, 3 :

PIanigrafie van L« vanuit lateraal verricht bij patiënte I.

Er is een sclerose van het corpus L4 met een wolkig aspect

(Pijl)-

Fig. VI, 4 :

Skeietscintigram verricht bij patiënt II, detailopnamen van

de knieën en onderbenen vanuit anterior.

Er is sterk verhoogde activiteit in de rechter tibia proxi-

maal (pijl).

R = rechts.

138



t f " f * 't* "f f

2 * ff ft ft
' • • • ; ; . ; ' • * ' • < ' • • .

r* ft
Fig. 5 1 t/m 5 1 1:

Emissie tomografie verricht met de roterende slant-hole colli-

mator bij patiënt II. Opnamen van de knieën en onderbenen vanuit

anterior. Er werden sneden vervaardigd in het frontale vlak

met een dikte van 0,5 cm.

Duidelijk is de verhoogde activiteit proximaai in de rechter

tibia zichtbaar, deze strekt zich ver naar dorsaal uit.

R = rechts. Einddiagnose: Osteoid osteoma.

Fig. VI. 6 :

PIanigrafie van het proximale deel van de rechter tibia bij

patiënt II.

Er is een radiolucente haard zichtbaar omgeven door een gebied

met sterke osteosclerose (pijlen). In de radiolucente haard

zijn sclerotische gebieden aanwezig. Beeld wijst op een osteoid

osteoma.
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5.1.Patiënte I, een vrouw van 58 jaar, werd opgenomen ter evaluatie van

lage rugpijn en een poliklinisch gevonden verhoogd alkalische fosfa-

tase (216 Bessey U/l). Het calcium- en fosfaatgehalte in het serum

was normaal. Ter screening op een skeletaandoening werd een skelet-

scintigram vervaardigd.

Hierop werd verhoogde activiteit waargenomen ter plaatse van L^

(Fig. VI, 1). Emissie tomografie liet de verhoogde activiteit zien in

de arcus rechts en het gehele corpus van L4 (Fig. VI, 2 t/m 2 ).

richt röntgenonderzoek met pianigrafie toonde een sclerose van het

corpus van L^ met een wolkig aspect (Fig. VI, 3).

Vervolgens werd door de orthopaedisch chirurg een biopsie verricht

van L-. Bij pathologisch anatomisch onderzoek van dit biopt werd

versterkte botaanmaak en -afbraak gevonden, passend bij een morbus

Paget.

Hoewel de afwijking in de wervel duidelijk zichtbaar was op het

"conventionele" skeletscintigram, werd met de emissie tomografie

een preciese lokalisering verkregen die belangrijk bleek voor een

gerichte biopsie.

5.2.Patient II, een jongerv van 6 jaar, werd door de orthopaedisch chirurg

verwezen voor een skeletscintigram wegens pijn in het rechter onder-

been. Bij onderzoek werd alleen drukpijn gevonden op de rechter tibia

proximaal.

Het skeletscintigram liet verhoogde activiteit zien proximaal in de

rechter tibia (Fig. VI, 4).

Bij emissie tomografie werd de verhoogde activiteit waargenomen zowel

anterior, lateraal als dorsaal in de rechter tibia (Fig. VI, 5 t/m 5 ).

Röntgenonderzoek van de rechter tibia met pianigrafie gaf een afwij-

king te zien, sterk verdacht voor een osteoid osteoma (Fig. VI, 6).
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Fig. VI, 7 :

Röntgenopname van de rechter heup bij patiënte IX.

Er is een status na inbrenging van een compressie-heupschroef

met 2-gats zijplaat wegens een mediale collumfractuur.

POST. ANT.

Fig. VI. 8 :

Skeletscintigratn van patiënte IX, detail opnamen van bekken en

heupen vanuit zowel anterior als posterior.

Er is licht verhoogde activiteit in de rechter heup zichtbaar

(Pijl).

R = rechts. Ant. = anterior. Post. = posterior.
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Fig. VI. ̂ t /m 9 8 :

Emissie tomografie van de rechter heup verricht bij patiënte

IX. Opnamen vanuit anterior. Er werden sneden vervaardigd in

het frontale vlak met een dikte van 0,5 cm.

Duidelijk is het schroefkanaal zichtbaar (pijl). Tevens is

er verhoogde activiteit in het craniaie deel van het caput

femoris. Er is geen aanwijzing voor een avascuiaire necrose.

R = rechts:

Fig. VI, 10 :

Skeletscintigram verricht bij patiënte IX, detailopname van

de heupen vanuit anterior.

Er is sterk verhoogde activiteit in de gehele linker heup (pijl).

R = rechts. Ant. = anterior.
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Dit proces werd door de orthopaedisch chirurg geëxcideerd. Patholo-

gisch anatomisch onderzoek bevestigde de diagnose osteoid osteoma.

Ook hier maakte emissie tomografie een betere lokalisering mogelijk

van het proces in vergelijking met het "conventionele" skeletscinti-

gram.

5.3.Patiënte V, een vrouw van 69 jaar, werd verwezen voor een skeletscin-

tigram van de rechter heup. Zeven maanden tevoren was er wegens een

mediale collumfractuur rechts een schroef en plaat ingebracht.

Op klinische gronden werd gedacht aan de mogelijkheid van een avascu-

laire necrose van het caput femoris rechts.

Röntgenonderzoek van de rechterheup liet een status zien na inbren-

ging van een compressie-heupschroef met 2-gats zijplaat (Fici. VI, 7).

Bij het skeletscintigram werd een licht verhoogde activiteit in de

rechter heup gevonden (Fig. VI, 8).

Het emissie tomogram van de rechter heup liet een verhooqde activiteit

zien in het cranial e gedeelte van het caput femoris. Tevens was het

schroefkanaal duidelijk zichtbaar. Er werd geen verminderde activiteit

waargenomen zoals bij een avasculaire necrose gezien wordt (Fig. VI,

9 1 t/m 9 8 ) .

Het emissie tomogram liet bij deze patiënte een meer gedetailleerd

beeld zien van de rechter heup, waarbij met name het schroefkanaal

goed zichtbaar was. Met het emissie tomogram kon een avasculaire

necrose uitgesloten worden.

5.4.Patiënte IX, een vrouw van 93 jaar, werd opgenomen v/egens een mediale

collumfractuur van het linker femur. Er werd een comprcssie-heupsehroef

met zijplaat ingebracht. Ter evaluatie van een eventuele avasculaire

necrose van het caput femoris werd een skeletscintinram vervaardigd.
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Fig. VI, 111 t/m 1 1 1 6 :

Emissie tomografie van de linker heup bij patiënte IX, verricht

met de roterende slant-hole collimator. Er werden vanuit

anterior sneden in het frontale vlak vervaardigd met een dikte

van 0,5 cm.

Er 1s verhoogde activiteit zichtbaar ter plaatse van de fractuur

(kleine pijl). Tevens is er verhoogde activiteit in het aceta-

bu lum (grote pijl).

R = rechts.
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Dit liet een verhoogde activiteit zien in de gehele linker heup(Fig.VI, 10),

Bij emissie tomografie van de linker heup werd de verhoogde activiteit

waargenomen in het collum femoris ter plaatse van de fractuur, in de

proximal e femurschacht ter plaatse van de schroeven en tevens in het

acetabulum (Fig.VI, 11 t/m 11*°). Er waren geen aanwijzingen voor een

avasculaire necrose. Bij het hierna verrichte röntgenonderzoek bleek

de schroef door het caput heen te steken, waardoor de verhoogde

activiteit in het acetabulum verklaard werd (Fig. VI, 12).

Hierop werd de schroef teruggedraaid. Aangezien de schroef wederom

doorhakte werd uiteindelijk een heupprothese ingebracht.

Fig. VI, 12 :

Röntgenopname van de linker heup bij patiënte IX.

Er is een status na inbrenging van een compressie-heupschroef

met 2-gats zijplaat wegens een mediale collumfractuur. De

schroef steekt door het caput heen.
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Fig. VI. 13 :

Skeietscintigram verricht bij patiënt XIII, detailopnamen van

de heupen vanuit anterior en posterior.

Lateraal van de heupprothese rechts is verhoogde activiteit

zichtbaar in de weke delen, wijzend op ectoposche botvorming

(PUI).

R = rechts. Ant. = anterior. Post. = posterior.

Fig. VI, 15 :

Röntgenopname van de rechter heup bij patiënt XIII.

Er is botvorming in de weke delen zichtbaar lateraal van de

prothese (pijl).
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Fig. VI, 14 l t/m 14 1 2 :

Emissie tomografie van de rechter heup verricht met de roterende

slant-hole collimator bij patiënt XIII. Er werden vanuit anterior

doorsneden vervaardigd in het frontale vlak met een dikte van

0,5 cm.

Duidelijk is de verhoogde activiteit zichtbaar lateraal van de

prothese (pijl). Dit wordt veroorzaakt door zowel verhoogde

activiteit in het trochanter major fragment, als ook door de

ectopische botvorming in de weke delen.

R = rechts.
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De emissie tomografie maakte bij deze patiënte dus tevens een duide-

lijke aandoening van het acetabulum zichtbaar, die het gevolg was van

de operatieve ingreep. Deze was bij het "conventionele" scintigram

niet afzonderlijk aantoonbaar.

5.5.Patient XIII, een man van 61 jaar, werd voor een skeletscintigram ver-

wezen ter analyse van een heupprothese rechts. Twee jaar tevoren was

er een schalenprothese volgens Wagner rechts ingebracht wegens een

coxarthrose. Aangezien de prothese losliet, werd deze na 1| jaar ver-

vangen door een totale heupprothese volgens Mi teelmeier. Daar de pa-

tient wederom pijn in de rechter heup aangaf werd een skeletscinti-

gram aangevraagd.

Dit liet een status na heupprothese rechts zien met een sterke acti-

viteitsstapeling lateraal van de prothese in de weke delen, wijzend op

een ectopische botvorming (Fig. VI, 13).

Het emissie tomogram liet deze ectopische botvorming duidelijker zien,

evenals de ingebrachte prothese (Fig.VI, 14 ̂ / m 14 i Z ) .

Bij het röntgenonderzoek werd een goede stand van de prothese waarge-

nomen met een botnieuwvorming in de weke delen lateraal van de inge-

brachte prothese (Fig. VI, 15).

Ook bij deze patient gaf het emissie tomogram een meer exacte loka-

lisering van de afwijking,gezien op het "conventionele" skeletscinti-

gram. Vooral is de uitbreiding van de ectopische botvorming beter te

beoordelen.

5.6.Patiënte XV, een vrouw van 30 jaar, werd gezien wegens lage rugklach-

ten. Zij was enige jaren tevoren in Mexico geopereerd wegens een lum-

bale scoliose. Bij deze operatie was een interspi naIe spondylodese
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Fig. VI, 16 :

Skeletscintigram verricht bij patiënte XV, detail opnamen van

de wervel kolom vanuit posterior. Links thoracale wervel kolom,

rechts lumbale wervel kol om.

Er is verhoogde activiteit zichtbaar in Th,^ en L, (pijlen).

Tevens is er verhoogde activiteit in de 7e rib links lateraal

ten gevolge van een recent trauma.

R = rechts.

Fig. VI, 18A en 18B :

Röntgenopname van de lumbale wervelkolom bij patiënte XV,

anterior-posterior opname (18 ) en laterale opname (18 ).

De staaf in het bekken rechts ligt los (zwarte pijl), tevens

is er een breuk in één der cerclagedraden (witte pijl).

149



' ?>'<»? \l 2

V»/

Fig. VI, 17 l t/m 17 15:

Emissie tomografie van de lumbale wervelkolom verricht met

de roterende slant-hole collimator bij patiënte XV. Er werden

vanuit posterior sneden vervaardigd in het frontale vlak met

een dikte van 0,5 cm.

Er is verhoogde activiteit zichtbaar in de arcus links van

Th,„ (kleine pijl) en in de arcus en boogvoeten beiderzijds

van l 3 (grote pijl).

R = rechts.
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van Lp tot en met l, verricht. Tevens was er een metalen staaf inge-

bracht dorsaal tussen Th,, en S,. Deze staaf was met cerclagedraden

verbonden met de wervelbogen. Aangezien patiënte pijn bleef houden en

er bij lichamelijk onderzoek een abnormale beweeglijkheid opviel laag

lumbaal, werd gedacht aan een pseudarthrose.

Het skeletscintigram liet een verhoogde activiteit zien ter plaatse

van Th 1 2 en L3 (Fig. VI, 16).

Bij emissie tomografie bleek deze verhoogde activiteit in T h ^ zich

te bevinden ter plaatse van de wervelboog links, alsmede in L~ ter

plaatse van de wervelboog beiderzijds en de boogvoeten (Fig. VI,

17 * t/m 17 1 5 ) .

Het röntgenonderzoek toonde een loszittende staaf met een breuk in

één der cerclagedragen (Fig. VI, 18A en 18B).

De verhoogde activiteit ter plaatse van Th.p kan zeer wel verklaard

worden uit een prikkeling van het bot ten gevolge van de beweging van

de loszittende prothese.

De verhoogde activiteit ter plaatse van L, kan zeer wel passen bij

een pseudarthrose L3 - L^.

Nader onderzoek werd niet verricht, aangezien patiënte weer naar het

buitenland vertrok.

Met behulp van het emissie tomografisch onderzoek blijkt duidelijk

een exactere lokalisering mogelijk van de afwijkingen in de wervel-

kolom. Hierdoor is het ook mogelijk de oorzaak van de afwijking meer

nauwkeurig vast te stellen.

5.7.Patient XXII, een man van 62 jaar, werd verwezen wegens pijn in het

linker bovenbeen. Er was in het verleden een cholecystectomie ver-

richt. Het postoperatieve beloop werd gecompliceerd door een subfre-
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Fig. VI, 19 :

Skeletscintigram verricht bij patiënt XXII, detail opname van

het bekken en de heupen vanuit anterior.

Er is sterk verhoogde activiteit in de gehele linker heup (pijl).

R = rechts. Ant. = anterior.
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Fig. VI, 201t/ro 20 8 :

Emissie tomografie van de linker heup verricht bij patiënt

XXII met de roterende slant-hole col limator. Er werden vanuit

anterior sneden in het frontale vlak vervaardigd met een

dikte van 0,5 cm.

Er is sterk verhoogde activiteit zichtbaar in het linker heup-

gewricht, overgrijpend op het acetabulum en het caput femoris

(pijl). Einddiagnose: Arthritis en osteomyelitis van het caput femoris.

R = rechts.
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Fig. VI, 21 :

Rontgenopname van de linker heup bij patiënt XXII.

Er is een wijde gewrichtsspleet (pijl) zichtbaar met aantas-

ting van het caput femoris.

Fig. VI, 22B :

C.T.-scan van patiënt XXII. Transversale snede door het linker

heupgewricht na contrasttoediening.

Er zijn multipele defecten in het caput femoris ter plaatse

van het gewrichtsvlak (pijl).

Fig. VI, 22A :

C.T.-scan van patiënt XXII. Transversale snede op het niveau

van de heupgewrichten.

Er is een wijde gewrichtsspleet links zichtbaar, wijzend op

een arthritis (pijl).

R = rechts.
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Fig. VI, 23 :

Skeletscintigram verricht bij patiënte XXV. Opname van het

gehele skelet vanuit posterior.

Er is minimaal verhoogde activiteit zichtbaar ter plaatse van

Th 1 2 (pijl).

R = rechts.
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Fig. VI, 24 1 t/m 24 8 :

Emissie tomografie van het thoraco-lumbale overgangsgebied bij

patiënte XXV verricht met de roterende slant-hole collimator.

Er werden vanuit posterior sneden in het frontale vlak ver-

vaardigd met een dikte van 0,5 cm.

Er is sterk verhoogde activiteit zichtbaar in de arcus rechts

en het corpus van Th,„ (pijl). Het wervelkanaal is duidelijk

zichtbaar. Einddiagnose: Osteoporose met vermoedelijk compressiefractuur.

R = rechts.

Fig. VI, 25 :

Röntgenopname van Th.- verricht bij patiënte XXV, laterale

opname.

Er is een osteoporose en wigvornnge misvorming van Th.- (pijJen).
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nisch abces. Bij onderzoek werd, behalve een beweginosbeperking in

het linker heupgewricht, een vergrote linker prostaatkwab gevonden.

Op verdenking van een prostaatcarcinoom met skeletmetastasen werd

h i j verwezen voor een scintigrafisch onderzoek van het skelet.

Het skeletscintigram l i e t een verhoogde act iv i te i t zien in de

gehele linker heup (Fig. VI , 19).

Het emissie tomogram toonde een verhoogde ac t iv i te i t in het linker

heupgewricht overgrijpend op het acetabulum en caput femoris (Fig. VI ,
1 8

20 t/m 20 ). Bi j röntgen- en C.T.-onderzoek van de linker heup bleek

een wijde gewrichtsspleet te bestaan met multiple ophelderingen in

het caput femoris (Fig. VI , 21, 22A en 22B).

Onder de diagnose ar thr i t is van de linker heup met osteomyelitis van

het caput femoris werd patient geopereerd. Deze diagnose werd b i j de

operatie bevestigd. Het caput en collum femoris werden gereseceerd.

Bi j pathologisch anatomisch onderzoek bleek er een osteomyelitis te

bestaan van het caput femoris.

Met behulp van de emissie tomografie was ook hier een betere lokal i -

sering en bepaling van de uitgebreidheid van de aandoening in de

linker heup mogelijk.

5.8.Patiënte XXV, een vrouw van 69 jaar, werd verwezen wegens rugklachten

thoracaal. Het alkalische fosfatase-, calcium- en fosfaatgehalte in

het serum waren normaal.

Het skeletscintigram l ie t een minimaal verhoogde ac t iv i te i t zien ter

plaatse van Th12 (Fig. VI , 23).

Bi j emissie tomografie bleek deze verhoogde ac t iv i te i t zich in het

corpus en in de wervelboog rechts van Th^ te bevinden (Fig. VI , 24
Q

t/m 24 ). Röntgenonderzoek met planiqrafie toonde een wigvormige mis-

vorming van Th,p zonder afwijkende botstruktuur (Fig. VI, 25). Ook
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C.T.-onderzoek van deze wervel liet een normale botstruktuur zien.

Bij deze patient bleek de verhoogde activiteit veel duidelijker zicht-

baar te zijn op het emissie tomogram dan op het "conventionele" scinti-

gram. De verhoogde activiteit was duidelijk af te scheiden ten opzichte

van de andere wervels. Tevens was een duidelijke lokalisering mogelijk

van het gebied met verhoogde activiteit. Gezien het röntgenon-

derzoek en de gelokaliseerde afwijking bij het scintigrafisch on-

derzoek werd de diagnose gesteld op een osteoporose met vermoedelijk

een recente compressiefractuur van Th,~. Nader onderzoek werd niet

verricht.

6. Discussie

Het ske^atscintigram is een gevoelig onderzoek voor het aantonen van

botpathologie, aangezien het berust op een toegenomen vascularisatie en

een botnieuwvorming in het aangetaste bot. Het röntgenonderzoek is

pas positief bij 30 tot 50% afname van het calciumgehalte in het bot,

waardoor zowel metastasen als ontstekingsprocessen eerder met behulp

van scintigrafie gedetecteerd worden dan met behulp van röntgenonder-

zoek. (Bell e.a., 1978).

Bij het onderzoek naar skeletmetastasen zal de emissie tomografie wei-

nig aan de diagnostiek toevoegen, aangezien het "conventionele" skelet-

scintigram gecombineerd met röntgenonderzoek alleen meestal reeds be-

wijzend is voor een metastasering. Alleen indien er geen afwijkingen

aantoonbaar zijn op de röntgenfoto kan een nadere lokalisering van

de verhoogde activiteit noodzakelijk zijn ten behoeve van een gerichte

punctie. Bij afwijkingen in de wervel kolom of het bekken maakt de

emissie tomografie een exacte plaatsbepaling mogelijk, waardoor soms de
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diagnose reeds hierop duidelijk gesteld kan worden (patient VIII, XIV,

XV, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVIII en XXX).

Afwijkingen in de heupen en met name collumfracturen waarbij er ver-

denking is op een avasculaire necrose van het caput femoris zijn vooral

zeer goed nader te diagnostiseren met behulp van de emissie tomografie.

Bij de in ons onderzoek vermelde patiënten (patient V, VI, en XI), kon

een avasculaire necrose uitgesloten worden, hetgeen door het klinisch

beloop bevestigd werd.

De uitgebreidheid van de heupaandoening was bij enkele patiënten (pa-

tient IX, XIII en XXII) alleen duidelijk te beoordelen met behulp van

het emissie tomogram.

Het skeletscintigram maakt echter geen selectieve diagnose mogelijk,

aangezien het onderzoek niet specifiek is. Emissie tomografie van het

skelet brengt hierin geen verandering. Echter door de exacte lokalise-

ring van de afwijking is meer gericht vervolgonderzoek mogelijk, met

name het verrichten van een botbiopsie (zoals verricht bij patiënte I).

Speciaal kan dit van belang zijn bij röntgenologisch nog niet zicht-

bare afwijkingen.

De winst in de diagnostiek zal het hoogst zijn \ioor orthopedische af-

wijkingen zoals ook in ons onderzoek (zie wervel- en heupafwijkingen)

gebleken is.
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Tabel VI, a :

Klinische bevindingen en resultaten van röntgenonderzoek,

skeletscintigrafie en emissie tomografie bij ie in dit

onderzoek betrokken patiënten.

De einddiagnose werd gesteld op het pathologisch anatomische

beeld verkregen na biopsie (deze patiënten zijn gemerkt met

een ster), of op het typische röntgenbeeld, gecombineerd met

het klinisch beloop.
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Patiënt

I

II

in

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Geslacht en leeftijd

Vrouw, 58 jaar

Han, 6 jaar

Han, 75 jaar

Vrouw, 55 jaar

Vrouw, 68 jaar

Vrouw, 24 jaar

Han, 93 jaar

Vrouw, 74 jaar

Vrouw, 93 jaar

Vrouw, 17 jaar

Klinische gegevens

Lumbale rugklachten.
Alk. fosfatase verhoogd.

Pijnklachten rechter onderbeen.

Prostaatcarcinoom, verhoogd alk.
fosfatase.

HaiüMcarcinoom, verhoogd alk.
fosfatase.

Mediale collumfractuur behandeld met
schroef en plaat.
Avasculaire necrose caput ?

Status na traumatische heupluxatie
anterior inferior rechts.
Avasculaire necrose caput ?

Heftige pijn in de rug en beide
onderbenen. Leucopenie.

Snel progressieve osteoporose.

Mediale collumfractuur linker femur
behandeld met schroef en plaat.
Avasculaire necrose ?

Abces in de rechter trochanterstreek
met mogelijk osteomyelitis.

RBntgenologische gegevens

Sclerose van L-4 met wolkig
aspect.

Verdenking op een osteoid
osteoma proximaal in de rechter
tibia.

f
. _, . _Y
Destructief proces t.p.v. Ttwfs>
zeer verdacht voor metastasen.

Skeletmetastasen in linker
schouder.

Mediale geïnclaveerde collum-
fractuur rechts met compressie-
heupschroef en 2-gats zijplaat.

Geen fractuur of luxatie.

Diffuse sclerose van L-2.
H.Paget of osteoplastische
metastase.

Inzakking multiple thoracale
wervels. Osteoporose.

Mediale collumfractuur links,
pen steekt door de kop heen.

In de basis van de trochanter
major en de aangrenzende femur- ,
hals onregelmatige sclerose-
haard met ophelderingen.
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Scintigrafie Emissie tomografie Diagnose

Verhoogde activiteit t.p.v. L-4. Verhoogde activiteit t.p.v. L-4
in het corpus en de arcus rechts.

i H.Paget.

Verhoogde activiteit proximaal
in de rechter tibia.

m
Verhoogde activiteit t.p.v. Th-12.

Verhoogde activiteit proximaal
dorsolateraal in de rechter tibia.

Verhoogde activiteit in het
corpus Th-12.

Osteoid osteoma.

Metastase prostaatcarcinoom.

Verhoogde activiteit t.p.v. L-4
en de linker schouder.

Verhoogde activiteit in de arcus
L-4 en linker schouder.

Hetastasen mammaca.

Licht verhoogde activiteit in de
rechter heup.

Verhoogde activiteit in het craniale
deel van het caput en collum femoris
rechts. Geen avasculaire necrose.

Geen avasculaire necrose.

Licht verhoogde activiteit
in het rechter heupgewricht.

Verhoogde activiteit rond het
collum.
Geen avasculaire necrose.

Geen avasculaire necrose.

Verhoogde activiteit in L-2. Verhoogde activiteit in het corpus M.Paget.
L-2 en de arcus bdz.

Verhoogde activiteit in Th-7. Smal corpus Th-7 met verhoogde
activiteit in de boog bdz. en
het corpus.

Osteoporose met inzakking Th-7.

V erhoogde activiteit in de
linker heup.

Verhoogde activiteit in het linker
acetabulum, het collum ferooris en
de femurschacht.
Geen avasculaire necrose.

Doorgezakte pen in linker caput
femori s,

Verhoogde activiteit in het
trochantermassief rechts.

Verhoogde activiteit in het gehele
trochantermassief rechts.

Osteomyelitis, geTnfecteerde bursa
trochanterica.
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Patiënt

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

IXX

XX

Geslacht en leeftijd

Vrouw, 69 jaar

Vrouw, 36 jaar

Man, 60 jaar

Vrouw, 45 jaar

Vrouw, 30 jaar

Kan. 37 jaar

Vrouw, 27 jaar

Man, 69 Jaar

Man, 23 jaar

Man, 61 Jaar

Klinische gegevens

Oude mediale geïnclaveerde
coliumfractuur links

Sinds 3 jaar toenemende pijn in
het rechter Sl-gewricht.

Twee jaar tevoren schalenprothese
vlgs. Wagner rechter heup ingebracht.
Eén jaar geleden vervangen door
Mittelmeierprothese.

Pijn laag thoracaal en hoog lumbaal.
Osteoporose.

In Mexico achterste spondylodese Th-12
t/m L-5 verricht met inbreng van een
metalen prothese wegens een scoliose.

Maligne melanoom links van het
sternum verwijderd.
Ketastasen ? Vat op sacrum.

Status na symphysiodese 1 Jaar
geleden wegens symphysiolysis.
Pijn Si-gewrichten.

Blaascarcinoom.
Metastasen ?

Arthrose Si-gewrichten ?

Neuralgic n.V rechts.
Afwijkingen C-l t/m Th-1 ?

Röntgenologische gegevens

GeTnclaveerde mediale collum-
fractuur links.

Licht onregelmatige contour
rechter Si-gewricht.

é
Botnieuwvorming in de weke
delen lateraal van de inge-
brachte prothese.

Osteoporose.

Twee gebroken cerclage draden
craniaal, loszittende punt
rechts.

j

f
i

Sacrum geen afwijkingen.

Matige sclerose rond de
Si-gewrichten.
Goede symphysiodese.

Oegeneratieve veranderingen
L-3 t/m L-5.

Lichte versmalling van de
Sl-gewrichtsspleten met
onregelmatige sclerose en
ondiepe defecten.

Arthrose cervicaal.
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Scintigrafie Emissie tomografie Diagnose

Verhoogde activiteit in het
linker collum femoris.

Verhoogde activiteit in het linker
collum femoris over de gehele
doorsnede.
Geen avasculaire necrose.

Fractuur linker collum femoris.

Licht verhoogde activiteit
in het sacrum.

Licht verhoogde activiteit
in het gehele sacrum.

Geen afwijkingen.

Verhoogde activiteit lateraal
van de prothese in de weke delen.

Verhoogde activiteit in de weke
delen lateraal en mediaal van de

i Ectopisch bot in weke delen rond
i de rechter heupprothese.

Verhoogde activiteit in
Th-6 en Th-10.

Verhoogde activiteit t.p.v.
Th-12 en L-3.

Verhoogde activiteit in
het sacrum.

Licht verhoogde activiteit in de
symphyse en ossa pubes.
Si-gewrichten geen afwijkingen.

Verhoogde activiteit in L-3
t/m L-5.

Geen afwijkingen.

Verhoogde activiteit C-2
links lateraal.

i

protnese.

Verhoogde activiteit in de
corpora en de boogvoeten van
Th-6 en 10.

Verhoogde activiteit in de arcus
Th-12 links en L-3 t.p.v.de boog-
voeten.

Verhoogde activiteit in het
gehele sacrum.

Normale activiteit in de SI-
gewrichten.

Verhoogde activiteit in corpus
L-3, proc.spinosus L-4 en arcus
rechts en corpus en boogvoeten
rechts van L-5.

Verhoogde activiteit ondergrens
linker Si-gewricht.

Verhoogde activiteit C-2 in
arcus en boogvoet.

Osteoporose.

Pseudarthrose L-3,4.

Trauma sacrum.

Abnormale beweeglijkheid SI-
gewrichten t.g.v. symphysiodese.

Arthrose.

Arthrose Sl-gewrtchten.

Cervicale arthrose.
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Patiënt

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Geslacht en leeftijd

Man, 72 jaar

!

i Man, 62 jaar

Man, 67 jaar

Vrouw, 38 jaar

Vrouw, 69 jaar

Vrouw, 20 jaar

Vrouw, 20 jaar

Man, 48 jaar

Man, 48 jaar

Man, 68 Jaar

Klinische gegevens

Anaemie, hoge bezinking,
prae-Kahler.

Status na cholecystectomie en ree.
abdominal e abcessen.
Pijn linker heup.
Linker pro?taatkwab vergroot.

Stekende pijn in het achterhoofd
en de nek.

Pijn in de rug thoracaal.

Pijn in de rug laag thoracaal.

Status na luxatiefractuur met
fragmentatie van het rechter caput
femoris. Fragmenten gefixeerd met
cerclage.

Status na achterste spondylodese
L-5-S-1.

Oude framboesia, rugklachten.

Drukpijn onderrand symphyse,
prostatitis doorgemaakt.
Osteitis ossis pubis ?

Status na bestraling voor
planocelluiair longcarcinoom 1|
jaar geleden.

Röntgenologische gegevens

Geen afwijkingen.

Arthritis linker heup roet
osteomyelitis van het caput
femoris en acetabu1 urn.

Spondylose cervicaal en
thoracaal.

Destructie van de naar elkaar
toegekeerde sluitplaten van
Th-5-6 met vlekkige verdichtingen
en uitsparingen in de spongiosa
van deze corpora.

Wigvormige misvorming van Th-12
zonder afwijkende botstruktuur.

Lichte osteolytische zone
laterale anterior deel van
het caput femoris rechts.

Status na intertransversale
spondylodese L-5-S-1.
Spondylolystesis L-5.

Osteoporose. Thoracaal lichte
S-vormige scoliose.

Geen afwijkingen aan de
symphyse of ossa pubes.

Th-6 iets ingezakt, mogelijk
op basis van een osteoporose.
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Scintigrafie

Verhoogde activiteit t.p.v. 1-5.

Verhoogde activiteit in de
linker heup.

Verhoogde activiteit t.p.v.
C-6 rechts lateraal.

Verhoogde activiteit t.p.v.
Th-4 en 5.

Minimaal verhoogde activiteit
t.p.v. Th-12.

Verhoogde activiteit in het
acetabuium en caput femoris
rechts.

Licht verhoogde activiteit in
het sacrum.

Verhoogde activiteit in
Th-11 en 12.

Normale activiteit 1n het
bekken.

Verhoogde activiteit t.p.v. Th-6.

Emissie tomografie

Verhoogde activiteit in
proc. spin. L-5.

Verhoogde activiteit 1n het
linker heupgewricht en acetabuium
en caput femoris links.

Verhoogde activiteit t.p.v.
de boogvoet rechts van C-6.

Verhoogde activiteit in Th-4
t.p.v. corpus en in Th-S t.p.v.
de arcus en het corpus.

Verhoogde activiteit t.p.v. het
corpus en de arcus rechts van Th-12.

Verminderde activiteit 1n het
craniale deel van het caput
femoris rechts.

Licht verhoogde activiteit in
het sacrum bdz. t.p.v. de pars
lateral1s S-1.

Verhoogde activiteit in Th-11
t.p.v. corpus en bdz. de arcus
en in Th-12 t.p.v. het corpus.

Normale activiteit in symphyse en
ossa pubes.

Verhoogde activiteit in Th-6
t.p.v. bogen, boogvoeten en corpus.

T

Diagnose

Trauma.

Arthritis met osteomyelitis*
linker heup.

Cervicale arthrose.

Osteomyelitis aet paravertebraal
abces.

Wigwervel Th-12.

Avasculaire necrose botfraojent
rechter caput feaoris.

Geen pseudoarthrose.

Arthrose, osteoporose.

Geen afwijkingen.

Osteoporose.
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Hoofdstuk VII

Emissie tomografie van de hersenen.

1. Inleiding.

Het aantonen van intracerebrale afwijkingen met behulp van radio-

actieve stoffen berust op het verschijnsel dat bij de gezonde mens

slechts een beperkte uitwisseling plaatsvindt tussen de plasma-

bestanddelen en het hersenweefsel tengevolge van de bloed-hersen-

barriêre.

Deze bloed-hersenbarriêre kan min of meer verloren gaan door:

mechanische beschadiging, ontsteking, oedeem, osmotische beschadi-

ging van het capillair endotheel, neoplasmata of abnormale algemene

metabole stoornissen zoals acidose en hyperglycaemie (Mishkin, 1978).

Hierdoor kunnen radioactieve stoffen vanuit de vaten in het hersen-

weefsel komen. Een stapeling van een radionuclide in de hersenen

weerspiegelt een afbraak van de bloed-hersenbarriêre, welke niet

specifiek is voor een bepaalde aandoening.

Ook afwijkingen in de schedel of de weke delen rond het hoofd geven

soms een verhoogde activiteit op het hersenscintigram en zijn dan

niet te onderscheiden van intracerebrale aandoeningen op het "conven-

tionele" tweedimensionale scintigram.

Bij het aantonen van cerebrovasculaire accidenten is het tijdsverloop

tussen het ontstaan van het accident en het onderzoek van belang:

Gedurende de eerste dagen na het ontstaan is er geen verhoogde

activiteit zichtbaar ter plaatse van de aandoening. Ook oude infarc-

ten, vanaf ongeveer een half jaar na het ontstaan, zijn niet zicht-

baar bij het scintigrafisch onderzoek.
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Primaire hersensumoren zullen afhankelijk van het al of niet intact

blijven van de bloed-hersenbarriëre niet, respectievelijk wel zicht-

baar zijn op het hersenscintigram. Metastasen veroorzaken altijd

een beschadiging van deze barrière en zullen, mits de grootte

binnen het oplossend vermogen van het detectiesysteem valt, zicht-

baar zijn op het scintigram.

Vasculaire mal formaties van de hersenen, onder te verdelen in

capillaire teleangiëctasen, caverneuze angiomen, arterioveneuze

mal formaties en veneuze angiomen, zijn vooral zichtbaar op het

seriescintigram. Er is een verhoogde activiteit aanwezig gedurende

de arteriële en/of capillaire en/of veneuze fase (Partain e.a.,

1979). Het statisch scintigram kan zowel normaal zijn als ook

een verhoogde activiteit vertonen t.g.v. "pooling" van bloed in

de verwijde vaten.

Een exacte lokalisering van het intracerebrale proces is met de

"conventionele" tweedimensionale hersenscintigrafie vaak niet

mogelijk. Ook is soms geen onderscheid mogelijk tussen een intra-

cerebraal proces of een proces in het schedeldak zelf gelegen.

Met behulp van de emissie tomografie echter is deze nadere lokali-

sering wel mogelijk; ook zijn in het schedeldak gelegen processen

goed te onderscheiden van intracerebrale afwijkingen.

2. Methodieken.

Minimaal 15 minuten vóór de toediening van het radiofarmacon wordt

20 ml Na-perchloraat (12,5 g/l ) oraal toegediend aan de patiënt

ter blokkering van de opname van het radiofarmacon in schildklier,

speekselklieren, maag en plexus choroideus.

Na positionering van de patiënt onder de gammacamera (meestal in
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anterior positie) met convergerende low energy high resolution

collimator wordt het radiofarmacon (technetium-99m in pertechnetaat

vorm) volgens de techniek beschreven door Oldendorf e.a. (1965)

geïnjiceerd.

van de eerste passage van het radiofarmacon door de grote halsvaten

en de hersenen worden zowel met behulp van de computer beelden ver-

vaardigd, met een opnamesnelheid van 0,75 sec. per beeld, als ook

op röntgenfilm, met een opnamesnelheid van 1 sec. per beeld.

Indien bij dit onderzoek verhoogde activiteit intracerebraal gezien

wordt, passend bij een vaatrijk proces, worden direkt hierna sta-

tische opnamen vervaardigd, waarbij 400.000 counts per aanzicht

worden verzameld.

Minimaal 1 uur en maximaal 2 uur na injectie worden de statische

opnamen vervaardigd vanuit 4 richtingen: anterior, rechts en links

lateraal en posterior. Er worden eveneens 400.000 counts per aan-

zicht verzameld. Indien nodig voor lokalisering van een afwijking

wordt een vertex opname gemaakt. Al de opnamen worden vervaardigd

met de low energy high resolution parallel hole collimator.

Indien een afwijking gezien wordt op het statisch scintigram of

klinische verdenking bestaat op een ruimteinnemend proces intra-

cerebraal, worden hierna de opnamen voor de emissie tomografie

opgenomen of wel met de roterende slant-hole collimator of wel met

de roterende gammacamera.

Van 13 gevonden afwijkingen werd een nadere diagnose verkregen

door middel van carotis angiografie en/of computer tomografie

(C.T.) ; van 2 door middel van röntgenonderzoek van de schedel.
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3. Resultaten.

In totaal werden 30 patiënten onderzocht met een gevarieerde patho-

logie: vaatmalformaties (2 patiënten), cerebrovasculaire accidenten

(8 patiënten), primaire hersentumoren ( 3 patiënten), metastasen

(5 patiënten) en extracerebrale processen (4 patiënten).

Aangezien bij het scintigrafisch onderzoek van de hersenen een

grote variatie in pathologie werd bestudeerd (in tegenstelling tot

het onderzoek van de lever, zie hoofdstuk V), zijn de klinische

bevindingen, resultaten van het scintigrafisch, emissie tomografisch,

angiografisch en/of CT-onderzoek per patiënt vermeld in tabel VII, a.

De uiteindelijke diagnose werd gesteld oo het typisch angiografische

en/of CT-beeld, bij chirurgische exploratie, dan wel op het klinische

beloop.

Het seriescintigram werd als abnormaal beoordeeld indien er visueel

verhoogde of verlaagde activiteit werd waargenomen in ëén hemisfeer

in vergelijking met een aangrenzend of overeenkomstig gedeelte in de

arteriële en/of capillaire en/of veneuze fase en dit niet verklaard

kon worden door de normale vaatanatomie.

Het statisch hersenscintigram werd als abnormaal beoordeeld, indien

er visueel verhoogde of verlaagde activiteit werd waargenomen intra-

cerebraal in vergelijking met aangrenzend of overeenkomstig hersenweef-

sel, anders dan verklaard kon worden door de normale vaatanatomie.

Dezelfde maatstaf gold voor het emissie tomografisch onderzoek.

4. Bespreking van de resultaten.

Emissie tomografie van de hersenen maakte in alle gevallen een

nadere lokalisatie mogelijk van het bij het statisch hersenscintigram

gevonden proces. Tevens bleek dat er een duidelijk onderscheid te
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J
maken was tussen een intra- of extracerebraal verhoogde activiteit

(patiënt XI, XIV, XXII, XXIX).

In deze, beperkte, groep patiënten werden geen afwijkingen gevonden

bij het emissie tomografisch onderzoek, die ook niet gezien werden

bij het "conventionele" tweedimensionale hercenscintiqram.

Doordat de overprojektie van vöör en achter de afwijking gelegen

hersenweefsel wegvalt bij het emissie tomografisch onderzoek, is een

verbetering van de diagnostische betrouwbaarheid van het hersen-

scintigram te verwachten. Echter opgemerkt dient te worden dat

normaliter zich weinig activiteit intracerebraal bevindt , zodat

er door overprojektie weinig gemaskeerd wordt.

De detectie van het aantal afwijkingen zal derhalve niet toenemen,
i.

wel wordt een betere lokalisering van de afwijking mogelijk. i
j

I
5. CasuTstiek.

5.1. Patiënt I, een man van 31 jaar, werd door de neuroloog gezien

wegens een peracuut ontstane hoofdpijn links gepaard met tinte-

lingen in de rechterarm en het rechterbeen.

Bij onderzoek werd een latente parese van de rechterarm gevonden.

Het electro-encephalogram (E.E.G.) gaf diffuse afwijkingen links

te zien.

Bij het seriescintigrafisch onderzoek werd verhoogde activiteit

waargenomen links paramediaan onder het schedeldak , vanaf de

arteriële tot in de vroeg-veneuze fase (fig. VII, 1). Op het sta-

tisch scintigram was eveneens verhoogde activiteit zichtbaar

links occipitaal paramediaan gelokaliseerd (fig. VII, 2A en 2B).

Bij emissie tomografie met behulp van de roterende slant-hole

col limator (vertex opnamen) werd een langwerpig gebied van ver-
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hoogde activiteit waargenomen links occipitaal paramediaan (fig.

VII, 3 1 t/m 3 1 6 ) .

Mede gezien de bevindingen bij het seriescintigrafisch onderzoek

werd de diagnose gesteld op: arterio-veneuze malformatie links

occipitaal. Dit werd bevestigd bij carotisangiografie links (fig.

VII, 4A en 4B). De verhoogde activiteit op het statisch scintigram

en het emissie tomografisch onderzoek werd veroorzaakt door de

verwijde afvoerende vena.

Bij deze patiënt was de vorm van de afwijking en uitgebreidheid

beter te beoordelen met de emissie tomografie dan met het "conven-

tionele" hersenscintigram.

5.2. Patiënt II, een man van 54 jaar, werd gezien door de neuroloog nadat

hij 10 dagen tevoren plotseling een dovig gevoel in de linkerhand

had bemerkt, terwijl er eveneens kortdurend een spraakloosheid en

slikklachten hadden bestaan. Ten tijde van het neurologisch onder-

zoek werd geen afwijking meer gevonden.

Het seriescintigram liet licht verhoogde activiteit zien rechts

onder het schedeldak in de veneuze fase (fig. VII, 5),

Op het statisch scintigram werd een klein gebied van verhoogde

activiteit waargenomen rechts parietaal (fig. VII, 6A en 6B).

Emissie tomografie met de roterende slant-hole col limator (vertex

opnamen) liet een verhoogde activiteit zien rechts parietaal intra-

cerebraal net onder het schedeldak (fig. VII. 7 t/m 7^).

Mede gezien de verhoogde activiteit gezien bij het seriescinti-

grafisch onderzoek werd de diagnose gesteld op een intracerebrale

vaatmalformatie, mogelijk van het veneuze type.

Onderzoek met behulp van de computer tomograaf (C.T.-scan) beves-
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Fig. VII, 1 :

Seriescintigram van patiënt I, opnamesnelheid I seconde per

beeld. Er is verhoogde activiteit zichtbaar links paramediaan

in de capillaire en veneuze fase (pijl). Het onderzoek werd

vanuit anterior verricht.

R = rechts. Ant. = anterior.

Fig. VII, 2 H :

Statisch hersenscintigram van patiënt I, links-laterale opname.

Er is verhoogde activiteit parieto-occipi taal (pijl).

A = anterior. L.L. = links-lateraal.

Fig. VII, 2 B :

Statisch hersenscintigram van patiënt I, posterior opname.

Links paramediaan is verhoogde activiteit zichtbaar.

R = rechts. Post. = posterior.
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Fig . VII , 3 1 t/m 3 1 6 :

Emissie tomografie verricht bij patiënt I met behulp van de

roterende slant-hole col limator. Transversale doorsneden met

een dikte van 0,5 cm. Sneden van de vertex naar de basis.

De verhoogde activiteit links posterior is aangegeven met

een pijl.

R = rechts. A = anterior.
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Fig. VII. 4* :

Carotisangiografie links verricht bij patiënt I, capillaire

fase, laterale opname. Duidelijk is een vaatkluwen zichtbaar

occipitaal (pijl).

Fig. VII. 4 B :

Carotisangiografie links verricht bij patiënt I, veneuze fase,

anterior-posterior opname. Een sterk verwijde vene is links

occipitaal zichtbaar (pijl).

L = links.
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Fig. VII, 5 :

Sen*escintigram van patiënt II, opnamesnelheid 1 seconde per

beeld. Het onderzoek werd vanuit posterior verricht. Er is

licht verhoogde activiteit zichtbaar rechts parietaal onder

het schedeldak in de veneuze fase (pijl).

R = rechts. Post. = posterior.

fig. VII, 6A :

Statisch hersenscintigram van patiënt II, rechts-laterale opname.

Parietaal is een gebied met verhoogde activiteit zichtbaar (pijl).

R = anterior. R.L. = rechts-lateraal.

Fig. VII, 6B :

Statisch hersenscintigram van patiënt II, posterior opname.

Parietaal onder het schedeldak is verhoogde activiteit zicht-

baar (pijl).

R = rechts. Post. = posterior.
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Fig. VII, 7 1 t/m 78;

Emissie tomografie verricht bij patiënt II met behulp van de

roterende slant-hole col limator. Transversale doorsneden met

een dikte van 1 cm. Sneden van de vertex naar de basis. Rechts

parietaal intracerebraal is verhoogde activiteit zichtbaar

(Pijl)-

R = rechts. P = posterior.

Fig. VII, 8 :

C.T.-scan verricht bij patiënt II, na contrasttoediening.

Rechts parietaal zijn verwijde, grillig verlopende venen

zichtbaar, passend bij een veneuze mal formatie (pijl).

L = links. P = posterior.
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tigde de diagnose: veneuze malformatie (fig. VII, 8).

Emissie tomografie maakte bij deze patiënt een exacte plaatsbepaling

mogelijk en gaf de intracerebrale uitbreiding duidelijker aan dan

het "conventionele" hersenscintigram.

5.3. Patiënt III, een man van 79 jaar, werd door de neuroloog gezien

wegeis een plotseling ontstane spraakstoornis en verwardheid.

Bij neurologisch onderzoek bleek er een sensorische afasie te be-

staan. Het E.E.G. wees op een haard links centraal.

Het seriescintigram liet een symmetrische perfusie zien van de

halsvaten en hemisferen.

Op het statisch scintigram werd verhoogde activiteit waargenomen

links temporaal (fig. VII, 9A en 9B).

Bij emissie tomografie met de roterende slant-hole collimator,

waarbij opnamen vanuit links lateraal werden vervaardigd, werd

Fig. VII, 9A :

Statisch hersenscintigram van patiënt III, anterior opname.

Links temporaal is een groot gebied met verhoogde activiteit

zichtbaar (pijl).

R = rechts. Ant. = anterior.

Fig. VII, 9B :

Statisch hersenscintigram van patiënt III, links-laterale

opname. Over de gehele temporaal kwab is verhoogde activiteit

zichtbaar (pijl).

A = anterior. L.lat. = links-lateraal.
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verhoogde activiteit waargenomen in de gehele linker temporaal kwab
1 8

met uitbreiding naar parietaal (fig. VII, 10 t/m 10 ).

Gezien de vorm en uitgebreidheid van de verhoogde activiteit werd

de diagnose gesteld op: cerebrovasculair accident links temporaal

met uitbreiding naar parietaal.

Computer tomografie van de hersenen liet een grillig begrensd

hypodens gebied zien links temporo-parietaal met een flinke ver-

plaatsing van het ventri kei systeem naar rechts. Na contrasttoedie-

ning ontstond een ringvormig enhancement, zodat de diagnose werd

gesteld op een groot infarc. inks temporo-parietaal (fig. VII,

H A en U B ) .

Fig. VII, IQ1 t/m 108:

Emissie tomografie verricht bij patiënt III met de roterende

slant-hole col limator. Sagittale doorsneden van de linker

hersenhelft met een dikte van 1 cm. Sneden van lateraal naar

mediaal. Er is sterk verhoogde activiteit in de gehele linker

temporaal kwab (kleine pijl) met uitbreiding naar parietaal

(dikke pijl).

A = anterior.
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Het klinische beloop bevestigde deze diagnose.

Emissie tomografie l i e t de uitgebreidheid van het infarct naar

parietaal duidelijk zien, welke b i j het "conventionele" scintigram

niet zichtbaar was.

5.4. Patiënte XXX. een vrouw van 67 jaar, werd opgenomen wegens een

hemiplegie rechts, acuut ontstaan. Een half jaar tevoren was de

mitralisklep vervangen door een prothese wegens een ernstige mitra-

lisstenose. Bij onderzoek werd atriumfibril ieren gediagnosti-

Fig. VII,

C.T.-scan verricht b i j patiënt I I I , vóór contrasttoediening.

Links temporo-parietaal is een g r i l l i g begrensd hypodens gebied

zichtbaar (p i j l ) met verplaatsing van het ventri kei systeem

naar rechts.

L = links. P = posterior.

Fig. VII, 11B :

C.T.-scan verricht bij patiënt III, na contrasttoediening.

Ringvormige aankleuring rond het hypodense gebied links temporo-

parietaal (pijl). Beeld kan bij een groot infarct passen.

L = links. P = posterior.
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Fig. VII, 12 :

Seriescintigram van patiënte XXX, opnamesnelheid 1 seconde per

beeld. Er is een verminderde perfusie van de linker arteria

carotïs interna zichtbaar (pijl), tevens is er een licht ver-

traagde perfusie van de linker hemisfeer.

R = rechts. Ant. = anterior.

Fig. VII, 13" :

Statisch hersenscintigram van patiënte XXX, anterior opname.

Links temporaal is een groot gebied niet verhoogde activiteit

zichtbaar (pijl).

R = rechts. Ant. = anterior.

Fig. VII, 13B :

Statisch hersenscintigram van patiënte XXX, links laterale

opname. Links temporaal met uitbreiding naar frontaal en

parietaal is verhoogde activiteit zichtbaar (pijl).

A * anterior. L.L. = links-lateraal.
1S4



seerd. Tevens bestond er een totale hemiplegie rechts, een moto- f.

rische afasie en hemianopsie rechts.
V

Het seriescintigram liet een licht vertraagde perfusie zien van de ^

linker arteria carotis en de linker hemisfeer ten opzichte van de :'

rechterzijde (fig. VII, 12).

Het statisch hersenscintigram toonde verhoogde activiteit links

temporaal met uitbreiding naar parietaal en frontaal (fig. VII,

13A en 13B). '

Bij emissietomografie met de roterende gammacamera bleek er een

sterk verhoogde activiteit te bestaan links fronto-temporaal met

uitbreiding naar parietaal (fig. VII, 14A t/m 14C).

O

Fig. VII, 14A :

Emissie tomografie verricht bij patiënte XXX met de roterende

gammacamera. Transversale doorsneden met een dikte van 0,6 cm

per doorsnede. Sneden van de vertex naar de basis. Links tempo-

raal met uitbreiding naar frontaal is verhoogde activiteit

zichtbaar (pijl).

A = anterior. P = posterior. R = rechts. L = links.
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Fig. VII, 14B :

Emissie tomografie verricht bij patiënte XXX met de roterende

gammacamera. Sagittale doorsneden met een dikte van 0,6 cm

per doorsnede. Sneden van links lateraal naar rechts lateraal.

Links fronto-temporaal met uitbreiding naar parietaal is een

groot gebied met verhoogde activiteit zichtbaar (pijl).

A = anterior. P = posterior. U = craniaal. D = caudaal.

Fig. VII, 14C :

Emissie tomografie verricht bij patiënt III met de roterende

gammacamera. Frontale sneden met een dikte van 0,6 cm per

doorsnede. Sneden van anterior naar posterior. Links fronto-

temporo-parietaal is sterk verhoogde activiteit zichtbaar

(pijl). Gezien de vorm past dit bij een cerebrovasculair

accident.

R = rechts. L = links. U = craniaal. D = caudaal.
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De diagnose werd gesteld op cerebrovasculair accident links tem-

porofrontaal met uitbreiding naar parietaal, vermoedelijk veroor-

zaakt door een arteriële embolie als beruchte complicatie bij

klepprothesen, zeker indien er tevens een atriumfibrill eren be-

staat.

Hoewel goed zichtbaar op het "conventionele" hersenscintigram was

de uitgebreidheid van het proces beter te beoordelen met emissie

tomografie.

5.5. Patiënte IV,een vrouw van 47 jaar, werd gezien door de neuroloog

daar zij geleidelijk trager was geworden, een amentieel beeld

vertoonde en loopstoornissen kreeg. Bij onderzoek werden beider-

zijds hoge reflexen gevonden, de voetzool reflex was beiderzijds

volgens Babinski en er bestond een hoge anesthesie.

Op klinische gronden werd de diagnose gesteld op een dubbelzijdig

proces in cerebro, vrij ver naar vóór gelegen, doch niet frontaal.

Het seriescintigram toonde een verhoogde activiteit in de

capillaire en veneuze fase in de mediaanlijn intracerebraal met

uitbreiding in beide hemisferen (fig. VII, 15).

Bij het statisch hersenscintigram werd een haard van sterk ver-

hoogde activiteit waargenomen in de mediaanlijn diep fronto-parie-

taal (fig. VII, 16A t/m 16D).

Emissie tomografie met de roterende slant-hole col limator, met

opnamen vanuit het vertex aanzicht, liet eer- sterk verhoogde acti-

viteit zien in de mediaanlijn vanaf 2 cm onder het schedeldak

frontoparietaal tot 10 cm onder het schedeldak met een symmetrische
1 8

uitbreiding in beide hemisferen (fig. VII, 17 t/m 17 ).

De diagnose werd gesteld op een grote, vaatrijke tumor in de
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Fig. VII, 15 :

Seriescintigram verricht bij patiënte IV, opnamesnelheid

1 seconde per beeld. Het onderzoek werd vanuit anterior ver-

richt. In de mediaanlijn is een ronde haard met verhoogde

activiteit zichtbaar vanaf de capillaire fase (pijl)-

R = rechts. Ant. = anterior opname.
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Fig. VII, 16A t/m 16° :

Statisch hersenscintigram van patiënte IV, respectievelijk

anterior, rechts laterale, links laterale en posterior opname.

In de mediaanlijn diep fronto-parietaal is een ronde haard

met sterk verhoogde activiteit zichtbaar.

R = rechts. A = anterior. Ant. = anterior opname.

R.L. = rechts laterale opname. L.L. = links laterale opname.

Post. = posterior opname.

A A

a

' . « •

78Fig. VII, 17 l t/m 178;

Emissie tomografie verricht bij patiënte IV met de roterende

slant-hole collimetor. Transversale doorsneden met dikte van

1 cm. In de mediaanlijn fronto-parietaal is een ovale haard

van sterk verhoogde activiteit zichtbaar.

R = rechts. A = anterior.
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Fig. VII, 18A :

Statisch hersenscintigram van patiënt X, links laterale opname.

Links temporaal is een gebied met licht verhoogde activiteit

zichtbaar (pijl).

A = anterior. L.L. = links lateraal.

Fig. VII, 18B :

Statisch hersenscintigram van patiënt X, posterior opname.

Links temporaal onder het schedeldak is een klein gebied met .

licht verhoogde activiteit zichtbaar (pijl).

R = rechts. Post. - posterior.

Fig. VII, 19

Emissie tomografie verricht bij patiënt X met de roterende

slant-hole colliroator. Transversale doorsneden met een dikte

van 1,5 cm. Links temporaal is een klein gebied met verhoogde

activiteit zichtbaar tegen het schedeldak gelegen (pijl).

A • anterior. R - rechts.
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falx cerebri, waarschijnlijk een meningeoom.

Patiënte werd geopereerd, waarbij een groot falx meningeoom werd

verwijderd.

Grootte en localisatie van het proces waren goed zichtbaar bij

het "conventionele" hersenscintigram, emissie tomografie met

transversale doorsneden voegde hieraan weinig toe. Dit kan ver-

klaard worden door het goede contrast tussen afwijking en omgeving.

5.6. Patiënt X, een man van 48 jaar, werd opgenomen wegens sinds

enige dagen bestaande ernstige hoofdpijn. De dag voor opname

had patiënt gebraakt, sinds deze dag was hij ook toenemend suf

en slaperig geworden.

Bij onderzoek bedroeg de bloeddruk 150/105 mm Hg. Er was een

duidelijk verlaagd bewustzijn met verwardheid. Tevens bestond

nekstijfheid. Neurologische uitvalsverschijnselen werden niet

waargenomen.

Bij suboccipitaalpunctie bleek de liquor onder te hoge druk

te staan; de liquor bevatte 27392/3 erythrocyten, 22/3 leucocyten

en 0,28 g/l totaal eiwit.

Het E.E.G. liet duidelijke afwijkingen zien met een maximum links

temporaal spreidend naar links fronto-temporaal.

Het seriescintigram liet een symmetrische perfusie zien van de

grote halsvaten en beide hemisferen.

Het statisch scintigram toonde een gebied p.et licht verhoogde

activiteitsstapeling links temporaal, gezien de vorm het best

passend bij een intracerebrale bloeding in het stroomgebied van

de arteria cerebri media sinistra (fig. VII, 18A en 18B).

Emissie tomografie bevestigde de bevindingen van het statisch
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hersenscintigram (fig. VII, 19 t/m 19 ).

Een C.T.scan, 3 weken later vervaardigd, liet een vaag begrensde

hypodense zone zien links temporaal, welke na contrasttoediening

een scherp begrensde aangekleurde rand vertoonde. Er was geen

verdringing van de mediaanlijn strukturen en geen dilatatie van

het ventri kei systeem. Er was geen aanwijzing voor vers bloed (fig.

VII, 20A en 20B).

De diagnose van de C.T.scan luidde: beeld kan passen bij een pri-

maire maligniteit.

F1g. VII, 20* :

C.T.-scan verricht bij patiënt X vöör contrasttoediening.

Links temporaal is een vaag begrensde hypodense zone zichtbaar

(Pijl).

A * anterior. R = rechts.

Fig. VII, 20B :

C.T.-scan verricht bij patiënt X na contrasttoediening. Oe

hypodense zone links temporaal heeft een scherp begrensde

aangekleurde rand (pijl). Er is geen verdringing van de

mediaanlijn strukturen en geen dilatatie van het ventrikel-

systeem.

A « anterior. R * rechts.
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Fig. VII, 21 :

Carotisangiografie links verricht bij patiënt X. Driekwart

opname. Er is een klein aneurysma in het verloop van de arteria

cerebri media sinistra (pijl). Geen aanwijzingen voor een

tumor cerebri.

Fig. VII, 22A en 22B :

Statisch hersenscintigram van patiënt VI, anterior respectie-

velijk rechts laterale opname. Rechts frontaal is een kleine

haard van verhoogde activiteit zichtbaar tegen het schedel-

dak (pijl).

R = rechts. A = anterior. Ant. = anterior opname. Re.lat. =

rechts laterale opname.
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Hierop werd carotis angiografie links verricht, waarbij een klein

aneurysma in het verloop van de arteria cerebri media sinistra

werd gevonden. Geen aanwijzingen voor een tumor cerebri (fig.VII, 21).

Daar de patiënt duidelijk vooruitging werd hij geleidelijk gemobili-

seerd.

Herhaling van het E.E.G. en de C.T.scan toonde een duidelijke af-

name van de afwijkingen, zodat de diagnose uiteindelijk gesteld

werd op een aneurysma van de arteria cerebri media sinistra met

een intracerebrale bloeding rond het aneurysma. Voorlopig werd

van operatieve therapie afgezien aangezien het aneurysma betrekke-

lijk klein was en er door thrombosering mogelijk een stabiele toe-

stand ontstaan was.

Bij controle 6 maanden na het ontstaan van de klachten bleken

er geen afwijkingen meer te bestaan. Patiënt had geen klachten

meer.

Bij deze patiënt-werd de juiste diagnose geleverd door het hersen-

scintigram, terwijl het C.T.-onderzoek een foutieve diagnose

opleverde. Emissie tomografie gaf de vorm en uitgebreidheid van

de afwijking nog beter weer, waardoor met meer zekerheid de diagnose

gesteld kon worden.

5.7. Patiënt VI, een man van 47 jaar, werd gezien wegens plotseling

ontstane trekkingen in armen en benen, gevolgd door bewusteloos-

heid. Bij hem was 3 jaar tevoren een melanoom van de huid van

de romp lokaal geëxcideerd, waarbij tevens de oksel klieren aan

de aangedane zijde werden verwijderd. Als nabehandeling ontving

patiënt B.C.G.therapie.
't'

Bij onderzoek werd nog een lichte parese van het linkerbeen ge-
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Fig. VII, 23 1 t/m 234:

Emissie tomografie verricht bij patiënt VI met de roterende

slant-hole col limator. Transversale doorsneden met een dikte

van 0,5 cm. Rechts frontaal is een ronde haard van verhoogde

activiteit zichtbaar onder het schedeldak (pijl).

R =» rechts. A = anterior.

R

Fig. VII, 23A t/m 23C :

Emissie tomografie verricht bij patiënt VI met de roterende

gammacamera. Respectievelijk transversale, sagittale en fron-

tale doorsnede ter plaatse van de haard van verhoogde activi-

teit. Rechts frontaal onder het schedeldak 1s deze haard

duidelijk zichtbaar (pijl).

A = anterior. P * posterior. R « rechts. L • links.
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vonden, welke zich in enkele dagen herstelde. De liquor bleek,

bij occipitaalpunctie, onder normale druk te staan, was helder

en bevatte 1/3 erythrocyten, geen leucocyten, geen maligne cellen

en een totaal eiwit van 0,48 g/l (licht verhoogd).

Het E.E.G. liet matige tot sterke diffuse afwijkingen zien

maximaal in de voorste gebieden van de rechter hemisfeer.

Het seriescintigram liet een symmetrische perfusie van de grote

halsvaten en beide hemisferen zien.

Het statisch scintigram toonde een kleine haard van verhoogde

activiteit tegen het schedeldak rechts frontaal (fig. VII, 22A

en 22B).

Emissie tomografie, verricht met zowel de roterende gammacamera

als de roterende slant-hole collimator (vertex opnamen), liet

een ronde haard van verhoogde activiteit zien rechts frontaal

even onder het schedeldak (fig. VII, 23 lt/m 23 4 en 23A t/m 23C).

De diagnose werd gesteld op een metastase in cerebro van het ;

mei anoom. .

Dit werd bij C.T.-onderzoek bevestigd: er werd rechts frontaal

een oedeemzöne met daarboven een minimale verdichting waargenomen, -

welke ringvormig aankleurde na contrasttoediening met perifocaal

oedeem (fig. VII, 24). Er werd echter ook een tweede, kleine

haard in het cerebellum gevonden, welke niet zichtbaar was op

het hersenscintigram en de emissie tomografie.

Gezien het bestaan van twee lokalisaties, werd van verdere the-

rapie afgezien.

Herhaling van het C.T.-onderzoek, één maand later, liet een toe-

name van de metastasering zien in grootte van de bestaande metas- j
:<,
-•;,

tasen, tevens werden rechts frontaal nieuwe metastasen gevonden. f
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Fig. VII, 24 :

C.T.-scan verricht bij patiënt VI na contrasttoediening. Rechts

frontaal 1s een ringvormig aangekleurde verdichting zichtbaar

met perifocaal oedeem (pijl).

A * anterior. R = rechts.

VII, 25A t/m 25C :

Statisch hersenscintigram verricht bij patiënte XXII, respec-

tievelijk rechts laterale, links laterale en posterior opname.

Rechts occipitaal is een gebied met verhoogde activiteit zicht-

baar (dikke pijl), evenals een klein gebied links parieto-

temporaal (dunne pijl).

A = anterior. R = rechts. R.lat. • rechts lateraal.

L.lat. = links lateraal. Post. = posterior.
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Emissie tomografie verricht bij patiënte XXII met de roterende

gammacamera, transversale doorsneden met een dikte van 0,6 cm.

Rechts occipitaal is verhoogde activiteit in het schedeldak

zichtbaar (dikke pijl). Links parieto-temporaai is een klein

gebied met verhoogde activiteit intracerebraal zichtbaar onder

het schedeldak gelegen {dunne pijl).

R • rechts. A * anterior.
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Fig. VII, 26 B :

Emissie tomografie van patiënte XXII met de roterende gamma-

camera, sagittate doorsneden.

A = anterior. P « posterior. U * craniaal. 0 • caudaal.

Fig. VII, 26° :

Emissie tomografie van patiënte XXII met de roterende gamma-

camera, frontale doorsneden.

R = rechts. L - links. U = craniaal. 0 - caudaal.
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Fig. VI I , 27 :

Skeletscittigrafie verricht bij patiënte XXII, detailopnamen

van de schedel. Rechts occipitaal is een sterk verhoogde

activiteit zichtbaar (pi j l ) .

R = rechts. R.lat. = rechts lateraal. L.lat. * links lateraal.

Post. = posterior.

Emissie tomografie gaf, behalve een exacte lokalisering, geen

verdere informatie dan het "conventionele" hersenscintigram.

De metastase in het cerebellum werd met beide onderzoeken gemist,

waarschijnlijk doordat de laesie kleiner was dan met de gamma-

camera waargenomen kan worden.

5.8. Patiënte XXII, een vrouw van 64 jaar, werd opgenomen wegens acute

verwardheid met afasie en een l ichte hemiparese rechts. Z i j was

bekend met een gemetastaseerd mammacarcinoom, 4 jaar tevoren was een

amputatio mammae verricht met okseltoilet en bestraling van de regionale

klierstations. Na 2 jaar werden skeletmetastasen vastgesteld, waarvoor z i j

achtereenvolgens behandeld werd met hormoontherapie en cytostatica.

Bij opname bleek patiënte verward, er was een afasie en een l icht

200



krachtsver]fes in de rechter lichaamshelft. 'o

Het seriescintigram liet een symmetrische perfusie van de grote

halsvaten en hemisferen zien. f?

Bij het statisch hersenscintigram werd verhoogde activiteit r

waargenomen rechts occipitaal en links parietotemporaal (fig.

VII, 25A t/m 25C). •[

Bij emissie tomografie, verricht met de roterende gammacamera,

bleek de verhoogde activiteit rechts occipitaal zich alleen in

het schedeldak te bevinden. Links parietotemporaal was de ver-

hoogde activiteit intracerebraal gelokaliseerd (fig. VII, 26 A t/m

26C).

Bij skeletscintigrafie werd rechts occ"pitaal een metastasering

aangetoond in de schedel (fig. VII, 27). Dit werd met behulp van

röntgenonderzoek bevestigd.

De diagnose werd gesteld op cerebrovasculair accident links f
j

parietotemporaal en metastasering in het schedeldak rechts occi-

pitaal.

De verschijnselen van het cerebrovasculair accident gingen met

bedrust en fysiotherapie terug.

Bij deze patiënte bleek de emissie tomografie een duidelijk voordeel

met betrekking tot de diagnose op te leveren. Onderscheid tussen

intra- of extracerebrale afwijkingen is met het "conventionele"

hersenscintigram vaak niet mogelijk.

6. Discussie.

Het nut van de single photon emissie computer tomografie met betrekking

tot de detectie van ruimte innemende processen in de hersenen wordt in

meerdere publicaties erkend (Carril e.a., 1979; Hill, Lovett en Mc Neil, :
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1980; Ell e.a., 1982). Vooral processen tegen de schedelbasis aan gele-

gen, waar de activiteit op het "conventionele" scintigram normaliter

hoog is, zijn beter zichtbaar op het emissie tomogram (Carril e.a., 1979).

In één studie bij 200 patiënten bleek de sensitiviteit met betrekking

tot het aantonen van tumoren en cerebrovasculaire accidenten met

behulp van de emissie tomografie 10% hoqer te zijn dan met behulp van

het "conventionele" hersenscintigram (Hill, Lovett en Me Neil, 1980).

In dit onderzoek was de diagnostische betrouwbaarheid van de emis-

sie tomografie gelijk aan die van het C.T.-onderzoek.

In ons onderzoek werden de patiënten met een intracerebrale vaatmal-

formatie (Patient I en II) juist gediagnostiseerd, mede doordat de

afwijking goed zichtbaar was op het seriescintigram. Met emissie

tomografie was de intracerebrale uitgebreidheid beter vast te stellen

dan op het "conventionele" hersenscintigram mogelijk bleek.

De diagnostiek van recente cerebrovasculaire accidenten werd betrouw-

baarder verricht met het scintigrafisch onderzoek dan met het C.T.-

onderzoek (Patient X). De uitgebreidheid van het geTnfarceerde qebied

was duidelijk beter te beoordelen met de emissie tomografie dan met het

"conventionele" hersenscintigram (Patient III, V en XXX).

Zowel de primaire als ook de secundaire hersentumoren werden met het

scintigrafisch onderzoek ontdekt, met uitzondering van een kleine

cerebellaire metastase (Patient VI), welke, gezien de afmeting, buiten het

detectievermogen van de gammacamera viel. Een exacte localisering

was steeds met het emissie tomografisch onderzoek beter mogelijk dan

met het "conventionele" hersenscintigram.

Vooral bij patiënten met in het schedeldak gelegen afwijkingen

(Patiënten XI, XIV, XXII en XXIX) bleek duidelijk het voordeel van

de emissie tomografie boven het "conventionele" hersenscintigram.
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Intracerebrale pathologie kon hiermede worden uitgesloten.

Vergelijking met een andere diagnostische techniek, bijvoorbeeld

het C.T.-onderzoek, vereist een groot aantal patiënten, veel groter

dan in ons onderzoek mogelijk was. De betrouwbaarheid van het

scintigram en de emissie tomografie is sterk afhankelijk van de

aard van de te detecteren afwijking. Deze varieert van 100% voor

vaatanomalieën (Gater, Fishman en Segall, 1977), 88% voor tumoren

en 73% voor recente infarcten tot 0% voor oude infarcten (Carril

e.a., 1979).

De betrouwbaarheid mst betrekking tot het uitsluiten van intra-

cerebrale metastasen is voor de emissie tomografie eveneens hoog

en bedraagt bij metastasen met een diameter vanaf ongeveer 1 cm

99% (Carril e.a., 1979). Bij deze patiënten is de emissie tomo-

grafie even betrouwbaar als het C.T.-onderzoek. Mede doordat de

geabsorbeerde stralingsdosis voor de patient lager is, de mortali-

teit en morbiditeit nul bedragen en de kosten lager zijn is de

hersenscintigrafie met emissie tomografie het onderzoek van eerste

keuze ter aantoning of uitsluiting van hersenmetastasen (Eli e.a.,

1982).

Tabel VII, a :

Klinische bevindingen, röntgenologische gegevens, scintigra-

fische en emissie tomografische resultaten en einddiagnose

bij de onderzochte patiënten.

Het nummer van de bij de casuïstiek besproken patiënten

verwijst naar deze tabel.
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Patiënt Geslacht en leeftijd Klinische gegevens Röntgenoiogische gegevens

Man, 31 jaar Peracute hoofdpijn links.
KrachtSverlies rechter arm.
Latente parese rechter arm.

Carotis angiografie links:
Arterio-veneuze mal formatie
links occipitaal.

II Man, 54 jaar Kortdurende peracute spraakloosheid,
siï((Stoornissen en dove hand links.

CT-scan: Veneuze mal formatie
rechts parietaal onder het
schedeldak.

III Man, 79 jaar Plotseling ontstane sensorische
afasie en verwardheid.

CT-scan: Infarct links
temporo-parietaal.

IV Vrouw, 47 jaar Geleidelijk trager geworden, loop-
stoornis, amentieel beeld. Beiderzijds
hoge reflexen, beiderzijds Babinski.
Hoge anaesthesie.

CT-scan: Groot vaatrijk proces
in de falx cerebri, waarschijn-
lijk een meningioom.

Vrouw, 69 jaar Plotseling optreden van trekkingen in
de linker lichaamshelft gevolgd door
bewusteloosheid. Dwangst&nd ogen naar
links. Parese linker arm en been.
1 en Ij jaar geleden C.V.A. doorgemaakt.

Niet verricht.

VI Man, 47 jaar Melanoom van de huid van de romp 3 jaar
tevoren verwijderd met okselklleren.
Plotseling trekkingen in armen en benen,
gevolgd door bewusteloosheid.
Voorbijgaande parese van het linker been.

CT-scan: Rechts frontaal oedeem-
zöne met verdichting, ringvormige
aankleuring.
Tevens kleine haard rechts in
het cerebellum.

VII Man, 69 jaar Sinds één week parese van de linker arm,
gevolgd door parese van het linker been.
Trekkingen in de linker lichaamshelft.
Bekend met longcarcinoom

Niet verricht.

VIII Vrouw, 40 jaar

IX Vrouw, 82 jaar

Incontinent.

Na opstaan peracute aanval van tonisch-
clonische krampen linkszijdig. Tevoren
reeds éên week hoofdpijn. Postictaal geen
klachten. Geen neurologische afwijkingen.

CT-scan: Hypodente ronde haard
rechts frontaal paramediaan, na
contrast hyperdens. Tevens in
de mediaanlijn diep frontaal
hyperdense haard.
Conclusie: zeer verdacht voor
metastasen.

CT-scan: Rechts frontaal slecht
afgrensbaar hyperdens gebied met
oedeem, na contrast min of meer
ringvormige aankleuring.
Conclusie: Haemorrhagisch infarct
of tumor met bloeding hierin.

Man, 48 jaar.

204

Sinds enige dagen ernstige hoofdpijn,
éénmaal gebraakt. Toenemend suf.
Nekstijfheid bij onderzoek en verlaagd
bewustzijn.

CT-scan: Vaag begrensde ypo ense z i
links temporaal met na contrast een
scherp begrensde aangekleurde rand.
Conclusie: Beeld kan passen bij een
primaire maligniteit.
Carotisangiografie links: Klein
aneurysma art.cerebri media sinistra
Geen tumor.
Herhaling van de CT-scan: Afname van
de afwijking.



Scintigrafie

Seriescintigram: Vanaf de arteriele
tot en met de veneuze fase verhoog-
de activiteit links paramediaan
onder het schedeldak.
Statisch scintigram: verhoogde
activiteit Jinks hoog occipitaal
paramediaan.

Emissie tomografie

Links occipitaal paramediaan is een
streepvormig gebied van verhoogde
activiteit zichtbaar.

Einddiagnose

Arterio-veneuze mal formatie
links occipitaal.

Seriescintigram: Rechts parietaal
onder het schedeldak verhoogde
activiteit in de veneuze fase.
Statisch scintigram: Klein gebied
van verhoogde activiteit rechts
parietaal.

Rechts parietaal onder het schedeldak
met uitbreiding intracerebraal is
een gebied van verhoogde activiteit
zichtbaar.

Veneuze mal formatie rechts
parietaal.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Verhoogde
activiteit links temporaal, wijzend,
op een C.V.A.

Sterk verhoogde activiteit in de
gehele temporaalkwab met uitbreiding
naar parietaal in de linker hemisfeer.

Groot infarct links temporoparietaal.

Seriescintigram: Ronde haard van
sterk verhoogde activiteit in de
mediaanlijn in de capillaire en
veneuze fase.
Statisch scintigram: Grote ronde
haard van verhoogde activiteit fronto
parietaal in de mediaanlijn.

Seriescintigram: Licht vertraagde
perfusie van de rechter hemisfeer.
Statisch scintigram: Haard van ver-
hoogde activiteit rechts temporo-
parieto-occipitaal. Tevens haard
links temporoparietaa1.
Conclusie: Beiderzijds C.V.A.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Rechts fron-
taal kleine naard van verhoogde
activiteit.

In de mediaanlijn vanaf Z cm onder
het schedeldak tot 10 cm.frontoparie-
taal is een ronde haard van sterk
verhoogde activiteit zichtbaar. Dit
wijst op een vaatrijke tumor in de
falx, mogelijk een meningioom.

Groot meningioon in de falx cerebro.
Operatief in toto verwijderd.

Rechts temporo-parieto-occi pitaa1
verhoogde activiteit, eveneens links
temporoparietaal verhoogde activi-
teit. Vorm past bij C.V.A. beider-
zijds.

Recidief hersenbloeding.

Haard van verhoogde activiteit
rechts frontaal intracerebraal

Ketastasen in cerebro van het
melanoom.

Seriescintigram: Geen afwijkingen,
Statisch scintigram: Ronde haard
van verhoogde activiteit rechts
parietaal.

Haard van verhoogde activiteit rechts
parietaal intracerebraal

Metastase van het longcarcinoom
rechts parietaal.

'•i

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Haard van
verhoogde activiteit in de mediaan-
lijn diep frontaal. Tevens vage
haard rechts frontaal paramediaan.

Seriescintigram: Licht verminderde
perfusie van de linker hemisfeer.
Statisch scintigram: Rechts fron-
taal is er een haard van verhoogde
activiteit zichtbaar.

Ronde haard van verhoogde activiteit
diep frontaal in de mediaanlijn. Vage
haard rechts frontaal paramediaan.
Conclusie: Zeer verdacht voor metas-
tasen in cerebro.

Hetastasen in cerebro van onbekende
primaire tumor.

Rechts frontaal intracerebraal is er
een haard van verhoogde activiteit.

Haemorrhagisch infarct rechts frontaal
gezien het verdere klinische beloop.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Gebied met
verhoogde activiteit links temporaal
passend bij een C.V.A.

Gebied van verhoogde activiteit links
temporaal, gezien de vorm passend bij
een infarct.

Haemorrhagisch infarct links temporaal.
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Patient Geslacht en leeftijd Klinische gegevens RBntgenologische gegevens

XI Vrouw, 77 jaar Plotseling onwel geworden met acoustische
hallucinaties. Bij onderzoek zich herstel-
lende sensorische afasie.

Niet verricht.

XII Vrouw, 39 jaar

I
Anorexia nervosa. Niet verricht.

XIII ! Kan, 62 jaar Bestraald adenocarcinoom van de long.
Gedragsveranderingen. Geen neurologische
afwijkingen.

Niet verricht.

XIV I Vrouw, 72 Jaar Mammaamputatie links 2 jaar tevoren
wegens mammacarcinoom.
Progressief verward.

Skeletnetastasen o.a. 1n
het schedeldak rechts
occipitaai.

XV Man, 59 jaar Half jaar tevoren pneumonectomie links
wegens longcarcinoom. Nu ontsteking
borstholte links. Suf. koorts.

Niet verricht.

m Man, 74 Jaar Kortdurende peracute desoriëntatie 1n
tijd en apraxie. ft.Parkinson. Bij onder-
zoek geen afwijkingen meer.

Niet verricht.

XVII Man. 73 Jaar Bekend met plave1selce1carc1noom van de
long t.p.v. de Mius links. Pijn 1n het
trigeminusgebied links.

CT-scan: De rechter zijventrikel
is iets kleiner dan de linker.
Verder geen afwijkingen.

XVIII Vrouw. 21 jaar Depressie. N1et verricht.

XIX Man, 24 Jaar Acute parese linker arm en been.
Hyperreflexie links.

CT-scan: Ronde hypodense haard 1n
de capsula Interna links.
Bij herhaling 2 maanden later
kleiner geworden.
Carotisangiografie links: geen
afwijkingen.

XX
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Kan. 71 jaar Kortdurende aanval van duizeligheid en
valneiging naar links.
Bekend met longcarcinoom.
Geen neurologische afwijkingen.

N1et verricht.



Scintigrafie Emissie tomografie Einddtagnose

Seriescintigram: Licht verhoogde
activiteit in de veneuze fase links
in of onder het schedeldak.
Statisch scintigram: Verhoogde
activiteit links temporoparietaai.

Verhoogde activiteit in het schedeldak
links temporaal, geen intracerebraTe
uitbreiding.

Geen intracerebrale aandoening, «ede
gezien het ventere klinische beloop.
Geen verdere diagnostiek gezien de
leeftijd.

Seriesdntiegram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Anorexia nervosa.
Geen neurologische afwijkingen.

Seriesdntigram: Seen afwijkingen.
Statisch scintigram: geen afwij-
kingen

Geen afwijkingen. Geen metastasen in cerebro.

SeHescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Verhoogde
activiteit rechts ocdpitaal 1n
of onder het schedeldak. Intra-
cerebrale uitbreiding niet te
beoordelen.

Verhoogde activiteit rechts
ocdpitaal in het schedeldak, geen
intracerebrale uitbreiding.

Skeletmetastasen van het MMMcardnoo*
in het sch>- .cldak. Verwardheid verdwenen
na staken *an de anaigetische therapie.

Seriesdntigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Geen metastasen 1n cerebro.
Sufheid door koorts.

Seriesdntigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Cerebrovasculaire Insufficiently
Morbus Parkinson.

Seriesdntigram: Vertraagde perfusie
van de rechter art. carotis.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Klein gebied van licht verhoogde acti-
viteit links frontaal net onder het
schedeldak. Hogelijk metastase.

Mogelijk metastase in cerebro.
Kort hierna overleden'. Geen obductie.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Depressie.

Seriesdntigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Micro-Infarct In de capsula Interna
links. Gezien de diameter ( 12 m )
niet op het scintigram waarneembaar.

SeHescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Geen afwijkingen. Cerebrovasculaire insufficUfntie.
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Patiënt Geslacht en leeftijd Klinische gegevens RSntgenologische gegevens

XXI Vrouw, 76 jaar Ablatio mammae 4 jaar geleden verricht
wegens mamntacarcinoom. Nu enige inpren-
tingsstoornissen. Geen neurologische
afwijkingen.

Niet verricht.

XXII i Vrouw, 64 jaar Acute verwardheid met afasie en licht
krachtveriies in de rechter lichaamshelft.
Bekend met in het skelet gemetastaseerd
mammacarcinooro sinds 4 jaar.

Metastasen in de schedel
rechts occipitaal.

XXIII Man, 82 jaar Bekend met longcarcinoom met lever-
metastasen. Gedragveranderingen.

Niet verricht.

XXIV Man, 69 jaar Toenemend vergeetachtig, hoofdpijn.
Sinds êên week krachtvermindering in
linker arm en been.

Carotisangiografie rechts: sterke
rekking van de vaten rechts parietaal.
De vena cerebri interna en vena cere-
bri magna zijn naar beneden gedrukt.
CT-scan: Groot proces rechts parieto-f
occipitaal met doorgroei in de falx. j

'XV Vrouw, 77 jaar

XXVI Man, 61 jaar

Glioblastoma, waarin sarcomateuze verande-
ringen, parietaal links \ jaar tevoren
verwijderd. Nu motorische afasie en parese
rechter arm. Recidief ?

Longcarcinoom rechts.
Hoofdpijn met projectiel braken.
Stuwingspapillen. Ataxie linker hand.

CT-scan: In vergelijking met het
prae-operatieve onderzoek is er nu
een verder naar ventraal gelegen
parietale haard, omgeven door oedeem.
Diagnose: Recidief tumor.

CT-scan: Metastase rechts temporaal.

XXVII Man, 65 jaar Plotseling ontstane motorische afasie,
verbeterde in enkele dagen.

Niet verricht.

XXVIII Man, 42 jaar Acute duizeligheidsaanval met oorsuizen
links.
Eerste graads horizontale nystagmus naar
rechts en links.

Niet verricht.

XXIX Vrouw, 63 jaar Status na trepanatie voor een subduraal
haematoom rechts fronto-parietaal 9 maanden
tevoren.
Geen neurologische afwijkingen meer
aantoonbaar.

CT-scan: Rechts fronto-parietaal
restanten van de trepanatie.
Rechts frontaal klein gebied"van
atrofie.

XXX Vrouw, 67 jaar Status na inbrengen van een mitralisklep-
prothese. Atriumfibrilleren. Plotseling
ontstane hemiplegie rechts.

Niet verricht.
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} Scintigrafie

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Verhoogde
activiteit rechts occipitaai en
links temporoparietaal.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Sterk ver-
hoogde activiteit rechts parietaal
met centraal verminderde activiteit.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Links parieto-
occipitaal is een verhoogde
activiteit zichtbaar in of net
onder het schedeldak.

Seriescintigram: Licht vertraagde
. perfusie van de rechter art.carotis

en de rechter hemisfeer t.o.v.de
linker.
Statisch scintigram: Rechts temporaal
is een haard van verhoogde activiteit
zichtbaar.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Er is een klein
gebied van verhoogde activiteit
links parieto-occipi taal perifeer.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Geen afwij-
kingen.

Seriescintigram: Geen afwijkingen.
Statisch scintigram: Rechts fronto-
parietaal in het schedeldak een

. verhoogde activiteit.

Seriescintigram: Vertraagde perfusie
van de linker arteria carotis en

: linker hemisfeer t.o.v. de rechter.
:' Statisch scintigram: Verhoogde
i, activiteit links temporaal met
V uitbreiding naar parietaal en
. frontaal.

Emissie tomografie

Geen afwijkingen.

Verhoogde activiteit rechts occipitaai
alleen in het schedeldak. Verhoogde
activiteit links parieto-temporaal
intracerebraal, passend bij een
cerebrovasculair accident.

Geen afwijkingen.

Rechts parieto-accipitaal paramediaan
met uitbreiding in de falx cerebri is
een groot gebied met verhoogde activi-
teit zichtbaar. Centraal minder actief.

Links parieto-occipitaal is een ver-
hoogde activiteit in het schedeldak
zichtbaar. Tevens is er intracerebraal
links parietaal een kleine haard van
verhoogde activiteit, wijzend op een
recidief.

Er is een haard van verhoogde activi-
teit zichtbaar rechts temporaal. Tevens
is er nog een kleinere haard links
occipitaai.
Diagnose: Metastasen in cerebro.

Er is een klein gebied van verhoogde
activiteit zichtbaar links parieto-
occipitaal perifeer gelegen.

Geen afwijkingen.

Rechts fronto-parietaal is een verhoog-
de activiteit in het schedeldak zicht-
baar t.p.v. de trepanatiepiaats.

Sterk verhoogde activiteit links
fronto-temporaal met uitbreiding naar
parietaal. Gezien de vorm past dit
bij een C.V.A. in het stroomgebied
van de arteria cerebri media links.

Einddiagnose

Cerebrovasculaire insufficientie.

Cerebrovasculair accident links
parieto-temporaal.
Schedelmetastasen rechts occipitaai.

Geen neurologische afwijkingen.

Groot ruimte innemend proces rechts
parieto-occipi taal met uitbreiding in
de falx. Te groot voor operatieve therapie.

Reddief van hst glioblastoma links
parietaal.

Metastasen in cerebro van het
longcarcinoom.

Encephaiomalade In het gebied van de
arteria cerebri media links.

Ziekte van Menière.

Geen recidief subduraal haematoom.

Cerebrovasculair accident links
temporo-parietaal.
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Hoofdstuk VIII.

Emissie tomografie van het myocard met Thailium-201.

1. Inleiding.

Gedurende vele jaren was coronairangiografie de enige methode

om de plaats en uitgebreidheid van coronairlijden vast te stellen.

Dit onderzoek echter vereist hartcatheterisatie, waarbij bij 3 êi 4

op de 1000 patiënten een ernstige complicatie optreedt. De morta-

liteit bedraagt 0,1 a 0,16% ( van der Werf, 1978 ). Hierdoor is

hartcatheterisatie niet geschikt als routine-onderzoek voor het

coronairlijden.

Dientengevolge is gezocht naar een betrouwbare methode om de

regionale myocardperfusie niet-invasief te bepalen.

Radioactieve isotopen van de éénwaardige kationen zoals kali urn,

rubidium, cesium en thallium worden actief geconcentreerd in de

myocardcellen ( Nishiwama e.a., 1976 ). Aanvankelijk werd cesium-131

gebruikt, spoedig echter gevolgd door kalium-isotopen ( Hurley e.a.,

1971 ), kalium analogen en uiteindelijk het nu nog in gebruik zijnde

thallium-201 ( Lebowitz, Greene en Fairchild, 1975 ).

De opname van thallium-201 in het myocard hangt af van :

1) het aanbod van thallium-201 aan de myocardcellen,

2) de mogelijkheid van deze cellen om het thallium-201 actief

op te kunnen nemen.

Het aanbod is afhankelijk van de concentratie van thallium-201

in het bloed en de regionale bloeddoorstroming ( Strauss e.a., 1975 ).

De mogelijkheid van de myocardcellen het thallium-201 actief op te
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kunnen nemen is afhankelijk van de natriurn-kalium-adenosine-

trifosfatase (ATP-ase) pomp (Britten en Blank, 1968).

Bij personen met een normale coronairdoorbloeding wordt het

thallium-201, na intraveneuze injektie, efficiënt geëxtraheerd

door het myocard (88% bij de eerste passage). Hierna ontstaat

een dynamisch proces van continue opname en vrijkomen van

thallium-ionen door, respectievelijk uit de myocardcellen.

Aanvankelijk worden meer thallium-ionen opqenomen dan er

weer vrijkomen, zodat er netto een stapeling optreedt.

De piek-concentratie in het myocard wordt bereikt op het

moment waarop evenveel opgenomen wordt als er vrijkomt. Ten-

slotte laten de myocardcellen meer thallium-ionen vrij dan

er in komen, waardoor er netto meer uitgaan dan opgenomen worden.

Het Na-K-ATP-ase is relatief refractair tegen ischaemische

beschadiging. Zodoende is de bijdrage van beschadiging van de

Na-K-ATP-ase pomp aan verminderde thallium-201 opname in het

myocard bij ischaemie relatief onbelangrijk en is de eerste

distributie van het thallium-201 vrijwel alleen afhankelijk van

het aanbod.

Irreversibele cel beschadiging, zoals bij het myocardinfarct op-

treedt, leidt echter tot een geringe extractie capaciteit van

de myocardcellen.

Wanneer het th3llium-201 tijdens maximale inspanning geïnjiceerd

wordt, zullen mter thallium-ionen in de myocardcellen gestapeld

worden dan na injektie in rust, aangezien de coronaire doorbloe-

ding bij inspanning toeneemt en hiermee ook het aanbod van

thallium-201 aan de myocardcellen.
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Bij normale coronairdoorbloeding wordt aan alle myocardgebieden

na injektie van thallium-201 een zelfde hoeveelheid thallium-201

aangeboden. Dit geldt voor het onderzoek in rust en bij inspanning.

Dientengevolge tonen alle myocardgebieden tegelijkertijd een piek-

concentratie thallium-201 en zullen de gammacamera-beelden een

homogene verdeling van het thallium-201 te zien geven in het

myocard.

Ook de redistributie-beelden, opgenomen 4 uur na injektie bij

maximale inspanning, geven een homogene verdelinq van het thallium-

201 te zien in het myocard daar de afgifte in alle myocardgebieden

eveneens identiek is (Pohost e.a., 1980).

Zowel in het dierexperiment als ook bij klinische proeven bleek

de redistribute na 3 a 4 uur bijna voltooid te zijn (Okada e.a.,

1981).

Door het thallium-201 bij maximale inspanning te injiceren kan

men ischaemie bij inspanning aantonen. Indien één of meerdere

coronairvaten ernstig vernauwd zijn, wordt het hierdoor geperfun-

deerde myocardgedeelte bij inspanning relatief minder van bloed

voorzien dan het overige deel van het myocard. Direkt na injektie

van thallium-201 zal het relatief slechter qeperfundeerde gebied

het thallium-201 minder opnemen, zodat op de beelden verkregen met

de gammacamera een verminderde stapelinq te zien is in dit gebied.

Op de redistributie-beelden is dan een homogene verdeling in het

myocard zichtbaar, aangezien de extractiefunctie van de myocard-

cellen wel intact is.
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Echter geïnfarceerde gebieden zullen zowel op de beelden direkt

na inspanning vervaardigd,als ook op de redistributie-beelden

een blijvend verminderde stapeling van het thallium-201 laten

zien in vergelijking met het omgevende, niet geïnfarceerde

myocard.

Zo kan met ëén injektie van thallium-201 gedifferentieerd worden

tussen ischaemische en geïnfarceerde gebieden (Pohost e.a., 1977;

McKusick en Pohost, 1978).

De "conventionele" tweedimensionale thallium-201 scintigrafie

heeft een aantal beperkingen waarvan de belangrijkste zijn:

1. Door overprojektie van normaal geperfundeerde myocardgebieden

over een ischaemisch of geïnfarceerd gebied wordt de vermin-

derde stapeling hierin niet goed waargenomen.

2. Bepaling van de grootte van het geïnfarceerde of ischaemische

gebied is niet mogelijk.

Deze beperkingen kunnen met behulp van emissie tomografie gedeelte-

lijk overwonnen worden (Keyes e.a., 1981, Maublant e.a., 1981).

Doordat bij enkele patiënten ischaemische gebieden reeds binnen

10 3 15 minuten na injektie een volledige redistribute tonen,

kunnen deze niet meer zichtbaar zijn bij emissie tomografisch onder-

zoek. Dit geldt zeker indien de opnamen hiervoor vervaardigd worden

na de "conventionele" opnamen.

2. Methodieken.

a. Onderzoek in rust.

Voor het thallium-201 scintigram in rust ter detectie van een
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: myocardinfarct wordt 74 MBq ( 2mCi ) thallium-201 in de vorm van

thallium-chloride intraveneus bij de patiënt in rust geïnjiceerd.

De gammacamera wordt ingesteld op de röntgenpiek van de kwik-201-

dochter van het thallium-201 ( 69-80 keV ), met een 20% window.

Er wordt gebruik gemaakt van de low energy, high resolution,

para 11 el-hole collimator.

Tien minuten na injektie wordt begonnen met de eerste opname. In

totaal worden 3 opnamen vervaardigd met de detector respectievelijk

in anterior, links vóór schuine 40° ( LAO 40 ) en links vóór schuine

70° ( LAO 70 ) positie ten opzichte van de patiënt. De in deze

posities zichtbare myocardgebieden zijn vermeld in fig. VIII, 1.

Per opname worden gedurende 10 minuten counts verzameld, resulterend

in ongeveer 500.000 counts per opname in de digitale beelden.

Hiervan bevinden zich _+ 110.000 counts in het myocard.

De beelden worden zowel op röntgenfilm analoog, als ook met

behulp van de computer digitaal vastgelegd. Bij deze laatste

opnamen wordt het te onderzoeken objekt tweemaal vergroot weer-

gegeven.

Hierna worden opnamen vervaardigd voor het emissie tomografisch

onderzoek of wel met behulp van de roterende gammacamera, dan

wel met behulp van de roterende slant-hole collimator.

Bij gebruik van de roterende gammacamera worden 64 opnamen ver-

vaardigd, gelijkelijk verdeeld over één rotatie van 360° rond de

patiënt. Het hart dient door het centrum van de detector waarge-

nomen te worden. De opnametijd bedraagt 35 seconden per beeld,
; i

resulterend in +̂  65.000 counts per opname bij gebruik van de

] low energy, high resolution, parallel-hole collimator. Bij deze
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Fig. VIII, 1 :

Myocardgebieden van de linker ventrikel, zichtbaar met de

detector in respectievelijk anterior (Ant.), links v66r

schuine 40° (LAO 40) en links v66r schuine 70° (LAO 70)

positie ten opzichte van de patiënt.

A = apex. AIM = apex en inferior wand. AW = anterior wand.

IW = inferior wand. LW = laterale wand. PLW = postero-

•aterale wand. PW = posterior wand. S = septum.
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Fig. VIII, 2 :

Myocardgebieden van de linker ventrikel, zichtbaar in

respectievelijk transversale (T), sagittale (S) en frontale

(F) doorsneden verkregen na opnamen met de roterende gamma-

camera. Ingetekend is één transversale doorsnede.

R = rechts. L = links. Cr = craniaal. C = caudaal.

A = anterior. P = posterior.

A = apex. AW = anterior wand. IW = inferior wand.

LW = laterale wand. PW = posterior wand. S = septum.
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Fig. VIII, 3 :

Myocardgebieden van de linker ventrikel zichtbaar in door-

sneden verkregen na opnamen met de roterende slant-hole

col limator. Opnamen vervaardigd in LAO 30 3 40 p o s i t i e .

AW = anterior wand. IW = inferior wand. LW = laterale wand.

PW = posterior wand. S = septum.

opnamen vindt geen vergroting plaats. Uit deze opnamen worden

de transversale, sagittal e en frontale doorsneden geconstrueerd

met een dikte gelijk aan de breedte van éên matrixelement (6 mm.),

De in deze doorsneden gelegen myocardgebieden zijn vermeld in

fig. VIII, 2.

Bij gebruik van de roterende slant-hole collimator worden 6

opnamen van het hart vervaardigd met de detector in de LAO 30°

3 LAO 40° positie, zodat de geconstrueerde doorsneden zo veel

mogelijk loodrecht door het septum lopen. De opnametijd per

beeld bedraagt 5 minuten, resulterend in 500.000 3 600.000

counts per opname.

Hieruit worden doorsneden geconstrueerd evenwijdig aan het vlak

van de detector, te beginnen bij een tevoren vastgestelde af-

stand tot de detector. De eveneens tevoren ingestelde dikte van

de doorsneden bedraagt 5 mm.
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De in deze doorsneden gelegen myocardgebieden zijn vermeld in

fig. VIII, 3.

De "conventionele" opnamen worden visueel beoordeeld, zowel de

opnamen op röntgenfilm als ook de gedigitaliseerde opnamen.

Bij deze laatste wordt 20 % achtergrondactiviteit afgetrokken

(Narahara e.a., 1977).

Ook de geconstrueerde doorsneden worden visueel beoordeeld na

toepassing van een 9-punts smoothing op de reconstructies.

Hierbij wordt de gemeten waarde in een matrixelement veranderd

in een gewogen gemiddelde van dit element en de 8 naburige

elementen.

De matrix voorstelling hiervan is :

1 1 1

1 2 1

1 1 1

Deze procedure verbetert de visuele interpretatie van de gecon-

strueerde doorsneden.

Onderzoek na inspanning.

Ten behoeve van de thallium-201 scintigrafie bij inspanning ter

detectie van ischaemische en geTnfarceerde myocarddelen wordt

74 MBq (2mCi) thallium-201 in de vorm van thallium-chloride bij

maximale inspanning op de ergometerfiets intraveneus geïnjiceerd.

Hierna fietst de patiënt nog 30 seconden, onder dezelfde belas-

ting, door.
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Zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 minuten, wordt

begonnen met de "conventionele" opnamen in anterior, LAO 40 e n

LAO 70° positie. Per opname worden gedurende 10 minuten counts

verzameld. De opnamen worden zowel op röntgenfilm opgenomen als

ook gedigitaliseerd.

Direkt hierna worden de opnamen vervaardigd voor de emissie tomo-

grafie op dezelfde wijze als hierboven vermeld voor het rust-

onderzoek.

Tenslotte worden 4 uur na injektie de redistributie-beelden op-

genomen, wederom in de anterior, LAO 40 en LAO 70 positie met

een opnametijd van 10 minuten per beeld.

Na redistribute worden geen opnamen voor de emissie tomografie

vervaardigd wegens overbezetting van de te gebruiken apparatuur.

De inspannings- en redistributie-beelden worden gezamenlijk

beoordeeld, zowel de analoqe beelden als ook de gedigitaliseerde.

Bij deze laatste beelden wordt 20 % achtergrond afgetrokken.

Een deel van het myocard wordt als ischaemisch beoordeeld indien

een defect zichtbaar is op het inspannings-scintigram en het

niet meer aantoonbaar is op het redistributie-scintigram.

Indien op het inspannings- en redistributie-scintigram een

even groot defect zichtbaar is, wordt dit gebied als zijnde

geïnfarceerd myocard beoordeeld (Pohost e.a., 1977).

De geconstrueerde doorsneden wordpo visueel beoordeeld na

toepassing van een 9-punts smoothing.
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3. Resultaten.

In totaal werden 30 patiënten onderzocht. Bij 16 patiënten

werd een inspannings-, gevolgd door een redistributie-scintigram

vervaardigd, bij 14 patiënten alleen een rust-scintigram.

Tevens werd bij alle patiënten een electrocardiogram opgenomen

en werden van de patiënten met verdenking op een hartinfarct

de enzymen : creatinephosphokinase (CPK), serum glutamine-oxaal-

acetaat transaminase (SGOT), serum glutamine-pyrodruivenzuur

transaminase (SGPT) en lactaat dehydrogenase (LDH) iso-enzymen

fracties 1 en 2 bepaald.

Bij 11 patiënten werd hartcatheterisatie verricht. De definitieve

diagnose hartinfarct werd gesteld op grond van de typische

klachten, de stijging van het gehalte van de enzymen CPK, SGOT

en LDH in het serum en/of de typische electrocardiografische

veranderingen (Lie, 1978).

De definitieve diagnose angina pectoris werd gesteld op qrond van

de typische klachten bij inspanning en de typische electrocardio-

grafische veranderingen bij inspanning (Lie, 1978).

Wanneer zowel de typische klachten ontbraken als ook het gehalte

van de enzymen en/of het electrocardiogram geen verandering

vertoonde, werd een acuut hartinfarct bij deze patiënten uitgesloten

geacht.

De klinische bevindingen, laboratorium-, electrocardiografische-

en hartcatheterisatie-qegevens, alsmede de definitieve diagnose

van de onderzochte 30 patiënten zijn vermeld in tabel VIII, a.

De definitieve diagnose werd qesteld door de behandelend cardioloog.

222



De resultaten van het "conventionele" scintigram en het emissie

tomografisch onderzoek zijn vermeld in tabel VIII, b.

Scintigrafie

Emissie tomografie

Echt positief

15

20

Vals positief

0

0

Echt negatief

9

9

Vals negatief

6

1

Tabel VIII, b :

Resultaten van het "conventionele" en emissie tomoqrafische

onderzoek van het myocard ter detectie van een myocardinfarct.

Scintigrafie

Emissie tomografie

Sensitiviteit

71 t

95 X

Specificiteit

100 t

100. *

Diagnostische
betrouwbaarheid

80 S

97 X

Tabel V I I I , c :

Berekende sensit iv i tei t , specif ici teit en diagnostische

betrouwbaarheid met betrekking tot het aantonen van een

myocardinfarct met behulp van de "conventionele" thallium-201

scintigrafie en emissie tomografie.

4. Bespreking van de resultaten.

In ons onderzoek b i j 30 patiënten kon alleen de betrouwbaarheid

van de single photon emissie tomografie van het myocard met betrek-

king tot het aantonen van een doorgemaakt myocardinfarct worden

beoordeeld.

Aangezien na injektie allereerst de "conventionele" seintigrammen

vanuit drie richtingen vervaardigd worden en het tomografisch

onderzoek eveneens lange t i j d vergt (zie hoofdstuk I I I ) , is reeds
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redistribute van het radiofarmacon opgetreden tijdens de

opnamen voor de emissie tomografie.

Bij alle 9 patiënten, die zowel klinisch, electrocardiografisch

als ook biochemisch geen infarct hadden doorgemaakt was het

"conventionele" scintigram en emissie tomografisch onderzoek

normaal o De activiteitsverdel ing in de doorsneden was homogeen

(zie patiënt I).

Van de 21 patiënten met een aangetoond infarct bleek slechts

bij 15 patiënten een stapelingsdefect zichtbaar te zijn op het

"conventionele" scintigram. Bij het emissie tomografisch onder-

zoek echter v/as bij 20 van deze 21 patiënten een duidelijk

stapelingsdefect zichtbaar. Bij de 5 patiënten met een normaal

"conventioneel1' scintigram en afwijkend emissie tomografisch

onderzoek bleek het defect zich bij allen Öf in de onderwand öf

apicaal te bevinden (Patiënt XIII, XVI, XIX, XXIV en XXVIII).

Ook bij de enige patiënt met een doorgemaakt infarct, die geen

afwijkingen had zowel op het "conventionele" scintigram als

ook bij het emissie tomografisch onderzoek, bevond dit infarct

zich in de onderwand (patiënt XXX).

Vals positieven kwamen in dit onderzoek niet voor.

De sensitiviteit, specificiteit en diagnostische betrouwbaarheid

van zowel het "conventionele" scintigram als ook het emissie

tomografisch onderzoek met betrekking tot het aantonen van een

myocardinfarct berekend uit de resultaten van ons onderzoek

zijn vermeld in tabel VIII, c.

Emissie tomografie blijkt een duidelijke verbetering op te leveren

ten opzichte van het "conventionele" scintigram. Dit betreft vooral

de infarcten inferior en apicaal gelocaliseerd. Deze gebieden worden
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op het "conventionele"scintigram in een aantal gevallen door over-

projektie van het diafragma minder duidelijk zichtbaar gemaakt.

Aangezien het diafragma uit spiercellen bestaat, wordt hierin

eveneens thallium-201 gestapeld.

5. CasuTstiek (zie tabel VIH,a).

5.1. Patiënte I, een vrouw van 43 jaar, werd opgenomen op de afdeling

cardiologie wegens sinds 3 maanden bestaande aanvallen van pijn

op de borst bij inspanning en bij overgang van warmte naar koude.

De pijn had een krampend karakter en werd begeleid door tinte-

lingen in beide armen en transpireren. Nitrobaat gaf geen

verbetering.

Bij onderzoek werd een nerveuze vrouw gezien met een normale

bloeddruk en polsfrequentie. Algemeen lichamelijk onderzoek

leverde geen afwijkingen op.

Het electrocardiogram liet een sinusritme zien met een frequentie

van 80 slagen per minuut, een intermediaire hartas en normale

geleidingstijden. Er waren enige aspecifieke repolarisatiestoor-

nissen inferolateraal.

Het bloedonderzoek liet normale gehalten van de enzymen CPK,

SGOT, SGPT en LDH zien.

Bij inspanningsonderzoek met de fietsergometer werd een maximale

hartfrequentie van 145 slagen per minuut bereikt, het onderzoek

werd gestaakt wegens vermoeidheid. Er trad geen pijn in de borst

op tijdens het onderzoek. Het inspanningselectrocardiogram liet

geen afwijkingen zien.

225



Fig. VIII, 4 :

Thaliium-201 scintigram na injektie bij maximale inspanning

bij patiënte I. Er is een homogene verdeling van het thallium-

201 over het myocard van de linker ventrikel.

Ant. = anterior. LAO 40 = 40° links vóör schuine stand.

LAO 70 = 70° links v66> schuine stand.

Fig. VIII, 6 :

Redistribute opnamen verricht bij patiënte I, 4 uur na

injektie.

Er is wederom een homogene activiteitsverdeling zichtbaar

in het myocard van de linker ventrikel.

Ant. = anterior. LAO 40 = 40° links v66r schuine opname.

LAO 70 = 70° links v66r schuine opname.
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Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole col limator, van het myocard bij

patiënte I. Doorsneden van anterior naar posterior vanuit

de LAO 30° positie met een dikte van 0,5 cm per doorsnede,

achtereenvolgens genummerd 1 t/m 16.

Er is een homogene activiteitsverdel ing zichtbaar in het

myocard van de linker ventrikel in alle doorsneden.
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Bij maximale inspanning werd 74 MBq (2mCi) thallium-201-chloride

intraveneus geïnjiceerd. Het direkt na injektie vervaardigde

scintigram liet een normale perfusie van het myocard van de

linker ventrikel zien ( Fig. VIII, 4).

De hierna vervaardigde emissie tomografie met behulp van de

roterende slant-hole collimator gaf eveneens een normale perfu-

sie te zien van het linker ventrikel myocard (Fig. VIII, 5 t/m

5 1 6 ) .

Het na 4 uur vervaardigde redistributie-scintigram vertoonde

eveneens geen afwijkingen (Fig. VIII, 6 ) .

Gezien het normale scintigram, het normale inspanningselectro-

cardiogram en de voor coronairlijden aspecifieke klachten werd

de diagnose gesteld op hyperventilatie syndroom.

Bij deze patiënte werd een normale perfusie waargenomen, zowel

op het "conventionele" scintigram als ook bij het emissie tomo-

grafisch onderzoek. Controle 3 maanden lager liet geen verande-

ringen zien.

Deze homogene verdeling van het thallium-201 in het myocard van

de linker ventrikel in de doorsneden werd bij alle patiënten

zonder infarct of ischaemie waargenomen.

5.2. Patiënt XIII, een man van 38 jaar, werd naar de cardioloog

verwezen vanwege pijn op de borst sinds een jaar bestaand. De

pijn trad vooral op in een warme omgeving. Bij inspanning waren

er geen klachten.

\i Bij lichamelijk onderzoek werd een normale bloeddruk gevonden en
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een normale hartfrequentie. Aan de apex cordis werd een luide

eerste toon gehoord, gevolgd door een ejectietoon en een graad

2/6 vroeg systolisch geruis.

Het electrocardiogram liet een sinustachycardie zien met een

hartfrequentie van 115/min. Er was een negatieve T-top in AVL.

Het laboratoriumonderzoek leverde geen afwijkingen op.

Bij inspanningsonderzoek op de fietsergometer werd een hartfre-

quentie van 190/min. bereikt bij een belasting van 200 watt.

De inspanning werd gestaakt vanwege vermoeidheid, er waren geen

angineuze klachten. Het inspanriingseiectrocardiogram liet geen

ST-depressie zien.

Bij echocardiografisch onderzoek werd een akinesie gevonden van

een deel van het septum. Hierna werd opnieuw een inspannings-

onderzoek verricht met daarbij thallium scintigrafie.

Op het direkt na inspanning vervaardigde scintigram werd een

licht verminderde activiteit apicaal waargenomen, echter nog

binnen de norm (Fig. VIII, 7).

Ditzelfde beeld werd waargenomen op het redistributie-scintigram

(Fig. VIII, 8).

Emissie tomografie met behulp van de roterende slant-hole colli-

mator liet een perfusiedefect zien laag septaal, apicaal en infe-

rior met enige uitbreiding naar posterior (Fig. 9 t/m 9 ).

Hierna werd een hartcatheterisatie verricht, waarbij normale

drukken werden gevonden in de linker ventrikel. Bij cine-angio-

grafie van de linker ventrikel werd een klein akinetisch gebied

in de achterwand gezien met alleen passieve beweging. Het coronair-

angiogram liet een normale rechter en linker coronairarterie zian.
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Fig. VIII, 7 :

Thallium-201 scintigram na injektie bij maximale inspanning

bij patiënt XIII. Er is een licht verminderde activiteit

apicaal waarneembaar, echter niet duidelijk pathologisch.

Ant. = anterior. LAO 40 = 40° links vóör schuine opname.

LAO 70 = 70° links vöör schuine opname.

Fig. VIII, 8 :

Redistributie opnamen verricht bij patiënt XIII, 4 uur na

injektie.

Er is eveneens een licht verminderde activiteit zichtbaar

apicaal, te gering voor de diagnose infarct.

Ant. = anterior, LAO 40 = 40° links v66r schuine opname.

LAO 70 = 70° links v66r schuine opname.
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Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole collimator, van het myocard bij patiënt

XIII. Doorsneden van anterior naar posterior vanuit de LAO

35° positie met een dikte van 0,5 cm per doorsnede, achter-

eenvolgens genummerd 1 t/m 16.

Er is een duidelijk stapelingsdefect zichtbaar laag septaal,

apicaal en inferior met enige uitbreiding naar posterior

(pijlen).
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De diagnose werd gesteld op een doorgemaakt klein infarct

postero-inferior met uitbreiding via de apex naar laag septaal.

Bij deze patiënt werden op het "conventionele" scintigram

geen voor infarct verdachte perfusiedefecten gezien, welke

echter wel duidelijk zichtbaar waren bij het emissie tomo-

grafisch onderzoek. De diagnose werd bevestigd door middel

van echografie en angiografie.

5.3. Patiënt XIX, een man van 73 jaar, werd verwezen haar de

cardioloog vanwege een recidiverende decompensatio cordis.

Patiënt had 15 jaar tevoren een hartinfarct doorgemaakt.

Sinds een half jaar bestond er een decompensatio cordis.

Bij onderzoek werd een normale bloeddruk gevonden. Er was

een heffende, verbrede ictus cordis tot buiten de medioclavi-

culairlijn. Aan de apex werd een graad 2/6 vroeg systolisch

ejectiegeruis gehoord. De tweede toon was paradox gespleten,

deze werd gevolgd door een graad 2/6 laag diastolisch de-

crescendogeruis.

Het electrocardiogram toonde een atriumfibrilieren met een

ventrikelfrequentie van 90/min. Er was een compleet linker

bundeltakblock.

Op het echocardiogram werd een gedilateerde linker ventrikel

gezien en een geringe dilatatie van de aortawortel. De wand-

bewegingen waren normaal. Er was een diastolische flutter op de

voorste mitralisklepslip.

De diagnose werd gesteld op een aorta-insufficiëntie.

Het thailium-scintigram in rust liet een normale perfusie zien
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van het myocard van de linker ventrikel (Fig. VIII, 10).

Emissie tomografie met behulp van de roterende slant-hole

col limator echter liet een perfusiedefect zien aan de apex

en inferior (Fig. VIII, 11 1 t/m 11 6).

De diagnose werd gesteld op een ernstige aorta-insufficiëntie

met recidiverende decompensatio cordis. Het perfusiedefect

kon verklaard worden door het doorgemaakte myocardinfarct.

Emissie tomografie liet bij deze patiënt een duidelijk defect

zien; dit was niet zichtbaar op het "conventionele" scintigram,

hoewel er anamnestisch een bewezen myocardinfarct had plaats-

gevonden.

5.4. Patiënt XXIV, een man van 54 jaar, werd opgenomen wegens pijn

op de borst met kortademigheid. Patiënt was jaren bekend met

hypertensie.

Bij onderzoek werd een verhoogde bloeddruk gevonden (220/130

mmHg), de polsfrequentie bedroeg 120 slagen per minuut.

Het electrocardiogram toonde een sinusritme met een frequentie

van 120/min., er was een linker hartas met in de afleidingen

III en AVR een QRS-patroon. Later vervaardigde E.C.G.'s lieten

negatieve T-toppen zien in afleiding V- tot en met Vg.

Bij het laboratoriumonderzoek werden in het serum de volgende

maximale waarden gevonden: CPK: 145 U/l, SGOT: 20 U/l, SGPT:

23 U/l en LDH: 277 U/l.

Het "conventionele" thallium-scintigram liet een normale perfusie

van het myocard van de linker ventrikel zien (Fig. VIII, 12).

233



Fig. VIII, 10 :

Thallium-201 scintigram na injektie in rust bij patiënt

XIX. Er is een normale stapeling zichtbaar in het myocard

van de linker ventrikel.

Ant. = anterior. LAO 30 = 30° links vöör schuine opname.

LAO 60 = 60° links vö&r schuine opname. L.Lat. = links

laterale opname.

Fig. VIII, 111 t/m 116 :

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole collimator, van het myocard bij patiënt

XIX. Doorsneden van anterior naar posterior vanuit de LAO

30° positie met een dikte van 1 cm per doorsneden, achter-

eenvolgens genummerd 1 t/m 6.

Er is een duidelijk stapelingsdefect zichtbaar apicaai en

inferior (pijl).
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Fig. VIII, 12 :

Thallium-201 scintigram na injektie in rust bij patiënt

XXIV. Er is een normale stapeling zichtbaar in het myocard

van de linker ventrikel.

Ant. = anterior. LAO 40 = 40° links v66r schuine opname.

LAO 70 = 70° links vóór schuine opname.
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Fig. VIII, 13 1 t/m 1320;

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole col limator, van het myocard bij

patiënt XXIV. Doorsneden van anterior naar posterior

vanuit de LAO 30° positie met een dikte van 0,5 cm per

doorsnede, achtereenvolgens genummerd 1 t/m 20.

Er is een duidelijk stapelingsdefect zichtbaar apicaal,

met uitbreiding naar anterior en lateraal (pijlen).
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Echter bij emissie tomografie met zowel de roterende slant-hole

collimator als ook de roterende gammacamera werd een klein

perfusiedefect waargenomen apicaal met uitbreiding naar lateraal

en anterior (Fig. VIII, 131 t/m 13^J en 13A t/m 13C).

De diagnose werd gesteld op een klein apicaal infarct met uit-

breiding naar antero-lateraal.

Bij deze patiënt werd eveneens met behulp van het emissie tomo-

grafisch onderzoek een klein infarct aangetoond; dit was op

het "conventionele" scintigram niet zichtbaar. Ook de enzym-

bepalingen wezen op een klein infarct.

5.5. Patiënte XXVIII, een vrouw van 71 jaar, werd opgenomen wegens

een verergering van de al jaren bestaande angina pectoris na

een aanval van heftige retrosternale pijn 10 dagen geleden.

Bij algemeen lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen

gevonden, de bloeddruk en polsfrequentie waren normaal.

De laboratoriumbepalingen lieten normale waarden voor S60T,

SGPT en LDH zien. De CPK was eenmalig licht verhoogd: 53 U/l

(N. bij vrouwen <l30 U/l).

Het electrocardiogram liet een negatieve T-top zien in afleiding

II, III, AVF, Vc en Vg. Deze T-top was in tevoren gemaakte

E.C.6.'s positief. Tijdens de opname ontstond er weer een vlak

positieve T-top in bovenvermelde afleidingen na 5 dagen.

Het "conventionele" thallium-scintigram toonde een normale

perfusie van het myocard van de linker ventrikel (Fig. VIII, 14).

Bij emissie tomografie werd een klein perfusiedefect waarge-
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Fig. VIII, 13A t/m 13C :

Reconstructies, verkregen na opnamen met de roterende gamma-

camera, van het myocard bij patiënt XXIV.

Transversale (13A), sagitta1e(13B) en frontale (13C) doorsneden

met een dikte van 0,6 cm per doorsnede.

Ook hier is een duidelijk stapelingsdefect zichtbaar (pijlen)

apicaal met uitbreiding naar anterior (sagittale doorsneden)

en lateraal (frontale doorsneden).
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Fig. VIII, 14 ;

Thallium-201 scintigtram na injektie in rust bij patiënte

XXVIII. Er is een normale stapeling zichtbaar in het myocard

van de 1i nker ventri kei.

Ant. = anterior. LAO 30 = 30° links vöör schuine opname.

LAO 70 = 70° links vöór schuine opname.
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Fig. VIII. 151 t/m 1515;

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole col limator, van het myocard bij

patiënte XXVIII. Doorsneden van anterior naar posterior

vanuit de LAO 30° positie met een dikte van 0,5 cm per

doorsnede, achtereenvolgens genummerd 1 t/m 15.

Er is een stapelingsdefect inferior zichtbaar (pijlen).
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nomen inferior gelokaliseerd (Fig. VIII, 151 t/m 15I5en 15A t/m 15C).

Het onderzoek werd zowel met de roterende slant-hole colli-

mator als ook de roterende gammacamera verricht.

Op een één maand tevoren vervaardigd coronairangiogram was

een subtotale stenose zichtbaar van de ramus circumflexus

van de arteria coronaria si nistra en een ongeveer 50% stenose

in de arteria coronaria dextra.

De klinische diagnose werd gesteld op: (subendocardiaal) in-

farct inferior, mede gezien de electrocardiografische afwij-

kingen. Ook bij deze patiënt was de betrouwbaarheid van het

emissie tomografisch onderzoek duidelijk beter dan van het

"conventionele" scintigram. Op dit "conventionele" scintigram

was het perfusiedefect niet zichtbaar, echter duidelijk

zichtbaar bij de emissie tomografie.

5.6. Patiënt IX, een man van 70 jaar, werd opgenomen wegens benauwd-

heid in rust. Patiënt had 9 jaar tevoren een groot voorwandin-

farct doorgemaakt en 3 jaar tevoren een achterwandinfarct.

Bij onderzoek werd een hypertensie geconstateerd (220/130 mmHg),

de centraal veneuze druk was niet verhoogd. Aan de apex werd een

normale eerste toon gehoord, gevolgd door een graad 2/6 ejectie-

souffle. Er werd geen derde toon gehoord. Over de longen werd

basaal crepiteren geconstateerd.

Laboratoriumonderzoek leverde een verhoogd gehalte op in het

serum van het CPK (max. 168 U/l) en LDH (max. 545 U/l met

verhoogde Ie, 2e en 5e fractie).
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Fig. VIII, 15A t/m 15C :

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de roterende
gammacamera, van het myocard bij natiente XXVIII.
Transversale (15A), sagittale (15B) en frontale (15C) doorsneden
met een dikte van 0,6 cm per doorsnede.
Ook hier is een duidelijk stapelingsdefect zichtbaar inferior
gelokaliseerd (pijlen).
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Fig. VIII, 16 ;

ThaiHum-201 scintigram na injektie in rust bij patiënt IX.

Er 1s een stapelIngsdefeet inferior zichtbaar en een sterk

verminderde stapeling septaal (pijlen).

Ant. * anterior. LAO 40 - 40° links vöör schuine opname.

LAO 70 > 70° links vOOr schuine opname.
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Fig. VIII, 17 t/m 17 :

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole col limator, van het myocard bij

patiënt IX. Doorsneden van anterior naar posterior vanuit

de LAO 30 positie met een dikte van 0,5 cm per doorsnede,

achtereenvolgens genummerd 1 t/m 20.

Duidelijk zijn de verminderde stapeling anteroseptaal en

inferior zichtbaar (pijlen).
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Het E.C.G. toonde een sinusritme met een frequentie van 100

slagen per minuut, een intermediaire stand van de eiectrische

hartas en aanwijzingen voor een rechter en linker atrium ver-

groting. Tevens bestond er een QS-complex in V, en V„ , per-

sisterende ST-elevaties en V, tot en met V-, negatieve T-toppen

in V. tot en met Vg en pathologische Q-golven in de onderwand-

afleidingen.

Bij echocardiografisch onderzoek werd een stilstand gezien van

het septum, de apex en de inferiorwand. Er waren geen paradoxe

wandbewegingen.

Het thallium-scintigram in rust liet een wijd lumen van de

linker ventrikel zien met perfusiedefecten inferior en apicaal

en een sterk verminderde perfusie septaal (Fig. VIII, 16).

Emissie tomografie met de roterende slant-hole collimator liet

de perfusiedefecten anteroseptaal en infero-apicaal duidelijk
1 ?n

zien (Fig. VIII, 17 t/m 17 ).

Aangezien er tevoren geen thallium-scintigram vervaardigd was, was

een recente infarcering naast de reeds bestaande infarcten niet

aantoonbaar.

De diagnose werd gesteld op een klein myocardinfarct, gezien de

enzymverhogingen, niet nader te lokaliseren op het E.C.G. en het

scintigram. Het emissie tomogram toonde vooral de uitbreiding

naar anterior duidelijker bij deze patiënt, dan het "conventionele"

scintigram.

5.7. Patiënt XX, een man van 60 jaar, werd opgenomen voor evaluatie

van zijn coronairlijden. Een half jaar tevoren had patiënt een
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Fig. VIII, 18 :

Thallium-201 scintigram na injektie bij maximale inspanning

bij patiënt XX. Er is een verminderde stapeling zichtbaar

anteroseptaal en inferior (pijlen).

Ant. = anterior. LAO. 40 = 40° links vöör schuine opname.

LAO 70 = 70° links vÖ6r schuine opname.

Fig. VIII. 19 :

Redistribute opnamen, verricht bij patiënt XX, 4 uur na

injektie.

De stapelingsdefecten anteroseptaal en inferior, gezien op

het inspannings-scintigram, zijn onveranderd.

Ant. = anterior. LAO 40 = 40° links v66r schuine opname.

LAO 70 = 70° links v66r schuine opname.
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Fig. VIII, 20 1 t/m 20 2 4:

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van de

roterende slant-hole collimator, van het myocard bij

patiënt XX. Doorsneden van anterior naar posterior vanuit

de LAO 30° positie met een dikte van 0,5 cm per doorsnede,

achtereenvolgens genummerd 1 t/m 24.

Duidelijk zijn de stapelingsdefecten anteroseptaai, epicaal

en inferior zichtbaar (pijlen).
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anteroseptaai en inferior infarct doorgemaakt, resulterend in

een aneurysma cordis.

Het E.C.G. toonde een sinusritme met een hartfrequentie van

60 slagen per minuut, er waren normale geleidingstijden. Er

waren tekenen van een oud anteroseptaai en onderwandinfarct

en een beeld van een aneurysma cordis.

Het echocardiogram liet een sterk verminderde wandbeweging zien

septaal en inferior met apicaal een paradoxe wandbeweging.

Er werd een thallium-scintigram na maximale inspanning verricht.

Hierbij was op het "conventionele" scintigram naast een wijd

linker ventri kei lumen een perfusiedefect zichtbaar anteroseptaai

en inferior. Na redistribute waren deze defecten onveranderd

aanwezig (Fig. VIII, 18 en 19).

Emissie tomografie met behulp van de roterende .slant-hole

col limator liet perfusiedefecten anteroseptaai, apicaal en

inferior zien (Fig. VIII, 20 1 t/m 20 2 4).

Bij hartcatheterisatie werd een aneurysma aan de apex gevonden,

een geoccludeerde ramus descendens anterior en een sterke

aneurysmatische verwijding van de ramus circumflexus, diagonale

takken en rechter coronairarterie. Ook de anterolaterale tak

van de linker coronairarterie was geoccludeerd. De rechter

coronairarterie bevatte een stenose van + 50 %.

De diagnose werd gesteld op een oud anteroseptaai en inferior

infarct met aneurysma apicaal bij ernstig coronarialijden.

Het emissie tomografisch onderzoek liet de afwijkingen duidelijk

zien, waarbij de lokalisatie beter mogelijk bleek dan op het
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Fig. VIII, 21 ;

Thaliium-201 scintigram na injektie bij maximale inspanning

bij patiënt XXVI. Er is een stapelingsdefect zichtbaar

inferior, apicaal en laag septaal.

Ant. = anterior. LAO 30 = 30° links v66r schuine opname.

LAO 70 = 70° links v66r schuine opname.

Fig. VIII, 22 ;

Redistribute opnamen, verricht bij patiënt XXVI, 4 uur

na injektie. Er is een lichte invulling inferior zichtbaar,

laag septaal blijft het perfusiedefect ongewijzigd.

Ant. = anterior. LAO 30 = 30° links vöör schuine opname.

LAO 70 - 70° links v66r schuine opname.
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Fig. VIII, 23 1 t/m 23 1 6 :

Reconstructies, verkregen na opnamen met behulp van

de roterende slant-hole collimator, van het myocard bij

patiënt XXVI. Doorsneden van anterior naar posterior

vanuit de LAO 30° positie met een dikte van 0,5 cm per

doorsnede, achtereenvolgens genummerd 1 t/m 16.

Duidelijk zijn de stapelingsdefecten laag septaal en

infero-apicaal zichtbaar (pijlen).
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"conventionele " scintigram.

5.8. Patiënt XXVI, een man van 54 jaar, werd opgenomen wegens

angineuze klachten bij inspanning. Patiënt had 4 jaar tevoren

een inferior infarct doorgemaakt. Hij was 2 jaar tevoren

geopereerd, waarbij 2 grafts geplaatst waren, respectievelijk

op de rechter coronairarterie en de ramus descendens anterior.

Peri-operatief trad een apicaal infarct op.

Bij lichamelijk onderzoek was de bloeddruk normaal, evenals

de polsfrequentie en de centraal veneuze druk. Er werden

normale harttonen gehoord, er waren geen souffles.

Het E.C.6. liet een sinusritme zien, een intermediaire hartas

en normale geleidingstijden. Er waren tekenen van een oud

inferior en apicaal infarct.

Bij inspanning tot een belasting van 120 watt, waarbij een hart-

frequentie werd bereikt van 158 slagen per minuut, werd een ST-

depressie van 2 mm. waargenomen. De inspanning werd gestaakt

in verband met pijn op de borst.

Bij maximale inspanning werd thallium geïnjiceerd. Op de opnamen

direkt na inspanning werden perfusiedefecten infero-apicaal en

laag septaal waargenomen. (Fig. VIII, 21). Na redistribute trad

er enige invulling op inferior (Fig. VIII, 22).

Bij emissie tomografisch onderzoek met behulp van de roterende

slant-hole col limator werden perfusiedefecten waargenomen infero-

apicaal en laag septaal (Fig. VIII, 231 t/m 23 1 6).

Hierna werd hartcatheterisatie verricht. Er werd een akinetisch

gebied ter plaatse van de apex gezien. De rechter coronairarterie
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was geoccludeerd voor het crux. Er was een grote margo acutus

tak, welke via een septumcollateraal de ramus descendens anterior

naar distaal vulde. De linker coronairarterie toonde een

occlusie van de ramus descendens anterior na afgifte van twee

diagonale takken. Deze toonden zelf een + 80 % occlusie. Beide

grafts waren geoccludeerd. De ramus circumflexus toonde geen

afwijkingen.

Wegens de collateral e circulatie werd niet tot operatie

besloten, patiënt werd conservatief behandeld.

Het emissie tomografisch onderzoek liet opnieuw de lokalisatie

van de defecten duidelijker zien dan het "conventionele" scinti-

gram.

6. Discussie.

De waarde van het thallium-201 scintigrafisch onderzoek ter

detectie van coronarialijden is in grote studies duidelijk

gebleken (Ritchie e.a., 1978; Hamilton, 1979).

Met betrekking tot de detectie van ischaemische gebieden bij

inspanning is de sensitiviteit en specificiteit van het "con-

ventionele" tweedimensionale thallium-201 scintigram gelijk aan

die van het inspannings-electrocardiogram (Ritchie e.a., 1978;

Simoons en Withagen, 1979).

De sensitiviteit in een aantal studies varieert tussen 68 % en

85 %t de specificiteit varieert van 84 % tot 100 % (Hamilton,

1979), afhankelijk van de onderzochte patiëntenpopulatie. Door

het gecombineerde electrocardiografische en scintigrafische

onderzoek bij inspanning stijgt de sensitiviteit tot 91 %
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(Ritchie e.a., 1978).

Het scintigrafisch onderzoek heeft vooral waarde in die

groep van patiënten, waarbij het inrpannings-electrocardiogram

niet betrouwbaar te beoordelen is. Dit is het geval bij (Simoons

en Withagen, 1979):

1. Patiënten met E.C.G.-afwijkingen in rust ten gevolge van een

linker bundeltakblock of digitalisgebruik.

2. Vrouwen, aangezien er meer fout positieve inspannings-

electrocardiogrammen bij vrouwen voorkomen dan bij mannen,

indien men als criterium voor ischaemie bij inspanning

1 mm. horizontale of aflopende ST-segment depressie neemt

0,06 sec. na het J-punt (overgang QRS-complex naar ST-segment),

3. Patiënten met een normaal rust-electrocardiogram, die bij

inspanning of wel pijn op de borst, of wel E.C.G.-afwijkingen

krijgen, maar niet gecombineerd.

4. Patiënten, die in het verleden een infarct doorgemaakt

hebben.

Met betrekking tot de detectie van een acuut myocardinfarct is

het thallium-201 scintigram in rust gevoeliger dan het electro-

cardiogram. In een grote groep patiënten met een acuut myocard-

infarct had 64 % electrocardiografisch tekenen van een infarct,

tegen 81 % perfusiedefecten op het thallium-201 scintigram in

rust (Ritchie e.a., 1978).

De prognose van de patiënt met een acuut myocardinfarct is gere-

lateerd aan de uitgebreidheid van het infarct (Sobel e.a., 1972).
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Tevens is de lokalisatie en de mate van wandbeschadiging

(transmuraal of niet-transmuraal) van belang voor de vroege

mortaliteit en de resterende linker ventri kei functie (Russell,

Hunt en Rackley, 1973; Rigo e.a., 1975). Daarom is een mogelijk-

heid om betrouwbaar een acuut infarct te kunnen diagnostiseren

en lokaliseren belangrijk, evenals het bepalen van de grootte

van het infarct.

Hoewel de betrouwbaarheid van het thallium-201 scintigram ter

detectie van een acuut myocardinfarct reeds groot is, evenals

de lokalisatiemogelijkheid, blijkt deze nog sterk verbeterd te

kunnen worden door de toepassing van de emissie tomografie

(Vogel e.a., 1979; Keyes e.a., 1981; Maublant e.a., 1981;

Ritchie e.a., 1981; Tamaki e.a., 1981). Tevens is met behulp

van de emissie tomografie een kwantificering mogelijk van de

hoeveelheid geTnfarceerd myocard (Keyes e.a., 1981).

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat

zich om een infarct vaak een ischaemische zone bevindt, welke

niet infarceert. Deze zone kan het infarct op het thallium-201

scintigram groter doen lijken dan in werkelijkheid het geval

is, daar in het ischaemische gebied geen thallium-201 gestapeld

wordt (Henning e.a., 1977). Ook indien er een infarct ontstaat

in een deel van het myocard, grenzend aan een al reeds geTnfarceerd

gebied, is de uitgebreidheid van dit nieuwe defect niet te bepalen

indien er geen scintigram vervaardigd is vöèr het nieuwe infarct.

In ons onderzoek bij 30 patiënten bleek de sensitiviteit en

specificiteit van het "conventionele" scintigram overeen te komen

met de in de literatuur vermelde waarden (Hamilton, 1979)
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( zie tabel VIII, c ).

Door toepassing van de emissie tomografie zowel met de roterende

slant-hole collimator als ook met de roterende gammacamera werd

een sterke verbetering bereikt in de sensitiviteit, en wel van

71% voor de "conventionele" scintigrafie tot 95% voor de emissie-

tomografie ( zie tabel VIII, c ), zonder aantasting van de

specificiteit ( voor beide technieken 100% ) met betrekking tot

het diagnostiseren van een doorgemaakt myocardinfarct.

Deze verbetering betreft vooral de infarcten gelokaliseerd in

de onderwand of de apex ( Patiënt XIII, XVI, XIX, XXIV en XXVIII ).

Dit is een gevolg van het feit dat het diafragma zich vaak over

de onderwand projekteert of tegen de onderwand aan gelegen is.

Hierdoor wordt het contrast tussen defect en omgeving zodanig

slechter, dat het defect niet meer waarneembaar is op de

"conventionele" opnamen.

Bij gebruik van de roterende slant-hole collimator voor emissie

tomografie van het myocard kunnen soms echter anterior gelokali-

seerde defecten gemist worden. Aangezien de eerste doorsneden direkt

in het defect gelokaliseerd zijn, is er geen vergelijkingsmogelijk-

heid met omgevend normaal stapelend myocard. Dientengevolge kan men

denken dat deze doorsneden nog niet door het myocard verlopen.

Bij gebruik van de roterende gammacamera is dit, ten gevolge van

de constructie van doorsneden in meerdere richtingen, niet mogelijk.

Kwantificering van het geïnfarceerde gebied is alleen betrouwbaar

mogelijk met behulp van emissie tomografie met de roterende gamma-

camera, aangezien er bij de roterende slant-hole collimator een

uitbreiding van activiteit uit andere vlakken in het reconstructie-

vlak aanwezig is ( zie hoofdstuk IV ). Dit geldt nog in sterkere
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mate voor de seven pinhole collimator (Tamaki e.a., 1981).

Aangezien bij het inspannings-scintiqram de tweedimensionale

beelden allereerst vervaardigd werden, gevolgd door tomografische

opnamen, was het in ons onderzoek niet mogelijk ischaemische

gebieden bij inspanning met emissie tomografie aan te tonen.

Dit als gevolg van het feit dat er reeds redistribute optreedt

na opname van de tweedimensionale beelden en tijdens de

acquisitie van de tomografische aanzichten (Schwartz e.a., 1978).

Indien men als eerste de opnamen voor emissie tomografie zou

vervaardigen, kunnen er toch problemen optreden bij de recon-

structie indien tijdens de opnamen reeds redistribute optreedt.

In de eerste opnamen wordt dan een defect waargenomen, terwijl

dit op de latere niet meer aanwezig is. Dit maakt het onmogelijk

betrouwbare doorsneden te construeren, aangezien voor het

reconstructie-programma een stabiele situatie vereist is.

Nu de emissie tomografie een betrouwbaar onderzoek blijkt te zijn

voor het aantonen van een myocardinfarct, kan volstaan worden

met alleen de opnamen voor emissie tomografie.

Voor het aantonen van ischaemische gebieden bij inspannning

verdient vooralsnog de "conventionele" scintigrafie de voorkeur,

gezien de problemen die bij een vroege redistributie kunnen ontstaan.

Nader onderzoek hiernaar dient nog verricht te worden.

Bij de beoordeling van de tomografische beelden is de bekendheid

met deze beelden van groot belang voor een betrouwbare interpre-

tatie, zeker bij patiënten met een wijde ventrikel ten gevolge

van decompensatie. Ten gevolge van de geringe wandbeweging kunnen

hierbij pseudo-defecten ontstaan.
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Patiënt

Tabel VIII, a :

Klinische bevindingen, laboratorium-, electrocardiografische

en hartcatheterisatie-gegevens van de onderzochte patiënten.
Geslacht en lee f t i jd Klinische gegevens Laborator-iumbepalingen Electrocardiogram,

evt. echocardiogram

Vrouw, 42 jaar. Sedert drie maanden aanvallen
van kranpende pijn op de borst
b i j inspanning, uren aanhoudend.
Tintelingen in armen en transpi-
reren. Geen reactie op nitrobaat.

Normale waarden CPK,
SGOT, SGPT en LDH.

E.C.G.:
Aspecifieke repolarisatie-
stoornissen inferolateraal.

II Man, 61 jaar. Opname wegens acuut ontstaan
drukkend gevoel op de borst,
verergerend bij zuchten.

Normale waarden CPK,
SGOT, SGPT en LDH.

E.C.G.:
Geen afwijkingen.

Ill Han. 58 jaar. Eenmaal tijdens inspanning
drukkend gevoel op de borst,
uitstralend naar de kaken;
duurde 20 minuten.
Hypertensie.

Normale waarden CPK,
SGOT, SGPT en LOH.

E.C.G. en
inspanninqs E.C.G,:
Geen afwijkingen.

IV Man, 44 jaar. Opname wegens acuut ontstane
retrosternale pijn, uitstralend
naar de linker arm.

CPK, SGOT en LOH
verhoogd.

Anteroiateraal infarct.

Kan, 66 jaar. Opname wegens acuut ontstane pijn
op de borst.
Asthmatische bronchitis.

CPK en LDH verhoond.
SGOT en SGPT normaal.

Atriumfibril leren.

VI Kan, 53 Jaar. 's Nachts peracuut drukkend
gevoel op de borst, uitstralend
naar linker arm. Transpireren.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
bij herhaling normaal.

Oud Infarct anterior.

VII Vrouw, 73 jaar. Opname wegens nachtelijke dys-
pnoe, nycturie.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Atriumflutter, rechter
ventrikel vergroting.
Echocardiogram:
Dilatatie rechter atrium
en rechter ventrikel.

VIII Man, 69 Jaar. Progressieve anqina pectoris. CPK, SGOT, SGPT en LOH
normaal.

25P

E.C.G.:
Normaal.
Inspannings E.C.G.:
Ischaemie.



Hartcatheterisatie

Niet verricht.

Scint1graf1e Emissie tomografie

Normale stapeling 1n myocard Normale stapeling In
bij Inspanning en na redis- myocard.
tributie.

Definitieve diagnose

Hyperventilatie.

Niet verricht. Normale stapeling in myocard
bij Inspanning en na redis-
tributie.

Normale stapeling in
myocard.

Asoecifieke thoraxwandpijn.

Niet verricht. Normaal. Normaal. Aspecifieke thoraxpijn.

Niet verricht. Verminderde stapeling
anterolateraal.

Verminderde stapeling
anterolateraal.

Anterolateraal Infarct.

Niet verricht. Verminderde stapeling
apicaal en inferior.

StapelIngsdefeet
apicaal en Inferior.

Infero-apicMi Infarct.

Afsluiting ramus descendens ante-
rior na afgifte van een grote
ramus septalis I . Deze laatste
heeft proximaai een 50% stenose.
Stuk ramus descendens posterior
ontbreekt.
Akfnetische apex.

Inspanning:
StapelIngsdef eet anterior
en inferior.
Redistribute:
StapelIngsdefeet anterior.

Stapelingsdefect
anterior.

Oud infarct anterior, ischatmie
Inferior bij Inspanning.

Normale coronairvaten.
Normaal linker atrium en linker
ventrikel. Oiiatatie rechter
atrium en rechter ventrikel.

Gedilateerde rechter ventri-
kel.
Geen stapelIngsdefecten
myocard linker ventrikel.

Geen stapel Ingsdefecten. Multiple longtmbolieSn.

A.cor.dextra: dun vat met proxi-
m a l 90X stenose.
A.cor.sin.: 401 stenose ramus
descendens anterior.
Subtotale stenose ramus circum-
ftexus na afgifte ramus obtusus.

Inspanning:
StapelIngsdefect inferior
en posterior.
Redistribute:
Normale stapeling gehele
myocard.

StaoeiIngsdefect
inferior met uitbrei-
ding naar posterior.

Ischaemie infero-posterior
b i j inspanning.
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Patitnt Geslacht en leeftijd Klinische gegevens LaboratoriunbepalIngen Electrocardiogram,
evt. echocardïogram

IX Kan, 71 jaar. Oud anteroseptaal en Inferior
Infarct.
Opname wegens decompensatio
cordis

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Oud anteroseptaal en
Inferior infarct,
Echocardiogram:
Akinesie septum en
apex.

Han, 69 jaar. Diabetes melHtus, sinds twee
jaar Ingesteld op insuline.
Deconpensatio cordis op basis
van coronairinsufficiëntie.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Tekenen van ernstige
gegeneraliseerde coronair-
sclerose.
Echocardïogram:
Congestieve cardiomyopathie.

XI Man, 71 jaar. ffltralisinsufficiëntie,
deconpensatio cordis.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Rechter atrium vergroting,
linker ventrikei hyper-
trofie.
Echocardïogram:
Congestieve cardiomyopathie.

XII Vrouw, 63 jaar. Sinds jaren bekend net stabiele
angina pectoris. Drie jaar tevo-
ren opname wegens praemyocard-
infarct. Sinds twee weken pro-
gressieve angina pectoris, twee
dagen geleden 's nachts angina
in rust.

CPK, SGOT. SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Ischaemie Infero-posterior.

XIII Han, 38 jaar. Sedert een Jaar beklemd gevoel
op de borst links, vooral in
warme omgeving.
BIJ inspanning geen klachten.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.G.:
Alleen negatieve T-top
1n afleiding AVL.
Inspannings E.C.G.:
Normaal.

XIV Vrouw, 54 jaar. Opname wegens acuut ontstane
retrosternaie pijn met uitstra-
ling naar de linkerarm sinds
1} uur.

CPK, SGOT en LDH
licht verhoogd, binnen
enkele dagen genormali-
seerd.

Bij opname E.C.G.:
ST elevatie Vj - Vy
Enkele uren na opname
verdwenen.

XV Han, 73 jaar. Oud Inferior-posterior Infarct,
gedocumenteerd. Nachtelijke dysp.
Angina pectoris klasse I I .
Matige aortainsuffieiSntie en
geringe aortastenose.
Matige mitralisinsufficiüntie.

Normale waarder CPK,
SGOT, SGPT en LDH.

E.C.G.:
Compleet linker bundeltak-
block, paroxysmaal boezem-
fibrilleren.
Echocardïogram:
Dilatatie linker atrium en
linker ventrikel. Akinesie
posterior wand. Verkalkte
aortaklep.

XVI Vrouw, 73 jaar. Opname wegens acuut ontstane pijn
op de borst, uitstralend naar de
linker arm.
Bekend met angina pectoris
klasse II.

CPK, SGOT en LDH ver-
hooqd.

E.C.G.:
Inferolateraal infarct.
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Hartcatheterisatie Sdntigrafie Emissie tomografie Definitieve diagnose

Niet verricht. StapelIngsdefect Inferior, Stapelingsdefect antero- Oud Infarct anteroseptaal en
apicaal en septaai. septaai, Inferior en Inferior.

apicaal.

N1et verricht. Verminderde stapeling sep-
taai en apicaal.
Wijd lumen van de linker
ventrikel.

Verminderde stapeling
septaai en apicaal.
Wijd linker ventrikel
lumen.

Oud Infarct septaai en apicaal.
Congestieve cardionyopathie
op basis van coronarialijden.

Niet verricht. Inspanning:
Geen stapelIngsdefecten.
Mijd linker ventrikel lumen.
Toegenomen 1ongact1v1te1t.
Redistribute:
Geen verandering.

Geen stapelIngsdefecten. Conqestieve cardiotiyoDathie
Wijd linker ventrikel op basis van ernstige mitralis-
lumen. insufficiSntie.

Dominante a.cor.dextra met vol-
ledige afsluiting hiervan
enkele cm. na de oorsprong.
Stilstand proximale deel
onderwand.

Inspanning:
StapelIngsdefect Inferior,
posterior en apicaal.
Redistribute:
Invulling inferior en pos-
terior. Blijvend defect
apicaal.

Groot stapelIngsdefect
Inferior, posterior en
apex.

Oud Infarct apicaal.
Ischaenie inferior en posterior.

Normale coronalrvaten.
Akinetisch gebied In de achter-
wand.

Inspanning:
.Normale stapeling in myocard
van de linker ventrikel.
Redistribute:
Eveneens geen afwijkingen.

StapelIngsdefect
apicaal met uitbreiding
naar Inferior, posterior
en laag seotaal.

Klein Infarct Infero-posterior
met uitbreiding naar laag septaai.
Waarschijnlijk op basis van
coronalrspasmen.

Normale coronairvaten, tijdens
catheterisatie spasme van de
a.cor.dextra.
Normaal contraherende linker
ventrikel.

Inspanning:
Normale stapeling In het
linker ventrikelmyocard.
Redistribute:
Eveneens geen afwijkingen.

Normale stapeling In
het myocard van de
linker ventrikel.

Acute Ischaeaie anteroseptaal
bij opname, waarschijnlijk
berustend op coronairspasmen.

Niet verricht. Inspanning:
StapelIngsdefect inferior en
posterior.
Wijd linker ventrikel lumen.
Redistribute:
Onveranderd stapelIngsdefect
Inferior en posterior.

StapelIngsdefect
Inferior en oosterior.
Wijd linker ventrikel
lumen.

Oud Inferior en posterior
infarct.
Aortainsufficiüntie en aorta-
stenose.
HitralisinsufficiCntie.
Paroxysmaal boezemfibrilleren.

N1et verricht. Normale stapelinq in het
linker ventrikelmyocard.

Stapelingsdefect
inferior, doorlopend
naar lateraal.

Infero-lateraal infarct.
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Patiünt Geslacht en leeftijd Klinische gegevens

XVII Man, 75 jaar. Opgenomen wegens exacerbatie
CARA. Aspecifieke thoraxpijn.

Laboratoriumbepali ngen

Normale waarden CPK,
SGOT, SGPT en LDH.

Electrocardiogram,
evt. echocardiogram

E.C.G.:
Geen afwijkingen.

XVIII Man, 50 jaar. Vier jaar tevoren gedocuoenteerd
hartinfarct doorgemaakt.
Angina pectoris klasse II.

Normale waarden CPK.
SGOT, SGPT en LDH.

E.C.G.:
Inferior infarct, oud.

XIX Kan, 74 jaar. Veertien jaar geleden gedocumen-
teerd hartinfarct doorgemaakt.
Aantal malen opgenomen geweest
wegens deconpensatio cord-ts.

Normale waarden CPK,
SGOT. SGPT en LDH.

E.C.G.:
Compleet linker bundeltak-
block.
Echocardiogram:
AortainsufficiSntie.

XX Man, 60 Jaar. Opname een half jaar tevoren
wegens acute pijn op de torst,
uitstralend naar de linker arm.
Tijdens opname nogmaals ernstige
pijn op de borst.
Nu opname voor nadere evaluatie
van het coronairlijden.

CPK. SGOT en LDH
destijds sterk verhoogd,
na aanvankelijke daling
weer oplopend na tweede
aanval van pijn op de
borst.

E.C.G.:
Aanvankelijk anteroseptaai
Infarct, na tweede episode
van pijn op de borst tevens
inferior Infarct.
Echocardiogram:
Akinesie septur, inferior-
wand en apex.

XXI Vrouw, 45 Jaar. Ongeveer twee weken geleden aan- CPK, SGOT en LDH
val van beklemmende pijn retro- licht verhoogd,
stemail met uitstraling in
belde armen en kaak.

E.C.G.:
Anteroseptaal Infarct.
Echocardiogram:
Dyskinesie septum.

XXII Man, 49 Jaar. Bij keuring afwijkend electro-
cardiogram.
Geen klachten.

CPK, SGOT, SGPT en LOH
normaal.

E.C.G.:
Oud inferior Infarct.
Inspannings E.C.G.:
Geen inschaemische
repolari satiestoomi ssen.

XXIII Man, 55 Jaar. Opname wegens hypertensieve
crise en C.V.A.

CPK, SGOT, SGPT en LOH
normaal.

E.C.G.:
Oud anteroseptaal Infarct.

XXIV Man, 54 jaar. Opname wegens acute Dijn op de
borst. Sedert een Jaar angina
pectoris.

CPK, SGOT en LDH
licht verhoogd.

E.C.G.:
Klein anterolateraal
infarct.
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Hartcatheterisatie Scintigrafie Emissie tomografie Definitieve diagnose

N1et verricht. Normale stapeling In net
myocard van de linker
ventrikel.

Normale stapeling In
het myocard van de
linker ventrikel.

CARA.
Aspecifieke thoraxwandpijn.

Occlusie ramus circumfiexus
met goede col'laterale vulling
via een atriumtak. Verder nor-
maal coronairangiogram.

Inspanning:
Verminderde stapeling Infe-
rior en posterior.
Redistribute:
Blijvend verminderde stape-
ling inferior en posterior.

Stapelingsdefect
Inferior en posterior.

Infarct infero-posterior.
Geen inschaeaische gebieden
bij inspanning aantoonbaar.

Niet verricht. Normale stapeling in het
myocard van de linker ven-
trikel.
Wijd linker ventrikel lumen.

Stapelingsdefect apex
en inferior.
Wijd linker ventrikel
lumen.

pud Infarct inferior en apicaal.
Aortainsufficüntie.

Occlusie ramus descendens ante-
Hor, occlusie anteroiaterale
tak. Aneurysma ramus circura-
flexus. Sterke aneurysmatische
verwijding rechter coronair
arterie proximaal met 50X
stenose voor het crux.

Inspanning:
Stapelingsdefect anterosep-
taal en inferior.
Redistribute:
Blijvend stapelingsdefect
anteroseptaal en inferior.
Geen invulling.

Stapel1ngsdefecten
anteroseptaal, Inferior
en apicaal.

Anteroseptaal Infarct.
Recidief Infarct Inferior.

N1et verricht Stapelingsdefect anterior
en septaal.

StapelIngsdefect
anterior en septaal.

Anteroseptaal infarct.

Niet verricht. Stapelingsdefect inferior
en apicaal, zowel op de
opnamer na inspanning als na
redistribute.

Stapelingsdefect
inferior en apicaal.

Oud infarct inferior en
apicaal.

Niet verricht. StapelIngsdefect antero-
septaal .

Stapelingsdefect
anteroseptaal.

Oud anteroseptaal Infarct.

Niet verricht. Normale stapeling in myocard
van de linker ventrikel.

Stapelingsdefect
apicaal met uitbreiding
naar anterolateraal.

Klein apicaal anieiuiateraal
Infarct.
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Patiënt Geslacht en leeftijd Klinische gegevens LaboratoriunbepalIngen Electrocardiogram,
evt. echocardiogram

XXV Kan, 42 Jaar. Sinds enkele weken benauwd ge-
voel op de borst, niet typisch
angineus.
Hypertensie.

Nomaie waarden CPK,
SGOT, SGPT en LOH.

E.C.G.:
Linker ventrikeihypertro-
fie, links belasting.
Inspannings E.C.G.:
Geen ischaemische
repolarisatiestoorni ssen.

XXVI Han, S3 jaar. Vier jaar tevoren inferior in-
farct. Twee jaar tevoren aorta-
coronaire bypass operatie
(graft op rechter coronairarte-
rie en op raaus descendus ante-
rior), perioperatief apicaal
infarct.
Nu .eer angina pectoris.

Norwie waarden CPK
SGOT, SGPT en LOH.

E.C.G.:
Oud inferior en oud api-
caal Infarct.
Inspannings E.C.G.:
Inschaatische repolari-
satiestoornissen bij
redelijke belastbaarheid.

XXVII Vrouw, 58 jaar. Frequent nidsternale pijn zonder
uitstraling. Geen relatie net
Inspanning.

Normale waarden CPK,
SGOT, SGPT en LDH.

E.C.G.:
normaal.
Inspannings E.C.G.:
Geen ischaemische repo-
1arisatiestoorni ssen.
Hyperventilatie.

XXVIII Vrouw, 72 jaar. Opname wegens pijn op de borst,
acuut ontstaan.
Bekend net angina pectoris.

CPK minimaal verhoogd.
SGOT, SGPT en LOH
normaal.

E.C.G.:
Subendocardiaal
Infarct.

inferior

XXIX Man, 60 jaar. Sinds enige jaren pijn op de
borst bij inspanning, de laatste
maanden verergerend.
Vier jaar geleden langdurige
pijnaanval gehad.

CPK, SGOT, SGPT en LDH
normaal.

E.C.6.:
Kleine Q in de onderwand-
afleidingen. matige
repolarisatiestoorni ssen
inferior en lateraal.

XXX Vrouw, 71 jaar. Bekend net matig ernstige aorta-
stenose en -insufficiSntie.
Opname wegens aanval van pijn op
de borst met uitstraling naar de
linker arm.
Oud inferior Infarct.

CPK, SGOT, SGPT en LOH
normaal.

E.C.G.:
Oud inferior Infarct.
Inspannings E.C.G.:
Geen afwijkingen.
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Hartcatheter1sat1e

Niet verricht.

Scintigrafie

Nonwle stapeling 1n het
linker ventrikelayocard,
zowel na inspanning als na
redistribute.

Eaissie tomografie

Nonule stapeling
in het ayocard van de
linker ventrikel.

Definitieve diagnose

Hypertensie.

Occlusie rechter coronair arterie
vBör het crux en occlusie van de
graft hierop. Een grote margo acutus
tak vult via het septum collateraal
de ramus descendens anterior naar
d1staal. Occlusie ranus descendens
anterior na afgifte van 2 diagonaal
takken. Normale ranus drcunflexus.
Occlusie graft op ramus descendens
anterior.

Niet verricht.

Inspanning:
Stapelingsdefect Inferior,
apicaal en laag septaal.
Redistribute:
Geringe Invulling inferior,
verder ongewijzigd.

Inspanning:
Nomale stapeling in het
linker ventrikei«yocard.
Redistributie:
Ongewijzigd.

Stapelingsdefecten
Inferior, apicaal en
laag septaal.

Nonule stapeling in
het linker ventrikel-
•yocard.

Oud inferior infarct.
Oud apicaal infarct «et uit-
breiding naar laag septaal.
Inschaeaische zOne inferior.

Aspecifieke thoraxpijn.
Hyperventilatie.

Verricht Sên maand vBBr de opname.
Subtotale stenose ramus circumfle-
xus proximaal.
Segmentale stenose a.coronaria
dextra + 50Ï voor het crux, dunne
ramus descendens posterior en
linker ventrikel tak.

Normale stapeling 1n het
linker ventrikeimyocard.

Stapelingsdefeet Infe-
rior.

Klein Infarct inferior.

Occlusie ramus drcumflexus na
afgifte van de margo obtusustak.
A.cor.dextra toont 80S stenose
vSBr het crux. Ramus descendens
posterior geoccludeerd.
Akinetisjhe gebied Inferior,
zeer klein aneurysma lateraal.

Inspanning:
StapelIngsdefeet inferior.
Redistribute:
Geen invulling inferior.

StapelIngsdefeet
Inferior net enige
uitbreiding naar
lateraal.

Oud infarct inferior, klein
aneurysaa lateraal.

Niet verricht. Normale stapeling, zowel bij
Inspanning als ook na
redistributie.

Geen stapelingsdefecten
aantoonbaar.

Matig ernstige aortastenose
en -insufficiCntie.
Oud inferior Infarct.
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HOOFDSTUK IX.

Toepassingsmogelijkheden bij het onderzoek van andere organen.
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HOOFDSTUK IX

Toepassingsmogelijkheden bij het onderzoek van andere organen.

Nader onderzoek is gewenst naar het nut van de single photon emissie

computer tomografie bij het onderzoek met behulp van radiofarmaca,

welke relatief slecht in een afwijkend gebied stapelen. Hierdoor

ontstaat een gering contrast tussen het afwijkende gebied en de

omgeving.

Dit is vooral het geval bij het onderzoek met behulp van gallium-67

ter detectie van metastasen van longtumoren in het mediastinum

(Fig. IX, 1 en 2).

Mogelijk kan met dit onderzoek preoperatief een betere stagering

van de longcarcinomen bereikt worden.

Wegens de afstand van het te detecteren gebied tot de detector is

dit onderzoek alleen met de roterende gammacamera mogelijk.

Emissie tomografisch onderzoek kan mogelijk van nut zijn bij de

detectie van longembolieën. Hoewel het "conventionele" longperfusie-

scintigram zeker in combinatie met het longventilatiescintigram een

zeer gevoelig onderzoek is voor het aantonen van segmentaie en sub-

segmentale perfusiedefecten, kunnen centrale defecten gemist worden

ten gevolge van overprojektie. Constructie van doorsneden door de

longen kan deze defecten aan het licht brengen.

Wegens de grootte van de longen is dit onderzoek alleen met de

roterende gammacamera mogelijk.
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Bij het schildklieronderzoek kunnen "cold spots" centraal in de

schildklier gemist worden, zeker indien het omgevende schildklier-

weefsel relatief veel van het toegediende radiofarmacon stapelt.

Emissie tomografisch onderzoek kan deze gebieden mogelijk wel

zichtbaar maken.

Gezien de geringe grootte van het te onderzoeken orgaan kan het

beste een techniek met hoge resolutie gebruikt worden, zoals de

roterende slant-hole of seven pinhole collimator.

FIG.1A fit.»

Fig. IX, 1 A en 1 B :

Gallium-67 scintigram, anterior respectievelijk posterior

opname van de thorax, 72 uur na injektie, bij een patiënt

verdacht voor recidief longcarcinoommetastasen in de

mediastinale lymfeklieren één jaar na bestraling. Vóór de

bestraling metastasering in deze lymfekiieren aangetoond

bij mediastinoscopie.

Nu opgenomen wegens slikklachten met bij oesoohagoscopie

over 5 cm een vernauwing in de oesoohagus ter plaatse

van de longhilus.

Op het scintigram is een dubieus vermeerderde activiteit

zichtbaar in de raediaanlijn ter hoogte van de hili (pijl).

R = rechts.
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Fig. IX, 2 A :

Emissie tomografisch onderzoek verricht bij deze patiënt

72 uur na injektie, transversale sneden van craniaai naar

caudaal door de thorax met een dikte van 12 mm per snede.

Er is duidelijk een sterk verhoogde activiteitsstapeling

zichtbaar in het mediastinum ter hoogte van de hili (pijl)

over een afstand van +_ 6 cm in cranio-caudale richtinq.

Ook de beide hili tonen een toegenomen activiteit.

A = anterior. P = posterior. R = rechts. L = links.
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Fig. IX, 2 B :

Sagittal e sneden van linker naar rechter zijde door de

thorax met een dikte van 12 mm per snede.

Centraal is de sterk verhoogde activiteit goed zichtbaar

(Pijl).

A = anterior. P = posterior. U = craniaal. D = caudaal.
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Fig. IX, 2 C :

Frontale sneden van anterior naar posterior van de

thorax met een dikte van 12 mm per snede.

Duidelijk is de sterk verhoogde activiteit zichtbaar

ter hoogte van de hi 11 (pijl).

Gezien het tijdsverloop tussen injektie en opnamen

berust dit op recidief tumorweefsel.

R * rechts. L - links. U * craniaal. D * caudaai.
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HOOFDSTUK X.

Samenvatting en conclusies.

1. Samenvatting.

2. Conclusies.

279



HOOFDSTUK X

Samenvatting en conclusies.

1. Samenvatting.

Aangezien met behulp van de "conventionele" scintigrafie snel

en op een voor de patient niet belastende wijze ean duidelijke

indruk verkregen kan worden over de functie van organen en

orgaansystemen, heeft dit onderzoek zich in de jaren zeventig

sterk uitgebreid.

Een beperking van dit onderzoek is echter het feit dat de in

de patient aanwezige driedimensionale activiteitsverdeling

zichtbaar wordt gemaakt in tweedimensionale projektiebeelden.

Hieraan kleven een aantal bezwaren:

1. Er kan een gering contrast bestaan tussen een afwijkend

gebied en de omgeving, ten gevolge van overprojektie van

normaal functionerend weefsel over het afwijkende gebied.

2. Er bestaat geen eenduidig verband tussen de plaats van

een op het beeld gevonden afwijkend gebied en de lokalisatie

hiervan in de patient.

3. De grootte van een gevonden afwijkend gebied is niet met

voldoende nauwkeurigheid vast te stellen.

Deze bezwaren kunnen overwonnen worden door gebruik te maken van

tomografie technieken, waarmede doorsneden door het te onderzoe-

ken orgaan of orgaansysteem verkregen kunnen worden.

In dit proefschrift wordt een analyse van de toepassingsmogelijk-
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heid van twee single photon emissie tomografie technieken

gegeven met betrekking tot de eventuele verbetering ten op-

zichte van de "conventionele" scintigrafie in sensitiviteit

en specificiteit van het onderzoek van :

1. De lever, speciaal het opsporen van ruimte-innemende

processen.

2. Het skelet, waarbij wordt uitgegaan van een gevarieerde

pathologie.

3. De hersenen, waarbij eveneens een gevarieerde pathologie

onderzocht wordt.

4. Het myocard, speciaal gericht op het opsporen van geinfar-

ceerde gebieden.

Tevens werden tevoren enige belangrijke systeemparameters van

de twee gebruikte technieken bepaald met behulp van fantoom-

studies.

In hoofdstuk I worden de bovenvermelde bezwaren van de "conven-

tionele" scintigrafie besproken en wordt aangegeven hoe deze

bezwaren overwonnen kunnen worden. Ook wordt de onderverdeling

in emissie tomografie technieken besproken en wordt aangegeven

welke technieken in ons onderzoek toegepast worden:

a. De roterende slant-hole col limator, waarmee longitudinale

tomografie verricht wordt.

b. De roterende gammacamera, waarmee transversale tomografie

verricht wordt.
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In hoofdstuk il wordt het principe van de single photon emissie

tomografie beschreven voor zowel de roterende gammacamera als ook

de roterende slant-hole collimator.

Besproken worden de in onze computers aanwezige reconstructie-

berekeningen:

a. De gefilterde terugprojektie voor de reconstructies uit

projektiebeelden opgenomen met de roterende gammacamera.

b. De eenvoudige terugprojektie en iteratieve kleinste

kwadraten methode voor reconstructies uit projektiebeelden

opgenomen met de roterende slant-hole collimator.

Bij toepassing van de gefilterde teruqprojektie voor reconstructies

uit projektiebeelden opgenomenmet de roterende gammacamera, wordt

gebruik gemaakt van êën vast coördinatenstelsel ( x, y ) en êên

roterend ( s, t •). De projektiefunctie van de beeldlijn B (detec-

torvlak) is een verzameling punten, waarvan de waarde bepaald

wordt door de integraalvergelijking:

p ( s , ^ )= / * / ( ! ) d 1 .

• / / '

Uitgaande van de gediscretiseerde projektiefuncties is het

terugprojektieproces als volgt weer te geven:

M

" j=l J

voor alle aanzichten van 0 tot TT.

Door modificatie van de projektiedata met behulp van een filter-
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functie kunnen de beelden nog verbeterd worden.

Ook kunnen tevoren de projektiegegevens gecorrigeerd worden
'Ci-

voor de bundel verzwakking in de weefsels. T\

Besproken worden enkele belangrijke eigenschappen van het detectie-

systeem :

a. Verslechtering van de resolutie met toename van de afstand

tussen object en detector.

b. Niet-lineariteit en inhomogeniteit van de detector.

c. Responsie van de gammacamera over de verschillende hoeken.

d. Gevoeligheid van het detectiesysteem. ,
i

Indien gebruik gemaakt wordt van de roterende slant-hole col li-

mator ter verkrijging van longitudinale doorsneden door een ob-

ject, worden de doorsneden geconstrueerd via de eenvoudige terug-

projektie methodiek. Deze doorsneden v/orden daarna verbeterd door

toepassing van een iteratieve reconstructie methodiek: de itera-

tieve kleinste kwadraten methode. Deze methodiek maake een her-

haald vergelijken en corrigeren van de terugprojektiebeelden

vanuit de doorsneden met de oorspronkelijke aanzichten mogelijk

door gebruik te maken van weegfactoren (w. , ).

De projektievergelijking: x

••>> • ƒ /p ( s.i/ ) = V / ( I ) d 1

wordt dan vervangen door de formule:

P -t -i.i. /,
1 1 - 1 '
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Het oplossen van deze vergelijking is mogelijk door matrix-

inversie van de weegfactoren.

Tenslotte wordt het belang van de slant-hoek voor de dikte van

de gereconstrueerde doorsneden besproken.

In hoofastuk III worden de in ons onderzoek toegepaste metho-

dieken besproken; te weten de detectie- en gegevens verwerkende

systemen en de gebruikte radiofarmaca voor het scintigrafisch

onderzoek van de lever, het skelet, de hersenen en het myocard.

Tevens wordt de stralenbelasting vermeld, die de patiënt van

deze onderzoeken ondervindt.

Tenslotte wordt de beoordelingsmethode van de scintigrafische

opnamen en de reconstructies besproken.

Hoofdstuk XV beschrijft het meten van belangrijke systeempara-

meterwaarden met behulp van fantoomstudies. Alleen indien deze

bekend zijn, kan men beoordelen of juiste reconstructies ver-

kregen worden bij het patiëntenonderzoek.

De volgende systeemparameterwaarden werden bepaald:

1. Spatiele resolutie van de detector.

2. Uniformiteit van de detector.

3. Grootte van objecten.

4. Contrastwaarde.

De spatiele resolutie van de detector wordt gedefinieerd door de

punt- of lijn-spreidingsfunctie. Voor de karakterisering hiervan

wordt volstaan met twee waarden:
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a. De breedte op halve hoogte of wel de "Full Width at

Half Maximum" (FWHM) uitgedrukt in millimeters.

b. De breedte op ééntiende van de hoogte of wel de "Full

Width at Tenth Maximum" (FWTM) eveneens uitgedrukt in

millimeters.

De spatiele resolutie werd voor een aantal, in de klinische

praktijk gebruikte, afstanden van detector tot het object

bepaald, zowel voor de roterende gammacamera als ook de

roterende slant-hole collimator.

De resolutie in de geconstrueerde doorsneden, verkregen uit

de projektiebeelden van de roterende gammacamera, werd gemeten

bij een rotatiestraal van respectievelijk 15, 20 en 25 cm

met de lijnbronnen in lucht en in water.

De FWHM varieerde bij plaatsing in lucht van 18 mm bij een

straal van 15 cm tot 22 mm bij 25 cm rotatiestraal. Bij

plaatsing in water bedroeg de FWHM 20 mm bij 15 cm rotatie-

straal en 27 mm bij 25 cm rotatiestraal.

De resolutie in de geconstrueerde doorsneden, verkregen uit

de projektiebeelden van de roterende slant-hole collimator,

werd gemeten om de 2 cm , beginnend op een afstand van 6 cm

van het collimatoroppervlak tot 16 cm hier vandaan met de

lijnbronnen in lucht en in water.

De FWHM varieerde bij plaatsing in lucht van 8 mm op 6 cm

afstand van de detector tot 15 mm op 16 cm afstand. Bij

plaatsing in water varieerde deze van 10 mm op 6 cm afstand

tot 17 mm op 16 cm afstand.
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De effectieve plakdikte van de doorsneden werd bepaald met

behulp van een spiraalsgewijs om een cylinder gewonden lijn-

bron. Deze plakdikte bleek bij gebruik van de roterende

gammacamera te liggen tussen de 2,5 en 3 cm.

Bij gebruik van de roterende slant-hole collimator bleek zich

altijd activiteit van aangrenzende doorsneden in de aangegeven

doorsnede te bevinden, zodat bepaling van de effectieve

plakdikte niet mogelijk was.

De uniformiteit in de doorsneden werd bepaald met behulp van

een cylinder, homogeen gevuld met technetium-99m.

De gemiddelde integrale uniformiteit in de doorsneden bedroeq

bij gebruik van de roterende gammacamera 12 % en bij gebruik

van de roterende slant-hole collimator 11 %.

De grootte van objecten in doorsneden werd bepaald voor zowel

"hot spots" als ook "cold spots". Dit onderzoek werd verricht

met de roterende gammacamera en de roterende slant-hole col li-

mator.

De grootte van "hot spots" kon zowel met behulp van de roterende

gammacamera als de roterende slant-hole collimator bepaald

worden van objecten met een diameter gelijk aan of groter dan de

FWHM van de resolutie van het detectie-systeem op de betreffende

meetafstand. Kleinere objecten werden alle met dezelfde grootte

gereconstrueerd.

Bij de "cold spots" was de grootte te bepalen zowel met de

roterende gammacamera als ook de roterende slant-hole collimator

tot ongeveer de helft van de FWHM van de resolutie van het detec-
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tie-systeem. Objecten met een diameter kleiner dan de FWHM

werden niet waargenomen.

De contrastwaarde werd bepaald met behulp van een perspex

cylinder, waarin zich kleinere cylinders bevonden. In de

reconstructies verkregen met de roterende gammacamera trad

een contrastverbetering op ten opzichte van de "conventionele"

opnamen met een factor 4, in de reconstructies verkregen met

de roterende slant-hole collimator met een factor 1,8.

Uit deze bepalingen blijkt dat met de door ons onderzochte

systemen betrouwbare reconstructies verkregen worden.

De roterende gammacamera heeft als nadeel dat de detector

ver van het object verwijderd is, aangezien de detector vrij

om het object moet kunnen roteren. Dit resulteert in een

minder goede resolutie.

Een voordeel van de roterende gammacamera is het feit, dat een

goede scheiding tussen de doorsneden onderling mogelijk is,

waardoor er een kwantificering van het afwijkende gebied

verricht kan worden.

De roterende slant-hole collimator heeft als nadeel dat er

geen goede scheiding mogelijk is tussen de doorsneden onderling.

Hierdoor is de contrastverbetering in de doorsneden in verge-

lijking met de "conventionele" beelden mHder dan bij gebruik

van de roterende gammacamera. Ook is geen kwantificering mogelijk

van de gevonden afwijking.

Een voordeel van de roterende slant-hole collimator is de betere

resolutie, daar de detector zich dicht bij het object kan bevinden.
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Hoofdstuk v bevat de resultaten van de single photon emissie

tomografie bij de detectie van tumoren en metastasen in de

lever en leverhilus.

Het onderzoek betreft 50 patiënten, die öf op klinische gronden

verdacht werden van levermetastasen, öf bij wie op grond van

het bestaan van een primaire tumor elders disseminatie onder-

zoek verricht werd. De definitieve diagnose van de eventueel

aanwezige leverpathologie werd gesteld na leverbiopsie,

obductie, laparotomie, CT-onderzoek of herhaling van het

scintigrafisch en echografisch onderzoek na een half jaar.

Bij alle patiënten werd echografisch onderzoek verricht.

Tevens werden van alle patiënten de leverfuncties bepaald.

Het scintigrafisch onderzoek werd verricht met technetium-99m-

tin-phytaat in een dosis van 148 MBq.

0e "conventionele" scintigrafie blijkt een betrouwbaar onderzoek,

resulterend in een sensitiviteit van 94 % en een specificiteit

van 67 %. Emissie tomografie doet de betrouwbaarheid nog verder

stijgen, resulterend in een sensitiviteit van 100 % en een

specificiteit van 79 %.

De verbetering in diagnostische betrouwbaarheid kwam in zijn

geheel tot uiting in het beter detecteren van ruimteTnnemende

processen in de hi lus gelegen.

Wel is het belangrijk rekening te houden met de anatomische

varianten in het kaliber van de vaatstrukturen in de porta

hepatis bij de beoordeling van de tomografische beelden.

Meestal wordt een T-vormig defect waargenomen, berustend op de

vena portae met rechter en linker tak. Wanneer de diameter van

de linker tak beduidend kleiner is dan de rechter en kleiner is
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dan het oplossend vermogen van de gammacamera, wordt deze niet

waargenomen. Dan ontstaat een boogvormig defect in de emissie

tomografische beelden.

Ter nadere differentiatie van een bij scintigrafie en/of emissie

tomografie waarneembaar defect moet altijd echografisch onderzoek

verricht worden naar de aard van dit defect. Met echografisch

onderzoek kan een onderscheid gemaakt worden tussen solide

weefsel en cysten.

De diagnostische betrouwbaarheid van de leverfunctiebepalingen

blijft duidelijk achter bij die van de scintigrafie en emissie

tomografie: 76% voor de "conventionele" scintigrafie, 86% voor

de emissie tomografie, 64% voor de alkalische fosfatase bepaling,

64% voor de gamma-GT bepaling, 78% voor de SGOT bepaling en 11%

voor de LDH bepaling.

Gezien de hoge betrouwbaarheid van het emissie tomografisch onder-

zoek van de lever en het feit, dat een massa in de lever eerder

zal interfereren met de functie van de Kupffer'se cellen dan een

verschil in acoustische impedantie ( gemeten met echografisch onder-

zoek ) of in weefsel dichtheid ( gemeten met CT-onderzoek ) zal veroor-

zaken, is scintigrafie, gecombineerd met emissie tomografisch onder-

zoek van de lever waarschijnlijk het onderzoek van eerste keus ter

detectie van ruimte-innemende processen in de lever.

In hoofdstuk vi wordt de toepassing van de single photon emissie

tomografie besproken met betrekking tot de diagnostiek van skelet-

afwijkingen.

Skeletscintigrafie en emissie tomografie werd verricht bij 30

patiënten met een gevarieerde skeletpathologie. De uiteindelijke
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diagnose werd gesteld op het typische röntgenbeeld of bij

chirurgische exploratie van de afwijking.

Het onderzoek werd verricht met technetium-99m-methyleen-

difosfonaat in een dosis van 350 MBq.

Emissie tomografie maakt steeds een exacte lokalisering

mogelijk van de bij de "conventionele" scintigrafie gedetec-

teerde afwijkingen. Zeker wanneer het een gebied met verhoogde

stapeling van het radiofarmacon betreft, neemt de sensitiviteit

van het scintigrafisch onderzoek niet toe bij gebruik van de

emissie tomografie.

Wel zal de gevoeligheid voor het detecteren van gebieden met

verminderde activiteitsstapeling toenemen bij gebruik van de

emissie tomografie.

Emissie tomografie van het skelet zal vooral nuttig zijn bij

orthopedische afwijkingen zoals wervel- en heupafwijkingen:

avasculaire necrose van het col1 urn femoris, osteomyelitis en

discitis.

Gezien de geringe grootte van de te onderzoeken strukturen,

verdient het onderzoek met behulp van de roterende slant-hole

col limator de voorkeur boven dat met de roterende gammacamera,

aangezien het eerste systeem een betere resolutie bezit.

Hoofdstuk Vil beschrijft de toepassing van de single photon

emissie tomografie met betrekking tot de diagnostiek van hersen-

afwijkingen.

"Conventionele" hersenscintigrafie en emissie tomografie werden

verricht bij 30 patiënten met een gevarieerde pathologie: vaat-

malformaties, cerebrovasculaire accidenten, primaire hersentumoren,
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metastasen en extracerebrale processen.

Het onderzoek werd verricht met technetium-99m in de vorm van

natri um-pertechnetaat.

De uiteindelijke diagnose werd verkregen middels carotis angio-

grafie en/of CT-onderzoek of aan de hand van het klinische be-

loop.

Bij deze patiënten werden geen afwijkingen gevonden bij het

emissie tomografisch onderzoek, welke ook niet gezien werden

op het "conventionele" hersenscintigram.

Echter met emissie tomografie kan men een duidelijke uitspraak

doen over de lokalisatie van de afwijking en blijkt tevens een

differentiatie mogelijk tussen intra- en extracerebraal. t

Bij vier van de dertig onderzochte patiënten bleek het onder-

scheid tussen intracerebrale en extracerebrale lokalisatie van

het afwijkende gebied alleen mogelijk met behulp van de emissie

tomografie.

In hoofdstuk vin wordt de toepassing van de single photon

emissie tomografie beschreven met betrekking tot het myocard-

perfusie onderzoek met thallium-201.

"Conventionele" en emissie tomografische opnamen werden vervaar-

digd bij 30 patiënten, ter detectie van geïnfarceerde myocardaebieden.

Bij 16 patiënten werd een inspannings- en redistributie-onderzoek

verricht, waarbij de opnamen voor de emissie tomografie na de

"conventionele" opnamen direkt na inspanning gemaakt werden.

Vier uur later werden redistribute opnamen vervaardigd, hierna

werd geen tomografie verricht.

Bij 14 patiënten werd alleen onderzoek in rust verricht: "conven-
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tionele" opnamen gevolgd door emissie tomografie.

Tevens werd bij alle patiënten een electrocardiogram opgenomen

en werden de enzymen CPK, SGOT, SGPT en LDH bepaald.

Bij 11 patiënten werd hartcatheterisatie verricht.

Gezien het relatief lange tijdsverloop tussen inspanning en

emissie tomografie kon alleen de betrouwbaarheid van de single

photon emissie tomografie met betrekking tot het aantonen van

een doorgemaakt myocardinfarct worden beoordeeld.

In ons onderzoek werd bij alle 9 patiënten, die zowel klinisch,

electrocardiografisch, als ook biochemisch geen infarct hadden

doorgemaakt, geen afwijking aangetoond bij het "conventionele"

scintigram en emissie tomografisch onderzoek, resulterend in

een specificiteit van 100 % voor beide onderzoeken.

Bij slechts 15 van de 21 patiënten met een aangetoond infarct

was een stapelingsdefect te zien bij het "conventionele"

scintigram, resulterend in een sensitiviteit van 71 %.

Bij emissie tomografisch onderzoek echter werd bij 20 van de 21

patiënten met een doorgemaakt infarct een stapelingsdefect

waargenomen, resulterend in een sensitiviteit van de single photon

emissie tomografie van 95 %.

Deze verbetering in sensitiviteit, verkregen door toepassing van

emissie tomografisch onderzoek in vergelijking met het "conven-

tionele" thallium-201 scintigram, wordt veroorzaakt door een

sterke verbetering in de detectie van stapelingsdefecten in de

onderwand en de apex. Dit is een gevolg van het wegvallen van

de overprojektie van het diafragma bij het "conventionele"

scintigram.

Gebruik van de roterende gammacamera verdient de voorkeur, aange-
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zien met dit onderzoek de voorwand beter in beeld komt. Bij

gebruik van de roterende slant-hole collimator kunnen defecten

in de activiteitsstapeling in de voorwand gemist worden, aan-

gezien de eerste sneden geheel door de voorwand lopen. Er is

dan geen vergelijkingsmogelijkheid met normaal stapelend myocard.

In hoofdstuk ix worden de toepassingsmogelijkheden bij het onder-

zoek van andere organen aangeduid. Dit betreft het onderzoek met

behulp van gallium-67 ter detectie van mediastinale metastasen

van longtumoren, het perfusie-onderzoek van de longen ter detectie

van longembolieën en het onderzoek van de schildklier.

2. Conclusies:

a_. Toepassing van de single photon emissie computer tomografie blijkt

een sterke verbetering in de diagnostische betrouwbaarheid op te

leveren met betrekking tot het detecteren van gebieden met een

verminderde stapeling van het radiofarmacon in vergelijking met

de omgeving ("cold lesions"), in vergelijking met de "conventionele"

scintigrafie. Dit komt duidelijk tot uiting bij het onderzoek van

de lever (hoofdstuk V) en het myocard (hoofdstuk VIII) en berust

op de contrastverbetering.

b_. De betrouwbaarheid in detectie van gebieden met een sterk toege-

nomen activiteitsstapeling in vergelijking met de omgeving ("hot

lesions") blijkt niet verbeterd te worden door toepassing van de

single photon emissie computer tomografie naast de "conventionele"

scintigrafie, aangezien reeds een hoog contrast bestaat tussen afwij-

kend gebied en omgeving. Wel is een exacte lokalisering mogelijk

van de eventueel aanwezige afwijking (hoofdstuk VI en VII).

£. Bij het onderzoek van qrote organen zoals de lever en de hersenen
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verdient het gebruik van de roterende gammacamera de voorkeur boven

de roterende slant-hole col limator, aangezien met de roterende

gammacamera het orgaan geheel in beeld komt.

d. Bij het onderzoek van het skelet verdient het gebruik van de rote-

rende slant-hole collimator de voorkeur boven de roterende gammaca-

mera, aangezien het orgaan klein is en meestal aan de oppervlakte

gelegen. Hierdoor is het onderzoek met de roterende slant-hole

collimator, welke een betere resolutie heeft, goed mogelijk.

e_. Het myocardperfusie onderzoek kan zowel met de roterende gammaca-

mera als met de roterende slant-hole collimator verricht worden.

Bij gebruik van de roterende slant-hole collimator dient men be-

dacht te zijn op het feit dat anterior gelegen stapelingsdefecten

gemist kunnen worden.

f. VSördat single photon emissie computer tomografie toegepast wordt

bij het klinisch onderzoek van organen of orgaansystemen moeten

enkele belangrijke systeemparameterwaarden, zoals resolutie en

uniformiteit vastgesteld worden door middel van fantoomstudies.

Indien deze niet uitgevoerd worden, kunnen reconstructie-artefacten

als afwijkingen beschreven worden.

g. Kwantificering van afwijkende gebieden is alleen mogelijk met

behulp van de reconstructies verkregen uit opnamen met de roterende

gammacamera. In de reconstructies verkregen uit opnamen met de

roterende slant-hole collimator is altijd uitbreiding van activi-

teit uit de aangrenzende vlakken in het aangegeven vlak van door-

snede aanwezig.
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KAPITEL XI.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

1. Zusaitmenfassung.

2. Schlussfolgerungen.
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KAPITEL XI

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

1. Zusammenfassung.

Da mit der "konventionellen" Szintigraphie schnelle und auf eine

für den Patienten nicht belastende Art und Weise Deutlichkeit über

die Funktionen der Organe und Organsysteme erzielt werden kann,

hat sich diese Methode in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt.

Eine Einschränkung muss bei dieser Form der Untersuchung jedoch

gemacht werden: Die sich in dem Patienten befindende drei-dimensionale

Aktivitätsverteilung erscheint als zwei-dimensional auf den Projek-

tionsaufnahmen.

Einige daran verbundene Nachteile sind:

1. Durch Überprojektion des normal funktionierenden Gewebes über das

abweichende Gebiet kann ein geringer Kontrast zwischen einem abwei-

chenden Gebiet und der Umgebung auftreten.

2. Es besteht keine eindeutige Verbindung zwischen dem Platz des auf

der Aufnahme entdeckten abweichenden Gebietes und der Lokalisati on

desselben in dem Patienten.

3. Die Grosse des entdeckten abweichenden Gebietes ist nicht mit

genauer Sicherheit anzugeben.

Durch Anwendung von tomografisehen Techniken können die vorgenannten

Schwierigkeiten beseitigt werden. Die Tomographie ermöglicht es Durch-

schnitte durch das zu untersuchende, fragwürdige Organ oder Organsys-

teme zu machen.

In dieser Dissertation wird eine Afialyse von den Anwendungsmöglich-

keiten des zwei single photon Emissions Tomographie Verfahrens gemacht.
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Im Hinblick auf eine eventuelle Verbesserung der "konventionellen"

Szintigraphie, insbesondere was die Sensitivita't und SpezifitSt

betrifft, wurden untersucht:

1. Die Leber, wobei besonderer Nachdruck auf die Ermittlung von

platzgebrauchenden Prozessen gelegt wurde.

2. Das Skelett, mit einer verschiedenartigen Pathologie als

Ausgangspunkt.

3. Das Gehirn, auch hier wurde wiederum eine verschiedenartige

Pathologie untersucht.

4. Das Herz, besonderer Nachdruck wurde hier auf die Ermittlung

von durch Herzschlag beschädigten Gebieten gelegd.

Auch wurden vor Beginn der Untersuchung anhand von Phantomstudien

einige wichtige Systemparameter von den zwei angewendeten Verfahren j

festgestellt. I
I

In Kapitel I werden die vorstehend beschriebenen Nachteile bei der

"konventionellen" Szintigraphie behandelt und Verbesserungsvorschläge

zur Beseitigung dieser Nachteile gemacht. Gleichzeitig werden die

verschiedenen Emissions Tomographie Technieken behandelt und wird

beschrieben, welche Technieken bei unseren Untersuchungen angewendet

wurden.

Es handelt sich hierbei um:

a. Den rotierenden "slant-hole" Kollimator für die LSngs-Tomographie.

b. Die rotierende Gamma-Kamera für Transversal-Tomographie.

In Kapitel II wird das Prinzip der single photon Emissions Tomographie

für die rotierende Gamma-Kamera und gleichzeitig für den rotierenden

"slant-hole" Kollimator beschrieben.

Behandelt werden die in unseren Computern vorhandenen Rekonstruktions-

berechnungen:
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a. Die gef i l terte Zurück-Projektion fi ir die Rekonstruktion von

Aufnahmen, die mit der rotierenden Gamma-Kamera gemacht wurden.

b. Die einfache Zurück-Projektion und iterative kleinste Quadrat-

Methode fur die Rekonstruktionen von Aufnahmen, die mit dem ro-

tierenden "slant-hole" Kollimator gemacht sind.

Bei Anwendung der gefiHerten Zurück-Projektion für die Rekonstruk-

tionen von Aufnahmen, die mit der rotierenden Gamma-Kamera gemacht

sind, wird von einem festen Koordinatensystem (x,y) and einem ro-

tierenden Koordinatensystem (s,t) Gebrauch gemacht. Die Projektions-

Funktion der BiIdl inie B (in der Detektorflache) wird bestimmt von

der Integralgleichung:

,*> -fP (s.J) = ] f (1) dl

1

Bei Anwendung der diseretisierten Projektionsfunktion wird der Zurück-

Projektions-Prozess bestimmt durch:
M

f (x,y) = - ) p(x cost? +y s i m / )M n j j

Das gilt für alle Positionen von 0 bis IT.

Wenn die Projektionsdaten mit Hilfe einer Filterfunktion modifiziert

werden, kb'nnen die Aufnahmen noch verbessert werden. Auch können schon

vorher die Projektionsdaten für die Abschwa'chung des Strahlenbündels

im Gewebe korrigiert werden.

Nachstehende wichtige Eigenschaften des Detektionssystems werden be-

handelt:

a. Die Verschlechterung der Resolution bei Zunahme des Abstandes

zwischen Objekt und Detektor.

b. Das Nicht-LiniSr- und Nicht-Homoqensein des Detektors.
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c. Empfindlichkeit des Detektorsystems.

Wenn der rotierende "slant-hole" Kollimator verwendet wird um Längs-

durchschnitte von einem bestimmten Objekt zu erhalten, dann werden

die Durchschnitte nach der einfachen Zurück-Projektions-Methode

konstruiert. Diese Durchschnitte werden dann hinterher nach der

iterativen Rekonstruktions-Methode verbessert: Die i terat iv kleinste

Quadrat-Methode.

Diese Methode ermöglicht ein wiederholtes Vergleichen und Korrigieren

der Zurück-Projektions-Aufnahmen mit den ursprünglichen Ansichten.

Hierbei werden die Fehler in den Durchschnitten verbessert unter An-

wendung der "Wiegefaktoren" (W. •, ).

Die Projektionsgleichung:

p (s.J) - J f (1) dl
1

wird dann ersetzt durch die Formel:
N

p - } w f
i.l. i

Es ist möglich diese Gleichung durch Matrix-Inversion der Wiegefaktoren

aufzulösen.

Zum Schluss wird der Einfluss, den der Schrägstand der Löcher in dem

Kollimator auf die Dicke der rekonstruierten Durchschnitte hat, behandelt.

In Kapitel IV wird beschrieben auf welche Art und Weise man wichtige

Systemparameterwerte anhand von Phantomstudien feststellt. Erst wenn

diese bekannt sind kann man beurteilen, ob bei der Patientenuntersu-

chung die richtigen Rekonstruktionen erhalten werden.
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Nachstehende Systemparameterwerte wurden festgestellt:

1. Spatiöse Resolution des Detektors.

2. Uniformität des Detektors.

3. Die Grosse der Objekte.

4. Kontrastwerte.

Die spatiöse Resolution des Detektors wird durch die Punkt- oder

Linien Streuungsfunktion bestimmt. Zur Charakterisierung derselben

genügen zwei Werte:

a. Die Breite auf halber Höhe, d.i. "Full Width at Half Maximum"

(FWHM) angegeben in Millimetern.

b. Die Breite auf 1/10 von der Höhe, d.i. "Full Width at Tenth

Maximum" (FWTM) auch in Millimetern ausgedrückt.

Die spatiöse Resolution wurde bei einer gewissen Anzahl von Abständen

zwischen Detektor und Objekt festgestellt; Abstände, die auch in der

klinischen Praxis vorkommen. Dies gilt sowohl für die rotierende

Gamma-Kamera als auch für den rotierenden "slant-hole" Kollimator.

Mit dem linienförmigen Strahlungsbrunnen in der Luft und in dem Wasser

wurde die Resolution in den konstruierten Durchschnitten, wie wir sie

aus den Projektionsaufnahmen der rotierenden Gamma-Kamera erhielten,

für Rotationsradien von 15, 20 und 25 cm gemessen.

In der Luft gemessen bewegten sich die FWHM-Werte zwischen 18 mm bei

einem Radius von 15 cm bis zu 22 mm bei einem Rotationsradius von

25 cm.

In Wasser gemessen betrugen die FWHM-Werte 20 mm bei 15 cm Rotations-

radius und 27 mm bei 25 cm Rotationsradius.

Die Resolution in den konstruierten Durchschnitten nach Aufnahmen mit

dem rotierenden "slant-hole" Kollimator wurde in Abständen von jeweils

2 cm gemessen. Mit dem linienförmigen Strahlungsbrunnen in der Luft
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und in dem Wasser machten wir Messversuche, die bei 6 cm Abstand von

der Kollimatoroberflache anfingen und bei 16 cm Abstand aufhörten.

In der Luft gemessen bewegten sich die FUHM-Werte zwischen 8 mm bei

einem Abstand von 6 cm zum Detektor, bis 15 mm bei einem Abstand von

16 cm zum Detektor. lm Wasser gemessen bewegten sich die FWHM-Werte

zwischen 10 mm bei einem Abstand von 6 cm, bis 17 mm bei einem Abstand

von 16 cm zum Detektor.

Urn die ef fekt ive Scheibendicke der Durchschnitte fests te l len zu können

haben wir den linienförmigen Strahlungsbrunnen spiralförmig urn einen

Zylinder gewickelt. Diese Scheibendicke lag bei Versuchen mit der

rotierenden Gamma-Kamera zwischen 2,5 und 3 cm.

Bei Messversuche, durchgeführt mit dem rotierenden "slant-hole"

Koll imator, befand sich immer Ak t i v i tS t von den angrenzenden Durch-

schnitten in den angegebenen Durchschnitten. Wir konnten dadurch die

ef fekt ive Scheibendicke nicht bestimmen.

Die Uniformita't der Durchschnitte wurde anhand eines Zyl inders, der

homogen mit Technetium-99m ge fü l l t war, bestimmt.

Die mi t t le re integrale UniformitSt in den Durchschnitten betrug bei

Versuchen mit der rotierenden Gamma-Kamera 12% und bei Versuchen mit

dem rotierenden "slant-hole" Kollimator 11%.

Die Grosse von Objekten in den Durchschnitten wurde sowohl für "hot

spots" als auch für "cold spots" untersucht. Auch diese Experiment»

wurden wieder mit der rotierenden Gamma-Kamera und mit dem rot ieren-

den "slant-hole" Kollimator durchgeführt.

Bei "hot spots" konnte die Grosse von Objekten mit der rotierenden Gamma-

Kamera und mit dem rotierenden "slant-hole" Kollimator bestimmt werden.

Dies war aber nur möglich wenn die Durchmesser entweder derselber oder

aber grosser war als die FWHM-Werte der Resolution des Detektions-
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Systems bei dem entsprechenden Messabstand. Kleinere Objekten wurden

alle gleich gross rekonstruiert.

Bei den "cold spots" konnte sowohl mit der roteirenden Gamma-Kamera

als auch mit dem rotierenden "slant-hole" Kollimator die Grosse der

Objekte bis auf ungefahr die Halfte von den FWHM-Werten der Resolution

des Detektions-Systerns bestimmt werden. Objekte, deren Durchmesser

kleiner war als die FWHM-Werte, wurden nicht wahrgenommen.

Die Kontrastwerte wurden unter Zuhilfnahme eines perspex Zylinders, in

dem sich kleinere Zylinder befanden, festgestellt. Bei den Rekonstruk-

tionen von Aufnahmen, die mit der rotierenden Gamma-Kamera gemacht

waren, irat im Vergleich zu "konventionellen" Aufnahmen eine 4-fache

Kontrastverbesserung auf.

Bei Rekonstruktionen, die mit dem rotierenden "slant-hole" Kollimator

gemacht waren, erhielten wir einen Faktor von 1,8 bei der Kontrast-

verbesserung.

Die vorstehenden Auseinandersetzungen der Probleme machen deutlich,

dass mit den von uns untersuchten Systemen zuverlassige Rekonstruktio-

nen erhaiten werden.

Ein Nachteil der rotierenden Gamma-Kamera ist es, dass der Detektor,

der frei urn das Objekt drehen können muss, verhSltnisma'ssig weit von

dem Objekt entfernt ist. Dadurch wird eine weniger gute Resolution

erzielt.

Dagegen hat die rotierende Gamma-Kamera den Vorteil, dass eine gute

Scheidung der Durchschnitte untereinander möglich ist. Hierdurch la'sst

sich die Quantita't des abweichenden Gebietes besser feststellen.

Ein Nachteil des rotierenden "slant-hole" Kollimators ist es, dass eine

gute Scheidung der Durchschnitte untereinander nicht möglich ist. Auch

die Kontrastverbesserunq in den Durchschnitten ist im Vergleich zu den
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"konventionellen" Aufnahmen viel kleiner als bei der rotierenden

Gamma-Kamera, und auch die Quantität der entdeckten Abweichung lässt

sich nicht mit Bestimmtheit feststellen.

Der rotierende "slant-hole" Kollimator hat den Vorteil, das der Detek-

tor näher an das Objekt heran kommen kann und man dadurch bessere

Resolutionen erhält.

Kapitel V behandelt die Resultate von der "single photon" Emissions

Tomographie bei der Entdeckung von Tumoren und Metastasen in der Leber

und Porta hepatis.

Wir haben 50 Patienten untersucht, bei den n entweder aus klinischen

Gründen Lebermetastasen vermutet wurden oder bei denen ein primärer

Tumor entdeckt wurde aufgrund dessen wir Disseminations-Untersuchungen

durchführten. Die definitive Diagnose von der eventuell vorgefundenen

Leberpathologie wurde nach Leberbiopsie, Obduktion, Laparotomie, C.T.-

Untersuchung oder Wiederholung der Szintigrafischen- und Ultraschall

Untersuchung nach einem halben Jahr gestellt. Alle Patienten wurden

mit Ultraschall untersucht. Aiisserdsm wurden von allen Patienten die

Leberfunktionen bestimmt. Die szintigraphische Untersuchung wurde mit

Technetium-99m-tin-phytaat in einer Dosierung von 148 MBq durchgeführt.

Die "konventionelle" Szintigraphie scheint eine zuverlässige Unter-

suchungsmethode zu sein: mit Sensitivitäls-Resultaten von 94% und

Spezifitäts-Resultaten von 67%.

Bei der Emissions Tomographie lag die Zuverlässigkeitsquote noch höher;

nämlich eine Sensitivität von 100% und Spezifitä't von 79%.

Auch trat bei der diagnostischen Zuverlässigkeit eine Verbesserung auf,

die sich vor allem bei der Konstatierung von platzeinnehmenden Prozes-

sen in der Leberpforte bemerkbar machte.
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Bei der Beurteilung der tomographischen Aufnahmen ist es wichtig,

dass man die Kaliber-Varianten von den Gefassstrukturen in der Leber-

pforte berUcksichtigt. Meistens liegt ein T-förmiger Defekt vor, der

auf der Vena Portae mit rechtem und linkem Zweig beruht. 1st der Durch-

schnitt von der linken Abzweigung wesentlich kleiner als der Durch-

schnitt der rechten und kleiner als das auflösende Vermogen der Gamma-

Kamera, dann wird dieser Defekt nicht wahrgenommen. Es entsteht dann

ein bogenförmiger Defekt in den emissions-tomographischen Aufnahmen.

Urn den bei der Szintigraphie und/oder bei der Emissions Tomographie

entdeckten Defekt genauer differenzieren zu können, muss immer eine

Ultraschall-Untersuchung nach der Art des Defektes folgen. Anhand

von Ultraschall-Untersuchungen kann man solides Gewebe von Zysten

unterscheiden.

Die diagnostische Zuverlassigkeit von den Leberfunktionsbestimmungen

erleidet eine deutliche Niederlaqe bei einem Vergleich dieser mit der

Szintigraphie und der Emissions Tomographie: 76% für die "konventio-

nelle" Szintigraphie, 86% für die Emissions Tomographie, 64% für die

Alkalische Phosphatase Bestimmung, 64% für die Gamma-GT Bestimmung,

78% für die Aspartataminotransferase Bestimmung und 72% für die

Lactatdehydrogenase Bestimmung.

lm Hinblick auf die hohe Zuverla'ssigkeit bei den emissions tomographi-

schen Untersuchungen von der Leber und angesichts der Tatsache, dass

eine Masse in der Leber mit den Funktionen der Kupfferschen Zeilen

eher interferiert als ein Unterschied in akustischer Impedanz (gemes-

sen mit Ultraschall-Gera'ten)oder in Gewebedichtheit (gemessen mit

C.T.-Untersuchungen) verursacht, empfehlen wir an erster Stelle die

Szintigraphie in Kombination mit einer emissions tomographischen

Untersuchung urn platzeinnehmende Prozesse in der Leber ausfingig zu

machen.
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In Kapitel VI wird die Anwendung von "single photon" Emissions Tomo-

graphie bei der Diagnostik von Skelett-Abweichungen besprochen.

Skelett-Szintigraphie und Emissions Tomographie wurde bei 30 Patiënten

mit variierender Skelettpathologie angewendet. Die Enddiagnose wurde

nach dem typischen Röntgenbild Oder aber nach chirurgischer Exploration

der Abweichung gestelIt.

Die Untersuchung wurde mit Technetium-99m-Methylen-Diphosphonat in

einer Dosis 350 MBq durchgefiihrt.

Die Emissions Tomographie ermöglichte immer eine genaue Lokalisierung

der bei der "konventionellen" Szintigraphie entdeckten Abweichung. Vor

a11 em von einem Gebiet mit vergrösserter Staplung von dem Radiopharmakon

kann gesagt werden, dass die Sensitivita't der szintigraphischen Unter-

suchung bei Anwendung von Emissions Tomographie nicht zunimmt.

Wohl werden Gebiete mit verminderter Aktivita'tsanhaufung bei der Anwen-

dung von Emissions Tomographie eher entdeckt.

Emissions Tomographie von dem Skelett wird vor allem bei orthopadischen

Abweichungen wie z.B. Wirbel- und Hiiftabweichungen von grossem Nutzen

sein (Avasculaire Nekrose von dem Collum Femoris, Osteomyelitis und

Discitis).

Da die zu untersuchenden Strukturen nicht sehr gross sind, empfehlen

wir bei dieser Untersuchung den rotierenden "slant-hole" Kollimator

einzusetzen, da dieser im Vergleich zu der rotierenden Gamma-Kamera

eine bessere Resolution besitzt.

Kapitel VII gibt Aufschluss iiber die Anwendungsmb'glichkeiten der "single

photon" Emissions Tomographie bei der Diagnostik von Gehirnabweichungen.

Wir haben "konventionelle" Gehirn-Szintigraphie und Emissions Tomogra-

phie bei 30 Patiënten mit verschiedenartiger Pathologie verrichtet: z.B.
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Gefä'ssmalformationen, Cerebro-Vasculä're Accidenten, primäre Gehirn-

Tumore, Metastasen und extracerebrale Prozesse. Bei der Untersuchung

verwendeten wir Technetium-99m in der Form von Natrium-Pertechnetat. '

Die End-Diagnose wurde anhand von Carotis-Angiographie und/oder C.T.-

Untersuchung oder aber nach dem klinischen Verlauf gestellt.

Bei diesen Patienten wurden bei der Emissions Tomographie keine Ab-

weichungen gefunden, die nicht auch auf dem "konventionellen" Szin-

tigramm deutlich zu sehen waren.

Mit Emissions Tomographie lässt sich jedoch die Abweichung mit Bestimmt-

heit lokalisieren und konnte auch eine Differenzierung zwischen intra-

und extracerebral gemacht werden.

Bei 4 von den 30 untersuchten Patienten konnte nur mit Hilfe der Emis-

sions Tomographie festgestellt werden, ob es sich bei dem abweichenden

Gebiet um ein extracerebrales oder intracerebrales handelte.

In Kapitel VIII wird die Anwendung der "single photon" Emissions Tomo-

graphie bei der Herzmuskeldurchblutungs-Untersuchung mit Thallium-201

behandeit.

Um durch Herzschlag beschädigte Gebiete zu entdecken, wurden bei 30

Patienten "konventionelle" und emissions tomographische Aufnahmen ge-

macht. Bei 16 Patienten wurde eine Anstrengungs- und Rückvertei-

lungs-Untersuchung vorgenommen, bei der die Aufnahmen für die Emissions

Tomographie nach den "konventionellen" Aufnahmen sofort nach der kör-

perlichen Belastung gemacht wurden. Nach 4 Stunden wurden Rückvertei-

lungs-Aufnahmen gemacht, Tomographie wurde hiernach nicht mehr ver-

richtet.

Bei 14 Patienten wurde die Untersuchung nur im Ruhe-Zustand vorgenom-

men: Erst wurden "konventionelle" Aufnahmen gemacht und danach Emis-
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sions Tomographie. Ausserdem wurde von allen Patienten ein Elektro-

kardiogramm aufgenommen und wurden die Enzymen C.P.K., S.G.Q.T.,

S.6.P.T. und L.D.H. bestimmt. Bei 11 Patienten wurde ein Herz-Katheter

eingeführt.

Angesichts der relativ grossen Zeitspanne die zwischen der körperli-

chen Belastung und der Emissions Tomographie lag, konnte nur die Zuver-

lässigkeit der "single photon" Emissions Tomographie beurteilt werden

bei der nachweislichen Bestätigung eines erlittenen Herzinfarktes.

Bei unserer Untersuchung wurde bei allen 9 Patienten, die sowohl klinisch,

elektrokardiographisch als auch biochemisch keinen Infarkt durchgemacht

hatten bei beiden Untersuchungsmethoden, d.h. bei dem "konventionellen"

Szintigramm und auch bei der Emissions Tomographie keine Abweichungen

gefunden. Bei beiden Untersuchungen beträgtdie Spezifizitat daher 100%

Bei nur 15 von den 21 Patienten bei denen der Nächweis eines Herzin-

farktes erbracht war, war auf dem "konventionellen" Szintigramm ein

Staplunsdefekt sichtbar. Die Sensitivität betrug also 71%.

Bei der Emissions Tomographie wurde dahingegen bei 20 von den 21 Patien-

ten die einen Herzinfarkt gehabt hatten ein Staplungsdefekt entdeckt.

Das resultiert in einer Sensitivität von der "single photon" Emissions

Tomographie von 95%.

Diese Verbesserung der Sensitivität, die wir im Vergleich zu dem "kon-

ventionellen" Thallium-201 Szintigramm durch Anwendung der emissions

tomographisehen Untersuchung erzielten, wird durch eine grosse Verbesse-

rung bei der Entdeckung von Staplungsdefekten in der Unterwand und dem

Apex erreicht. Da die Uberprojektion des Zwerchfells bei der Emissions

Tomographie wegfällt, ist diese Verbesserung möglich.

Vorzugsweise sollte bei dieser Untersuchung die rotierende Gamma-Kamera

verwendet werden, da bei Anwendung dieser die Vorderwand besser ins Bild
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kommt. Bei Anwendung des rotierenden "slant-hole" Kollimators besteht

die Gefahr, das Staplungsdefekten in der Vorderwand übersehen werden,

da die ersten Durchschnitte gänzlich durch die Vorderwand gehen. Der

Vergleich mit einer normal stapelnden Herzmuskulatur wird dadurch un-

möglich.

In Kapitel IX wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Emissions Tomogra-

phie bei der Untersuchung anderer Organe kurz behandelt.

Es handelt sich hierbei um das Ausfindigmachen der Metastasen von Lungen-

krebs im Mediastinum mittels Gallium-67, die Durchblutungs-Untersuchung

der Lunge zur Entdeckung der Lungenembolientund die Untersuchung der

Schilddrüse.

2. Schlussfolgerungen:

£. Es kann gesagt werden, dass durch die "single photon" Emissions Tomo-

graphie eine beträchtliche Verbesserung bei der Zuverlässigkeit der

Diagnostik auftrat. Das gilt vor allem für das Ausfindig machen von

Gebieten, die im Vergleich zu ihrer Umgebung eine verminderte Staplung

des Radiopharmakons haben (cold lesions) im Vergleich zu der "kon-

ventionellen" Szintigraphie. Dies ist vor allem auf die Köntrastver-

besserung zurückzuführen und wird bei den Untersuchungen von der

Leber (siehe Kapitel V) und dem Herzen (siehe Kapitel VIII) beson-

ders deutlich.

b. Die Zuverlässigkeit bei dem Ausfindig machen von Gebieten mit einer,

im Vergleich ihrer Umgebung,sehr vergrösserten Aktivitätsstaplung

(hot lesions) konnte durch Anwendung der "single photon" Emissions
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Tomographie neben der "konventionellen" Szintigraphie nicht verbes- f.

sert werden, da bereits ein grosser Kontrast zwischen dem abweichen-

den Gebiet und der Umgebung besteht. f-

Es ist jedoch eine genaue Lokalisierung der eventuellen Abweichung •'

möglich (siehe Kapitel VI und VII). r

c^ Bei der Untersuchung von grossen Organen»wie der Leber und dem Gehirn,

ist die rotierende Gamma-Kamera dem rotierenden "slant-hole" Kolli-

mator vorzuziehen, da bei Verwendung des erstgenannten Gerätes das \

ganze Organ auf das Bild kommt.

d. Bei der Untersuchung des Skeletts ist der rotierende "slant-hole"

Kollimator vorzuziehen, da das Organ klein ist und meistens an der i

Oberfläche liegt. Dieses, und die bessere Resolution sprechen für die

Verwendung des rotierenden "slant-hole" Kollimators.

e. Bei der Herzmuskeldurchblutungs-Untersuchung kann sowohl die rotie- j

rende Gamma-Kamera als auch der rotierende "slant-hole" Kollimator ;

verw-ndet werden. Bei Gebrauch des rotierende "slant-hole" Kolli-

mators muss den Staplungsdefekten in der Vorderwand besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden, da diese verhältnismäßig leicht Über-

sehen werden können.

f^ Bevor bei klinischen Untersuchungen von Organen oder Organsystemen v

"single photon" Emissions Tomographie verrich+.pt wird, müssen erst

anhand von Phantomstudien einige wichtige Systemparameterwerte,wie

z.B. Resolution und Uniformitat,festgestellt werden.

Falls dieses nicht getan wird, können Rekonstruktions-Artefakte als

Abweichungen angesehen werden. \
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g. Die Quantita't abweichender Gebiete kann nur anhand von Rekonstruk-

tionen von Aufnahmen, die mit der rotierenden Gamma-Kamera gemacht

wurden, bestimmt werden

Bei Rekonstruktionen von Aufnahmen, die mit dem rotierenden "slant-

hole" Kollimator gemacht wurden, dehnte sich die Aktivitat von den

umiiegenden FlSchen auch immer auf die gewünschten Durchschnitts-

fla'chen aus.
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STELLINGEN

1. Scintigrafie aangevuld met emissie computer tomografie is het

onderzoek van eerste keuze voor de detectie van ruimteinnemende

processen in de lever.

2. Toepassing van de single photon emissie computer tomografie heeft

het meeste nut bij het aantonen van "cold spots" in een orgaan

of orgaansysteem.

3. Alleen indien gebruik gemaakt wordt van een roterende gammacamera

voor de single photon emissie computer tomografie is kwantificering

van een afwijkend gebied mogelijk.

4. Voordat onderzoek bij patiënten verricht kan worden is het absoluut

noodzakelijk het single photon emissie computer tomografie systeem

te testen met behulp van fantoomstudies.

5. Single photon emissie computer tomografie van het skelet kan het

beste verricht worden met behulp van de roterende slant-hole

col limator.

6. Met behulp van Doppler echocardiografisch onderzoek kan een links-

rechts shunt betrouwbaar kwantitatief bepaald worden.

7. Real-time echografie is het onderzoek van eerste keuze voor het

aantonen van galblaasafwijkingen.

Welch C E en Malt R A, NEJM 308:685, 1983.

8. Bij verdenking op acute cholecystitis is cholescintigrafie het

meest betrouwbare onderzoek.

Berk R N e.a. Advances in Internal Medicine 28:387,1983.
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9. Eenvoudig nucleair geneeskundig onderzoek moet door de huisarts

aangevraagd kunnen worden in het kader van de gewenste versterking

van de gezondheidszorg in de eerste lijn.

10. Uit economisch standpunt bezien kunnen het beste alle echografische

verrichtingen op êén afdeling geschieden.

11. Röntgen- en echografisch onderzoek van de mammae zijn complementaire

technieken.

12. Het is gewenst dat in de opleiding voor een diagnostisch specialisme

enige tijd gereserveerd wordt voor een stage in de huisartsenpraktijk.

13. Bij de planning voor de bouw van een afdeling nucleaire geneeskunde

dient men rekening te houden met de mogelijkheid hieraan een kippen-

hok te kunnen bouwen.

Stellingen behorende bij het proefschrift: Single photon emissie computer

tomografie, enige theoretische beschouwingen en klinische toepassingen.

P. de Hooge Utrecht, 25 oktober 1983


