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Hoofdstuk 1

Inleiding en doel van de studie

In de diagnostiek van carotisafwijkingen neemt de angiografie een

belangrijke plaats in. Deze methode is niet zonder risico voor

patiënten met cerebrovasculaire insufficientie, want een

complicatie-risico van 1,2 - 1,9!» (Hass 1968, Mani 1978) is niet

gering. Bovendien is catheterangiografie een invasief onderzoek

dat altijd een ziekenhuisopname vereist, waardoor het een kostbaar

onderzoek is. Cerebrale angiografie is noodzakelijk om tot een

correcte localisatie en omschrijving van afwijkingen te komen en

in het bijzonder voor het afbeelden van de ostia van de extra-

craniële vaten en van de intracraniële circulatie. In de zeven-

tiger jaren is er een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de zoge-

naamde niet-invasieve diagnostiek van het extracraniële vaat-

lijden. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren: de niet onaan-

zienlijke risico's van de angiografie; het feit dat deze methode

vooral anatomische informatie verschaft over de aanwezigheid en de

plaats van vaataandoeningen, en dat deze methode slechts in

beperkte mate duidelijk kan maken wat de functionele betekenis is

van de gevonden afwijking. Langlois en Strandness (1982) toonden

aan dat verschillende onderzoekers stenosen, gevonden bij de con-

ventionele angiografie, niet gelijkluidend zullen aangeven. Dit

wordt de "interobserver variability" van een onderzoeksmethode

genoemd (zie Hoofdstuk 4).

Voor het opsporen van ulceratieve laesies is het angiogram zelfs

van beperkte waarde gebleken. Edwards (1979) vond bij 17 van de 50

geopereerde patiënten een onjuiste angiografische diagnose van een

ulcus in de carotisbifurcatie (zie Hoofdstuk 4).



De niet-invasieve technieken moeten niet zo zeer gezien worden als

vervanging van de angiografie, maar wel als hulpmiddelen om tot

een juiste indicatie te komen voor de cathcterangiografie.

Met de invoering van de digitale subtractie-angiografie (DSA) is

er een nieuwe dimens-.e toegevoegd aan de diagnostiek van onder

andere arteriae carotis-letsels.

Vóór de introductie van DSA werd maximale informatie verkregen

over afwijkingen in de arteria carotis door de combinatie van

niet-invasieve onderzoeken en catheterangiografie.

Indien het catheterangiogram wordt vervangen door DSA, hoeveel

minder informatie wordt dan verkregen? Is dit dan een gemis of

werd uit de eerste combinatie niet te veel informatie verkregen?

Het verschil in de gevonden waarden van de beide combinaties

bepaalt de mogelijkheid van de substitutie van catheterangiografie

door DSA. Het doel van deze studie is aan te tonen in hoeverre een

betrouwbare substitutie mogelijk is.

Waar niet genoeg informatie wordt verkregen uit de combinatie van

niet-invasieve onderzoekingen en DSA zal een catheterangiogram

noodzakelijk blijven.



Hoofdstuk II

Overzicht van de niet-invasieve methoden van onderzoek bij

patiënten met cerebrale vasculaire insufficiëntie

De niet-invasieve methoden leveren functionele informatie op over

veranderingen in bloeddruk (mm Hg), bloedstroom (cnvVsec) en cir-

culatietijd (sec) in het aanvoerende vat van een omschreven

stroomgebied. Er komen steeds meer niet-invasieve onderzoeks-

methoden, die ook anatomische informatie verschaffen, zoals

bijvoorbeeld de duplexscan.

Ondanks de snelle technische vooruitgang is er noq geen ideale

niet-invasieve test voorhanden. Dit blijkt wel uit het feit, dat

er vele verschillende niet-invasieve technieken naast elkaar ge-

bruikt worden. Theoretisch moet een dergelijke methode aan vele

voorwaarden voldoen:

Tabel I: De ideale niet-invasieve test is:

1. gemakkelijk uitvoerbaar - door een laborant(e), zon-

der langdurige leerperiode;

- binnen korte tijd;

- zonder veel belasting voor

de patiënt;

- zowel in het vaatlaborato-

rium als aan het bed;

2. veilig - zonder contra-indicaties;

- zonder kans op complica-

ties;



3. objectief - gemakkelijk te interprete-

ren;

- goed te reproduceren;

4. informatief - wat betreft relevante fy-

siologische en anatomische

informatie;

5. betrouwbaar - sensitiviteit van 1OOSÓ;

- specificiteit van 100%;

6. goedkoop.

Een combinatie van verschillende testen verschaft informatie over

de aanwezigheid, de localisatie en de ernst van obstructief vaat-

lijden. Daar tegenover staat dat hoe meer methoden men naast

elkaar gebruikt, des te groter de belasting voor de patiënt wordt

en des te kostbaarder het onderzoek.

De niet-invasieve methoden kunnen onderverdeeld worden in directe

en indirecte (Ackerman 1979, Schulte 1980). De directe methoden

richten zich op het onderzoek van de carotisbifurcatie zelf, ter-

wijl de meeste indirecte methoden plaatsvinden aan de orbitale

regio en zo indirecte informatie verschaffen over de arteriae

carotis.

Onder de indirecte methoden kunnen gerekend worden:

de ophthalmodynamografie = ODM (Strik 1970);

de oculopneumoplethysmografie = OPG (Gee, 1976, Eikel-

boom 1981;

de fundusreflectometrie = RFM (Oosterhuis 1970, V.

Rasteren 1981);
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het supra-orbitale Doppler-onderzoek = SO (Brockenbrough

1981 en Lye 1976).

Enkele directe methoden zijn:

de auscultatie;

de fono-angiografie (Duncan 1975);

de spectraal fono-angiografie (Lees 1970);

de Doppler-haematotachografie = H.T.G. (Reneman 1982);

het duplex-onderzoek (Breslau 1982).

De opkomst van deze technieken heeft geleid tot het ontstaan van

vaat functie-afdelingen, ook wel vaatlaboratoria genoemd nasr ana-

logie van hart- en longfunctie-afdelingen (Strandness 1979).

Een indeling van de directe en indirecte niet-invasieve methoden

zoals die in het Sint Antonius Ziekenhuis worden toegepast, is

weergegeven in tabel II.

Tabel II:

Directe methoden:

- auscultatie;

- Doppler - haemototachografie;

- duplex - onderzoek.

Indirecte methoden: - OPG;

- Supra-orbitale Doppler.

Deze niet-invasieve methodieken zullen in het kort besproken

worden, daar zij slechts zijdelings met deze studie te maken

hebben.
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Hoofdstuk III

Beschrijving van de niet-invasieve onderzoeken en hun resultaten

3.1 Auscultatie

Auscultatie voldoet aan vrijwel alle eisen voor een goed niet-

invasief onderzoek. Het is alleen niet betrouwbaar genoeg. Toch

speelt de auscultatie nog steeds een belangrijke rol. Vaak zal

de beslissing tot het verrichten van een aanvullend niet-inva-

sief onderzoek bij patiënten met vermeend extracranieel vaat-

lijden gebaseerd worden op het al dan niet horen van souffles.

Helaas is echter bij 105S van de patiënten met een zeer ernstige

stenose (meer dan 90%) in de arteria carotis geen souffle meer

hoorbaar. Daarentegen kan een souffle zowel aanwezig zijn bij

een afgesloten arteria carotis interna als bij een volledig

normaal vat. De specificiteit is dus laag (Eikelboom 1981).

Eveneens is het niet altijd goed mogelijk een onderscheid te

maken tussen voortgeleide hartklepgeruizen en primaire carotis

souffles. Door goed op de verschillende niveaus in de hals te

luisteren, kan men informatie verkrijgen over de localisatie van

een stenose. De lengte van de souffle zegt iets over de ernst

van de stenosen. Een souffle die men zowel in de systole als de

diastole hoort, wijst op een ernstige stenose. Omgekeerd mag men

niet zeggen dat een kortdurende of een zachte souffle weinig

betekenis heeft. Dit kan zowel wijzen op een geringe als op een

zeer ernstige stenose. De verhouding tussen een stenose en de

daardoor veroorzaakte stroomwerveling vraagt nadere studie,

welke echter buiten het bestek van deze studie ligt.

De definitie van een stenose wordt weergegeven in H. 4: pagina

20. In het vervolg wordt hiervan uitgegaan, tenzij anders

vermeld.



3.2 Oculopneumoplethysmografie (OPG)

3.2.1 Methode

Deze methode is een combinatie van oculoplethysmografie en

zuignap- ophthalmodynamometrie.

Met behulp van deze, door Gee (1976) ontwikkelde, indirecte

methode kan onbloedig de systolische bloeddruk in de arteria

ophthalmica gelijktijdig van beide ogen worden gemeten. Aldus

kan bepaald worden of een carotis-obstructie haemodynamisch van

belang is.

Met behulp van een omreken-tabel kan uit de onderdruk in de

zuignap, die nodig is om de pulsaties van het oog te laten ver-

dwijnen, de systolische druk in de arteria ophthalmica worden

afgeleid. Deze is een weergave van de bloeddruk in het intra-

craniële gedeelte van de arteria carotis interna tot en met de

arteria ophthalmica (Eikelboom, 1981).

Er zijn een aantal criteria voor een abnormaal OPG:

1. Indien er een bloeddrukverschil van 4 mm. kwik of meer aan-

wezig is tussen het linker en het rechter oog, wordt één-

zijdige pathologie verwacht, met stenosen van tenminste 60-

70Só aan de kant van de lage druk.

2. Indien beide bloeddrukken minder dan 60% van de systolische

bloeddruk in de arteria brachialis zijn, wordt tweezijdige

pathologie verwacht.

3. Indien beide arteria ophthalmica-drukken groter zijn dan de

hoogst meetbare negatieve druk in de zuignap, wijst een ver-

schil in amplitudo op een belangrijke stenose aan de kant van

het kleinere amplitudo.



Naast het opsporen van haemodynamisch belangrijke carotis-

stenosen kan het OPG gebruikt worden om informatie te krijgen

over het functioneren van de collaterale circulatie. Het is

bekend dat het overgaan van een carotis-stenose in een totale

afsluiting bij sommige mensen zonder symptomen verloopt, terwijl

dit bij anderen tot tijdelijke of blijvende neurologische uit-

valsverschijnselen leidt of zelfs tot de dood. Dit is onder meer

het gevolg van individuele verschillen in collaterale capaci-

teit, waarbij de circulus van Willis van belang is. Door OPG-

onderzoek te verrichten in combinatie met carotis-compressie,

verkrijgt men informatie over het collateraal vermogen van

de patiënt. Beoordeling van een carotis-stenose met behulp van

een OPG maakt het niet alleen mogelijk te bepalen of de stenose

haemodynamisch van belang is, maar ook wat de gevolgen zouden

zijn als de stenose voort zou schrijden en zou leiden tot totale

afsluiting van het vat (Eikelboom 1981).

3.2.2 Resultaten uit de literatuur

Tussen september 1976 en maart 1980 werden door Eikelboom (1981)

1200 öPG-onderzoeken verricht. Bij 240 patiënten konden de re-

sultaten vergeleken worden met angiografie. Hij beschouwde een

carotis-stenose van 65?ó of meer en een carotis-occlusie van

haemodynamisch belang. Aldus werd een sensitiviteit gevonden van

85?i en een specificiteit van 84JÓ van OPG.

Baker (1981) beschreef 227 patiënten bij wie OPG en angiogra-

fie was verricht. Hij beschouwde een stenose van 60% of meer van

haemodynamisch belang en een verschil in druk van 5 mm Hg. of

meer tussen de linker en rechter arteria ophthalmica als

abnormaal.
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Zijn resultaten waren: sensitiviteit 87%; specificiteit 96%;

"accuracy" 93%.

Er werden 6% fout-positieve resultaten gevonden, dat wil zeggen

positieve OPG- en negatieve angiografische bevindingen en 9%

fout-negatieve resultaten, dat wil zeggen negatieve OPG en posi-

tieve angiografische bevindingen.

Eikelboom (1983) gaf een overzicht van 95 gepubliceerde OPG-

resultaten en vond een gemiddelde sünsitiviteit van 86% en een

specificiteit van 92% voor haemodynamisch significante stenosen.

3.2.3 Voor- en nadelen van het OPG onderzoek

Ook de OPG-methode kent een aantal beperkingen. Geringe vaat-

letsels die geen bloeddrukdaling tot gevolg hebben, kunnen niet

worden opgespoord. Evenals de meeste niet-invasieve methoden kan

dit onderzoek niet differentiëren tussen een ernstige stenose en

een occlusie. Evenmin wordt informatie verkregen omtrent afwij-

kingen van de arteriae carotis externa en de arteriae verte-

bralis.

De OPG is in 3-4% van de gevallen gecontraindiceerd bij

patiënten met oogafwijkingen (Eikelboom 1981).

Belangrijke voordelen van deze methode zijn vooral de eenvoud

van uitvoering en interpretatie en Ca reproduceerbaarheid van de

resultaten. Verder is het een weinig belastende en snel uitvoer-

bare methode (5-10 minuten). Een ander belangrijk voordeel is,

dat deze indirecte methode niet alleen informatie verstrekt over

de carotisbifurcatie, maar ook over de arteria anonyma, over de

pathologische betekenis van coiling en kinking van de arteria

carotis, en over hoger gelegen afwijkingen aan de arteria

carotis interna en de carotis syphon.
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3.3 Het supra-orbitale Doppler-onderzoek

3.3.1 Methode

Deze onderzoeksmethode werd onder andere eerder beschreven door

Brockenbrough (1981), Lye (1976) en Barnes (1977). Het principe

van deze onderzoeksmethode is gebaseerd op het bepalen van de

stroomrichting in de supraorbitale arteriën. Deze vormen ver-

bindingen tussen het stroomgebied van de arteria carotis

interna en dat van de arteria carotis externa. Onder normale

omstandigheden is de stroomrichting vanuit de schedel naar

buiten gericht. Zijn er haemodynamisch belangrijke stenosen in

de arteria carotis interna dan gaat de arteria carotis externa

overheersen, wat resulteert in een omgekeerde stroomrichting.

Met behulp van een Doppler-apparaat wordt de arteria supraor-

bitalis ter hoogte van de incisura supraorbitalis of in de

mediale ooghoek opgezocht en de stroomrichting in dit vat

bepaald.

Hierbij wordt veelal een compressie-test van de arteria tempo-

ralis en/of arteria facialis uitgevoerd. Indien er bij deze

compressie geen verandering of een duidelijke toename van de

gemeten uitslag wordt geconstateerd, interpreteert men de

gemeten stroomrichting in de arteria supra-orbitalis als fysio-

logisch. Bij een duidelijke afname of omkering van de gemeten

uitslag tijdens de compressie interpreteert men de stroom-

richting in de arteria supra-orbitalis als abnormaal.

3.3.2 Resultaten uit de literatuur

Lye (1976) onderzocht 50 patiënten met behulp van de supraorbi-

tale Doppler-onderzoek en carotis-angiografie; één patiënt
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onderzocht hij tweemaal, derhalve onderzocht hij 102 carotis-

arteriën. In alle gevallen ging het supraorbitale Doppler-

onderzoek aan het catheterangiogram vooraf. Bij deze studie werd

een stenose van meer dan 50% beschouwd als haemodynamisch signi-

ficant. 44 patiënten waren symptomatisch, waarvan 32 patiënten

met TIA (Transient Ischemic Attack) en 12 met een volledige

stroke. De 6 asymptomatische patiënten hadden carotissouffles,

die ontdekt waren bij de voorbereiding voor andere vaat-

operaties.

In deze groep van 50 patiënten werden 41 positieve (stroom-

omkering) en 61 negatieve (fysiologische stroomrichting) test-

uitslagen verkregen. Bij 3% (2 patiënten) was er sprake van een

fout-positieve uitslag en bij 22% (9 patiënten) van een fout-

negatieve. Er waren 7 patiënten met een occlusie in de arteria

carotis communis of arteria carotis interna. Zij werden met

behulp van de supra-orbitale Doppler alJen juist gediagnosti-

seerd.

Derhalve wordt gesteld dat het supraorbitale Doppler-onderzoek

in vergelijking met het catheterangiogram een "accuracy" heeft

van 68% bij carotisletsels met een stenose van meer dan 50%.

Ginsberg (1981) onderzocht 58 patiënten zowel angiografisch als

met de supraorbitale Doppler. Bij angiografisch gevonden

stenosen van 0—59% was het supraorbitale Doppler-onderzoek in

70% normaal. Deze was abnormaal in 75% van die onderzochte vaten

waarin een stenose aanwezig was van 60-100%.

Het supraorbitale Doppler-onderzoek had in de eigen ervaring

van Eikelboom (1982) een sensitiviteit van 60% en een specifi-

citeit van 89?ó.
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3.3.3 Voor- en nadelen van het supraorbitale Doppler-onderzoek

Het supraorbitale Doppler-onderzoek is een veilige, goedkope en

eenvoudig uit te voeren methode, die poliklinisch kan word°n

verricht.

Het supraorbitale Doppler-onderzoek zal een ernstige carotis

stenose meestal niet herkennen als er een ernstige arteria

carotis externa stenose aanwezig is of een arteria anonyma of

arteria carotis communis-stenose. Deze laatsten geven wel een

drukdaling, maar hoeven geen omgekeerde stroomrichting in de

supraorbitale arteriën tot gevolg te hebben. De sensitiviteit

van deze methode is dan ook te laag. Net zo min als elke andere

indirecte methode, kan deze methode onderscheid maken tussen

significante stenosen en occlusies.

"5.4 Direct Doppler-onderzoek

3.4.1 Methode

Bij de Doppler-flow-meters wordt een bundel ultrageluidsgolven,

uitgezonden door een cristnl, diagonaal door de vaatwand heen op

de bloedstroom gericht.

Een gedeelte van de ultrageluidsgolven wordt teruggekaatst,

voornamelijk door de rode bloedcellen in het stromende bloed, en

ontvangen door een ander of hetzelfde cristal. De cristallen

zijn samengevoegd in een transducer (probe).

Het Doppler-signaal bevat niet één frequentie, maar een spectrum

van frequenties, het zogenaamde Doppler-spectrum. De belang-

rijkste oorzaak van de verschillen in frequenties in het

Doppler-spectrum is de variatie in snelheid van de rode bloed-
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cellen in het te onderzoeken bloedvat. Veranderingen in de vaat-

wand geven een verandering in het Doppler-spectrum, waardoor het

mogelijk is met deze methode arteriosclerotische laesies op te

sporen (Reneman en Hoeks H.4, 1984).

Er zijn verschillende Doppler-instrumenten zoals de "continuous

wave" en de "pulsed Doppler". Bij het eerste instrument wordt de

bundel ultrareluid uitgezonden door één cristal en het terug-

gekaatste geluid ontvangen door een ander. Bij het "pulsed

Doppler" instrument wordt gebruik gemaakt van één cristal dat

alternerend uitzendt en ontvangt.

Tevens bestaan er Doppler-instrumenten die worden gebruikt om

een afbeelding te verkrijgen van de circulatie door een vat

("ultrasonic arteriography": O'Leary 1981).

3.4.2 Resultaten uit de literatuur

Barnes (1982) deed een prospectieve studie bij 72 patiënten met

symptomen van cerebrovasculaire aard. Hierbij vergeleek hij de

sensitiviteit en specificiteit van het catheterangiogram met

twee soorten Doppler-onderzoek, namelijk de indirecte periorbi-

tale Doppler-methode en de directe "continuous wave" Doppler met

spectrale analyse.

De resultaten van het periorbitale Doppler-onderzoek in verge-

lijking met de catheterangiografie waren als volgt:

De sensitiviteit van het periorbitale Doppler-onderzoek voor

stenosen van meer dan 50?ó of occlusie van de arteriae carotis

internae was 59?ó.

Voor normale carotis arteriën was de "overall" sensitiviteit 30?ó

en de "overall" specificiteit 93?ó.
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De sensitiviteit van het directe Doppler-onderzoek voor stenosen

van meer dan 50% en occlusies was 98%. In 77% van de onder-

zoekingen werden arteriae carotis occlusies juist gediagnosti-

seerd.

De "overall" sensitivity van deze onderzoeksmethoden om stenosen

in de arteria carotis op te sporen was 83%.

De specificiteit voor normale carotis arteriën was 53%. Deze

lage waarde betekent dat er in een aantal normale carotis

arteriën toch geringe turbulenties werden waargenomen. Mogelijk

kwam dit door de druk van de Doppler-probe op het vat.

Diener (1981) vond in een studie van 2000 patiënten een accuracy

van 96% van periorbitale en "continuous-wave" onderzoekingen

voor stenosen van meer dan 60% en occlusies.

3.4.3 De voor- en nadelen van Doppler-onderzoek

Wat betreft de voor- en nadelen van de genoemde Doppler-onder-

zoekingen kan vermeld worden dat ze niet-invasief zijn, poli-

klinisch kunnen worden uitgevoerd en de patiënt weinig ongemak

bezorgen.

Haemodynamisch belangrijke stenosen kunnen worden opgespoord,

maar geringe stenosen en kleine ulceraties niet.

Stenosen ter hoogte van de carotis bifurcaties kunnen nauw-

keuriger worden omschreven dan stenosen die hier verder vandaan

liggen.
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3.5 Het duplex-onderzoek

3.5.1 Methode

In de duplex-scan zijn een real-time B-mode scan en een pulsed

Doppler verenigd. Deze methode werd ontwikkeld, omdat de

continuous wave-, pulsed Doppler- en B-mode imaging systemen

afzonderlijk nogal wat beper' ;ngen kenden. Met name vaatwandver-

kalkingen gaven ernstige v .coringen van de absorptiekarakte-

ristieken in het te onderzoeken vat.

Het onderzoek van het carotis systeem is door de duplex-scan

betrouwbaarder en gevoeliger geworden (Blackshear 1979, Feil

1981). Het principe berust op het feit dat met de duplex-scan

een echografische afbeelding van de halsvaten wordt gemaakt,

waardoor op iedere willekeurige plaats in het vat onder een

nauwkeurig in te stellen hoek de stroomsnelheid van het bloed

kan worden bepaald. Zowel de B-mode als het Doppler signaal

worden met behulp van een recorder vastgelegd voor nadere

analyse. Door middel van een zogenaamde Fourier-transformatie

wordt een spectrale analyse van het Doppler signaal vervaardigd.

Hierdoor wordt niet alleen informatie verkregen over de stroom-

richting en de stroomsnelheid van het bloed, maar vooral ook

over de mate waarin turbulenties optreden. De spectrale analyses

worden op fotografisch papier uitgeschreven.

Op deze wijze is zeer betrouwbare informatie te verkrijgen over

localisatie en ernst van afwijkingen in het echografisch afge-

beelde gedeelte van de arteria carotis.
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Verder is het mogelijk de graad van stenose in te delen in een

van de volgende 5, experimenteel verkregen, categorieën:

- a = 0%;

- b = 1 - 19%;

- c = 20 - 49SS5;

- d = 50 - 99%;

- e = 100%.

Tijdens het onderzoek ligt de patiënt zo ontspannen mogelijk in

rugligging met het hoofd op een klein kussentje. Het onderzoek

begint zo laag mogelijk in de hals, waarbij de arteria carotis

communis in zijdelingse richting in beeld wordt gebracht. De

"probe" wordt dan geleidelijk naar de kóakhoek verplaatst, zodat

de bifurcatie in beeld komt. De meting vindt midden in het vat

plaats of, bij ernstige afwijkingen, daar waar het signaal met

de hoogste frequentie wordt waargenomen.

3.5.2 Resultaten uit de literatuur

Feil (1981) onderzocht 750 patiënten met suspecte intracraniële

carotis afwijkingen met duplex, waarvan er 135 een biplane

angiogram hadden ondergaan. Hij vond dat de duplex in 97%

(sensitiviteit) van de gevallen de ziekte kon onderkennen. Bij

geringe letsels (stenosen minder dan 10%) bleek de duplex minder

betrouwbaar te zijn. In de categorie 10-49% was er 58% overeen-

stemming en in de categorie 50-99% was dat 81,5%. 70% van de

volledig afgesloten vaten werd juist gediagnostiseerd.
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Met behulp van een gemodificeerde duplex-scan vond Breslau

(1982) een overeenstemming van 6958 voor stenosen van 5—15S5

diameterreductie, 70% voor stenosen van 16-49%, 9455 voor

stenosen van 50-99% stenosen en 93% voor occlusies.

Blackshear (1979) deed een onderzoek bij 33 patiënten, die een

duplex-onderzoek en een angiografie ondergingen.

Met de duplex-scan gelukte het in 92% stenosen van meer dan 50%

op te sporen. Clark (1981) beschreef bij 75 patiënten nagenoeg

hetzelfde resultaat. Doppler met behulp van spectrale analyse

gaf een iets lagere uitkomst, namelijk 88%.

Ackerstaff en anderen (1982) vergeleken 120 angiografisch afge-

beelde carotis-stenosen met het duplex-onderzoek. Bij een dia-

meterreductie van 20-49% werden deze stenosen gedi agnost iseerd

met een sensitiviteit van 94% en een specificiteit van 77%. Bij

ernstige stenosen van 50-99% zijn deze getallen respectievelijk

97% en 82%. Er werden veel discrepanties tussen duplex en angio-

grafie gevonden bij stenosen van minder dan 20%. In 19 gevallen

met een diameterreductie van 1-19% werden er 13 juist beoordeeld

en in 6 gevallen was er sprake van fout-positieve uitslagen.

Langlois (1982) beschreef dat stenosen tussen 1-19% juist werden

gediagnostiseerd in 88% van de gevallen. 50% van de letsels

tussen de 20-49% diameterreductie en 88% van de letsels van meer

dan 50% diameterreductie werden juist gediagnostiseerd.

De duplex-scan zal de conventionele en intraveneuze digitale

angiografie niet vervangen, maar de indicaties voor deze onder-

zoeken wel kunnen verscherpen.
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3.5.3 De voor- en nadelen van het duplex-onderzoek

De nadelen van de methode zijn de hoge kosten van de apparatuur,

het tijdrovende karakter en de noodzaak tot het aanstellen van

een zeer ervaren laborant(e) voor dit onderzoek.

De voordelen van deze methode zijn, dat zeer betrouwbare infor-

matie verkregen kan worden over de localisatie en de ernst van

de stenose en dat ernstige stenosen en afsluitingen van elkaar

te onderscheiden zijn. Verder is het een goed reproduceerbare

methode die geschikt is voor follow-up studies.
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Hoofdstuk IV : Catheterangiografie

4.1 Methode

De extra- en intracraniële arteriën worden door middel van cathe-

terangiografie afgebeeld. De gedeelten, die op deze wijze niet of

niet duidelijk worden afgebeeld, worden evenals de ostia van de

beide arteriae vertebrales cinematografisch vastgelegd om deze in

tweede instantie in optimale projectie af te beelden (Ludwig,

1980).

In het Sint Antonius Ziekenhuis wordt een Philips Angiodiagnost

gebruikt waarmee alternerend in twee richtingen afbeeldingen

worden gemaakt met behulp van een 35 x 35 A.O.T.-platen-wisse-

laar (biplane angiografie). Er wordt gebruik gemaakt van twee

bifocale röntgenbuizen (0,6 - 1,2 mm). De uittrede-dosis (de dosis

gemeten achter de patiënt) bedraagt 560 microröntgen per beeld. De

voorachterwaartse focus-filmafstand is 100 cm en de afstand tussen

tafelblad en film is 6 cm. Het oplossend vermogen is ongeveer 5

lijnenparen per mm. Per selectieve injectie van een arteria

carotis of vertebralis worden 10 films per projectie-richting

gemaakt. Dit betekent (10 x 560 uR = 5600 uR =) 5.6 mR uittrede-

dosis per serie in één richting.

De catheterangiografie wordt begonnen met een percutane femoralis

punctie volgens Seldinger (1952). Vervolgens wordt een introducer-

systeem ingebracht waardoor een 7 French polyethyleen pigtail

(voor de aortaboog) of een 7 French Sidewinder catheter (voor de

extracraniële vaten) wordt opgevoerd (Strasberg, 1978 en Hinck,

1967).
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Tijdens de catheterangiografie wordt er elke 2 tot 3 minuten

"geflushed" met een oplossing van 500 eenheden heparine in een 500

cc fysiologische zoutoplossing.

Voor een compleet cerebraal angiogram, dat wil zeggen selectieve

injecties in aortaboog, beide arteriae carotis, één of beide

arteriae vertebrales en hun ostia, wordt inclusief de hoeveelheid

proefdosis tenminste 100 cc contrastmiddel gebruikt met een

maximum van 200 cc. Na ontwikkeling van de films worden er per

serie routinematig een aantal subtracties gemaakt. Daardoor worden

storende delen, zoals het skelet, gesubtraheerd (Ziedses des

Plantes, 1934 en 1959, Hannafee 1962 en Hoffman 1972).

Als er een stenose aanwezig is in de arteria carotis of verte-

bralis dan wordt op de verkregen subtracties de dwarse diameter

van het vat gemeten; evenals Brown (1982) meten wij met een meet-

lat, die een schaalverdeling heeft van 1/2 nrn». De cerebrale angio-

grafie wordt in 2 richtingen afgebeeld. De stenose diameter kan in

deze twee projectierichtingen een verschillende waarde hebben. In

dat geval wordt de ernstigste stenose van de twee beschouwd als de

uiteindelijke graad van stenose (zie figuur 1).

Als de femorale route niet toegankelijk blijkt te zijn, dan wordt

er een arteriesectie van een arteria brachialis gedaan. Er worden

thans geen directe carotis-puncties meer toegepast; dit in verband

met het hoge complicatie-risico en de ernstige vaatwand-verande-

ringen, die bij deze procedure kunnen optreden (Palmer 1975). Als

contrastmiddel wordt sodium meglumine (ioxathalamate = Telebrix

38R) gebruikt.
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5-2
x 100 = 60%

Fig. 1 : Meting van het percentage stenose in de arteria carotis

interna.
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Eenzelfde procedure van biplane angiografie wordt - onder andere -

ook gevolgd door Farrell (1974).

Hij is van mening dat er sprake is van de meest ideale projectie-

richting als het sagittale vlak van het lichaam een hoek maakt van

30° met de centraalstraal; voor de linker carotis-bifurcatie 30°

naar links, voor de rechter 30° naar rechts. Op deze manier worden

de carotis-bifurcaties het best vrij geprojecteerd en is er de

minste kans op overprojecties.

Deze projectierichtingen worden in ons ziekenhuis toegepast als de

voorachterwaartse en de zijdelingse projectierichtingen te weinig

informatie geven. Wij achten dan tevens een aanvullend cinemato-

grafisch onderzoek nodig.

Een prospectieve studie bij 100 patiënten die cerebrale angio-

grafie ondergingen, werd beschreven door Goldstein (1981). In deze

studie betwijfelt hij het nut van een aortaboog-injectie. Vaak

wordt een aortaboog-injectie gebruikt als "roadmap" voor selec-

tieve catheterisatie, hetgeen volgens hem een onjuiste procedure

is. Hij meent dat alleen in het geval van negatieve bevindingen

bij selectieve angiografie een aortaboog-injectie noodzakelijk is,

met name bij patiënten die aan TIA lijden.

Wanneer de aortaboog-injectie achterwege wordt gelaten dan kan de

catheterisatie-procedure met 13 tot 15 minuten worden bekort en

bovendien is er dan een besparing op contrastmiddel van tenminste

40cc. Een extra argument om de aortaboog-injectie achterwege te

laten is de ervaring dat occlusies of ernstige stenosen in het

proximale gedeelte van de arteria carotis communis sinistra en in

de arteria anonyma aanzienlijk minder vaak voorkomen dan carotis-

bifurcatie letsels (Hass 1968).
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4.2 Complicaties van angiografie

Behalve de gebruikelijke transfemorale CA zijn er diverse methoden

om een catheterangiogram te vervaardigen, met name via punctie van

carotis-, brachialis- en axillaris-puncties (Huckman, 1979). Deze

methoden brengen hogere risico's met zich mee (Hessel, 1981), doch

zijn voor deze studie niet van belang, omdat in het Sint Antonius

Ziekenhuis voornamelijk de transfemorale benadering wordt toege-

past. Diverse auteurs rapporteren verschillend over complicaties

bij angiografie. Helaas was het aantal complicaties bij de eigen

patiënten niet exact meer te achterhalen. Vermoedelijk komt het

aantal complicaties bij de eigen patiënten min of meer overeen met

hetgeen in de literatuur wordt opgegeven door Mani (1978). Hij

verdeelt de complicaties in 3 hoofdgroepen:

- Lokaal; complicaties ter plaatse van de toegangsweg

- Centraal zenuwstelsel; neurologische symptomen

- Systemisch of toxisch; hypotensie, shock e.d.

Een complicatie die binnen 10 dagen volledig is verdwenen noemt

hij tijdelijk, duurt het langer, dan beschouwt hij dat als een

permanente complicatie.

Verder maakt Mani onderscheid tussen opleidings- en niet-

opleidingsziekenhuizen. Er werden 5.000 cerebrale angiografieën

nader geanalyseerd. In totaal werden er 68 complicaties (1,430

gevonden.

Hiervan waren er:

14 (20,5%): tijdelijk, niet ernstig;

46 (68%) : tijdelijk, ernstig;

7 (10%) : blijvend, ernstig.

Er was één sterfgeval (1,5%).
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De totale complicatie-ratio voor de niet-opleidingsziekenhuizen

(0,9%) was significant lager dan die voor de opleidingszieken-

huizen (3,9%).

In een gecombineerde studie vond Hass (1968) in totaal 1,258 ern-

stige complicaties, waarvan 0,5% permanent en 0,7% letaal. Bij dit

onderzoek werden verschillende toegangswegen gebruikt. Dit percen-

tage is hoger bij patiënten met een enkelzijdige carotis occlu-

sie. Bij deze groep zou het percentage ernstige complicaties

stijgen tot 4% (Fields, 1976).

Eisenberg (1980) onderzocht 85 patiënten met angiografisch aan-

toonbare stenosen in de arteria carotis interna, enkel- en/of

dubbelzijdig, van meer dan 90%. In deze groep patiënten vond hij

geen complicaties. In een andere studie van 301 patiënten die een

catheterangiogram ondergingen in verband met TIA of amaurosis

fugax, vond hij in 1,3% van de gevallen alleen tijdelijk ernstige

complicaties.

Deze resultaten verschillen aanzienlijk met die van Faught

(1979). Hij vond in een vergelijkbare groep van 147 patiënten een

complicatie-ratio van 6,8% tijdelijk en 5,4% permanent. Een duide-

lijke verklaring voor dit hoge percentage werd niet gegeven.

Lang (1967) beschreef in een studie van 11.402 patiënten die een

cerebraal angiogram hadden ondergaan, een complicatie-ratio van

7,1%, waarvan 3,4% lokaal of systemisch waren en 3,7% neurolo-

gisch. Het aantal complicaties is van een aantal factoren afhanke-

lijk. Zo zijn niet alleen de dikte, het type en de plaatsing van

catheters van belang (Eisenberg 1980, Hass 1968), maar ook het

gebruikte contrastmiddel, de mate van hydratie tijdens de

angiografie-procedure, de leeftijd van de patiënt en de duur van

het gehele onderzoek.
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Mani (1978) vond een significante toename in complicaties bij het

gebruik van een vrij groot volume natrium-meglumine-diatrizoaat in

vergelijking met hetzelfde volume meglumine-iothalamaat.

Oe hoeveelheid contrastmiddel was :n 70% van de gevallen in de

niet-opleidingsziekenhuizen minder dan 100 cc en in de opleidings

ziekenhuizen tenminste 140 cc.

Shehadi (1980 en 1982) beschrijft in een wereldwijd onderzoek de

reacties op intravasculaire contrastmiddelen bij 300.000

patiënten. Hij vond een totaal gemiddelde van 5%.

Zo was het voorkomen van reacties bij urografie 5,1%, bij cholan-

giografie 10,46% en bij cerebrale angiografie 2,0%.

Er kwamen in deze studie 11.726 cerebrale angiografieën voor,

waarbij in 231 gevallen systemische of neurologische reacties

optraden.

Er waren 157 tijdelijk, niet ernstige-, en 73 tijdelijk ernstige

complicaties en 1 blijvend ernstige.

Eisenberg (1980) pleit voor een goede hydratie van de patiënt om

hypotensie of hypovolemie te voorkomen. Dit is vooral van belang

bij stenosen van meer dan 90% in de arteria carotis, omdat hypo-

tensie de verergering tot afsluiting kan versnellen, wat catastro-

fale gevolgen kan hebben. Het complicatie-risico neemt volgens

deze auteur significant toe bij patiënten die ouder zijn dan 40

jaar en bij catheterisaties die langer duren dan 80 minuten.

Patiënten met cerebrovasculaire insufficiëntie en ouder dan 60

jaar hadden 2,5 maal meer kans op een complicatie dan patiënten

jonger dan 60 jaar (Mani, 1978).
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4.3 Bespreking naar aanleiding van de complicaties

Bij patiënten met uitgebreide vaatafwijkingen (o.a. arterioscle-

rose) wordt de kans op complicaties niet alleen bepaald door de

duur van de catheterisatie, maar zullen tevens de vaatafwijkingen

zelf mede bepalend zijn (Newton 1964).

De niet-opleidingsziekenhuizen gaven een significante stijging te

zien van het aantal complicaties bij patiënten waarbij het onder-

zoek langer dan 90 minuten duurde in vergelijking met patiënten

waarbij het onderzoek van kortere duur was. Bij patiënten waarbij

het onderzoek tussen de 80 en 90 minuten duurde was geen signifi-

cante stijging waarneembaar, ten opzichte van patiënten waarbij

het onderzoek korter dan 80 minuten duurde.

De genoemde onderzoekers die melding maken van geringe compli-

catie-ratio's gebruiken allen French 5 catheters voor carotis- en

vertebralis-angiografie en French 6 catheters voor de aortaboog.

De genoemde onderzoekers menen dat het risico voor embolieën

tijdens de angiografie zou afnemen door de French 5 catheter te

gebruiken, omdat de oppervlakte van de French 5 catheter namelijk

de helft is van die van de French 7 catheter.

Reeds Lang (1967) was van mening dat de hierboven genoemde geringe

en ernstige complicaties aanzienlijk te reduceren zijn door dunne

naalden en catheters te gebruiken en het contrastmiddel met een

juiste druk te injiceren. Ook bedrust (24 uur), heparinegebruik,

korte tijdsduur van het onderzoek en beperkte hoeveelheden

contrastmiddel dragen bij tot een beperking van het aantal compli-

caties.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de risico's van een cathete-

risatie niet onaanzienlijk zijn.
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Het verdient dan ook aanbeveling deze invasieve methode niet als

"screenings"-onderzoek te gebruiken, maar bij een vermoeden van

stenosen van de carotis-arteriën eerst niet-invasieve onderzoeken

te verrichten. Bij positieve bevindingen of onderlinge discrepan-

ties kan dan een catheterangiogram volgen. Een goed georganiseerd

vaatlaboratorium is hierbij onontbeerlijk (Strandness 1979).

De niet-invasieve onderzoeken en het catheterangiogram tezamen

leverden volgens deze auteur maximale informatie op om het beleid

ten aanzien van een patiënt te bepalen.

Is al de informatie, verkregen met catheterangiografie, noodzake-

lijk bij patiënten die lijden aan arteriosclerosis? Naar onze

mening is niet alle informatie die een catheterangiogram oplevert

van even groot belang. De afbeelding van de aorta-boog en de

arteriae carotis is essentieel, maar hoe de intracraniële arteriën

precies ontspringen en lopen is van minder belang.

De zogenaamde "cross filling" die op een catheterangiogram kan

worden waargenomen, geeft een beperkte informatie over het colla-

teraal vermogen. (Eikelboom 1981).

Reeds werd besproken dat ook op niet-invasieve wijze een uitspraak

gedaan kan worden over het collateraal vermogen van de patiënt,

namelijk met behulp van het OPG en EEG met carotis-compressie.

Afbeeldingen van de carotis-syfons zijn alleen van belang als er

een stenose aanwezig is die ernstiger is dan een stenose in de

arteria carotis communis of het proximale deel van de arteria

carotis interna van dezelfde zijde.

De informatie over de loop van de intracraniële arteriën is niet

van belang bij de beoordeling van haemodynamisch significante

stenosen in de carotisbifurcatie.

Het een en ander doet vermoeden dat in een aantal gevallen het
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catheterangiogram vervangen zou kunnen worden door een nieuwe

onderzoeksmethode die wat minder gedetailleerde informatie

oplevert dan conventionele angiografie.

4.4 De diagnostische betrouwbaarheid van angiografie

De diagnostische betrouwbaarheid van een röntgenonderzoek kan op

twee manieren getoetst worden namelijk:

door na te gaan in hoeverre er overeenstemming is tussen de

bevindingen van het onderzoek en de klinische toestand van de

patiënt en door een aantal testen uit te voeren die ons kunnen

inlichten over de herkenbaarheid van de informatie die de

röntgenfoto bevat.

4.4.1 Angiografische bevindingen versus klinische verschijnselen

Atherosclerosis is de belangrijkste oorzaak van cerebrale

ischaemie bij mensen ouder dan 40-50 jaar (Castaigne 1970,

Kishore 1974). Wat betreft de halsvaten worden de meeste

arteriosclerotische afwijkingen gevonden in de carotisbifurcatie

en in de ostia van de arteriae vertebrales. Dit gegeven is van

belang, omdat 9/10 van de bloedvoorziening naar de hersenen gaat

via de arteriae carotis (Roberts 1964).

Fields (1979) vermeldt dat 75% van de patiënten met een "stroke"

een voorgeschiedenis van TIA had, soms met incompleet herstel.

Verder merkt hij op dat, indien één arteria carotis volledig is

afgesloten, terwijl zich in de andere een stenose bevindt van

tenminste 50%, er een significante reductie ontstaat in de

totale cerebrale doorbloeding. Een dergelijke situatie dient dan

operatief behandeld te worden.
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Pessin (1977) onderzocht 95 patiënten met klinische kenmerken

van TIA tengevolge van stenosen van de arteria carotis. Hij kon

geen betrouwbare correlatie vinden tussen de angiografische

bevindingen en het klinische beeld van de TIA.

Gomensoro (1973) beschreef de overeenstemming -̂issen radiolo-

gische en preoperatieve waarnemingen met betrekking tot gladde

en ruwe carotisbifurcatie-laesies. Ten aanzien van de gladde

laesies kon de chirurg slechts in 41% (15/36) van de gevallen de

radiologische diagnose bevestigen. Mogelijk wordt dit veroor-

zaakt door de aanwezigheid van thrombotisch materiaal dat de

ruwe laesie bedekt en een glad aspect te zien geeft op de rönt-

genfoto of doordat de laesie zo gering is dat het röntgeno-

logisch niet gezien kan worden. In de groepen met forse irregu-

lariteiten was de overeenstemming 52% (34/66).

Julian (1963) onderzocht 231 geopereerde carotis internae en wel

in het proximale gedeelte. 17 maal werd er een echte ulceratie

gevonden tijdens operatie waarbij bij 2 patiënten geen stenose

en bij 15 patiënten een significante stenose aanwezig was. De

meeste ulceraties waren angiografisch niet gezien.

Edwards (1979) vond bij operatie in 20 van de 50 arteriae

carotis (40%) ulceratieve laesies. 12 hiervan (60%) waren angio-

grafisch gevonden, de andere 8 niet. De diagnose verbeterde bij

toename van de stenose tot 90%. De ulcera die angiografisch niet

gevonden werden, waren gelegen in gladde plaques en waren zeer

klein. Bij 90% of meer stenose werden 3 van de 7 ulcera rönt-

genologisch gemist. Van de 30 arteriae carotis die geen ulcus

hadden, werden er 17 beoordeeld als een ulcus, waarvan er 15 als

typisch waren beschreven.
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Bij 10 van deze 17 f out-positieve was er sprake van een

intramurale thrombus en een subintimaal haematoom, die gelegen

waren in het proximale deel van de arteria carotis interna.

Categorisatie van de 20 ulcera: "overall accuracy"

- 1 ulcus bij 0- 9% stenose 0%

- 4 ulcera bij 10-29% stenose 50%

- 3 ulcera bij 30-59% stenose 67%

- 5 ulcera bij 60-89% stenose 80%

- 7 ulcera bij 90-99% stenose 57%

Totaal: 20 ulcera met een betrouwbaarheid van 60%

Blaisdell (1974) vond dat bij een groep geopereerde patiënten

met ulceratieve laesies in 86% deze ulcera angiografisch werden

aangetoond.

Eisenberg (1977) onderzocht 138 patiënten, waarbij in 47% van de

gevallen sprake was van een ulceratieve laesie. De betrouwbaar-

heid van de angiografie in deze serie was 50%.

In een selecte groep van 104 patiënten wier angiogrammen werden

geëvalueerd, waren er 77 patiënten (74%) met een potentiële bron

van embolieën aan de zijde van de cerebrale aandoening (Thiele

1980).

Een irregulariteit of een ulceratie lijkt niet gerelateerd te

zijn aan de graad van stenose; Thiele vond een vrijwel gelijke

verdeling van ulceraties bij zowel de haemodynamisch niet signi-

ficante laesies als bij de haemodynamisch wel significante

laesies (respectievelijk 32% versus 41%).
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Harrison e.a. (1982) onderzochten 215 patiënten met TIA, RIND of

stroke. 22% van de patiënten met een TIA en 44% van de patiënten

met een RIND hadden een normaal angiogram en geen hartlijden.

Uit deze gegevens wordt duidelijk hoe betrekkelijk de waarde is

van een "normaal angiogram" bij dergelijke patiënten.

Eikelboom (1982) vergeleek de radiologische en de morfologische

bevindingen bij 124 patiënten waarbij 155 arteriae carotis waren

geopereerd. Een ulcus was gezien in 54% van de angiogrammen en

in 47% van het chirurgisch materiaal. Indien de chirurgische

ingreep gebaseerd zou zijn geweest op het angiografisch voor-

komen van een ulcus, zouden 16/42 (38%) patiënten onnodig zijn

geopereerd. De angiogrammen werden door 2 ervaren onderzoekers

beoordeeld, waarbij in 24% van de gevallen geen overeenstemming

werd bereikt omtrent de aanwezigheid van een ulcus. De beslis-

sing tot operatie mag dan ook niet afhangen van de radiologische

diagnose "ulcus", maar beter is het deze term te vervangen door

"een onregelmatigheid".

Zoals uit de genoemde onderzoekingen blijkt, varieert de be-

trouwbaarheid van de diagnose ulcus van 40-86%. De diagnose of

er een ulceratieve laesie aanwezig is, kan echter met geen der

genoemde niet-invasieve onderzoeken gesteld worden. De enige

mogelijkheid die overblijft om een ulcus te diagnostiseren is de

angiografie en ook hierbij is het een onzekere bevinding. Ook

klinisch is het moeilijk om TIA ten gevolge van ulceratieve

carotis laesies te onderscheiden van migraine, oogziekten,

focale epilepsie en andere afwijkingen (van Gijn 1982).
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4.4.2 Testen ter bepaling van de betrouwbaarheid van een onderzoek

De betrouwbaarheid kan worden uitgedrukt in sensitiviteit (dit

is het percentage positieve testresultaten bij mensen van wie

bekend is dat ze een bepaalde ziekte hebben) en in specificiteit

(dit is het percentage negatieve testresultaten bij mensen van

wie bekend is dat ze een bepaalde ziekte niet hebben). (O'Brien

1981). De op deze wijze verkregen waarden zijn onafhankelijk van

het aantal negatieve en positieve resultaten in de gehele popu-

latie. Dit betekent dat deze termen verwarrend kunnen zijn en

dat informatie verborgen blijft, zoals de graad van overeen-

stemming, tussen twee onderzoekers, die ontstaat door toeval. Om

een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van cathe-

terangiografie is het noodzakelijk de intra- en de interobserver

variability van catheterangiografie te bestuderen. Onderzoekers

als Bruins-Slot (1981), Detre (1975, 1982), Zir (1976), Chikos

(1982), de Vries (1983) en Eikelboom (1983) hebben deze observer

variability bekeken voor respectievelijk perifere vaten, coro-

nair angiografieën, arteriae carotis stenosen bij catheterangio-

grafie, DSA en duplex-scan.

4.4.3 De intra- en interobserver variability

Onder de intraobserver variability wordt verstaan: de variatie

in waarnemingen van dezelfde onderzoeker van hetzelfde object.

Onder de interobserver variability wordt verstaan: de variatie

in waarnemingen van meerdere onderzoekers van hetzelfde object.

Indien de waarnemingen van meerdere onderzoekers hetzelfde zijn,

spreekt men van "interobserver agreement".

De interobserver variability bij het beoordelen van vaatstenosen

bleek nogal groot te zijn.

32



Bruins-Slot (1981), Chikos (1982) en Eikelboom (1983) drukten de

inter- en intraobserver variability uit in Kappa-waarden (K).

De Kappa-waarde (Cohen 1960 en 1968) is een maatstaf voor de

intersubjectieve bruikbaarheid van een classificatiemethode.

Deze maatstaf is ontwikkeld ten behoeve van nominale schalen

waarvan de categorieën onafhankelijk, volledig en uitsluitend

zijn.

De standaardsituatie waarin Kappa gebruikt kan worden is de vol-

gende: er zijn 2 of meer beoordelaars, die onafhankelijk van

elkaar, ean verzameling objecten categorizeren. De Kappa geeft

aan in welke mate hun beoordeling overeenkomt.

Voor onderzoeksmethoden die hun resultaten weergeven in meerdere

categorieën, zoals de duplex- en DSA-methode is het gebruik van

de Kappa-waarde essentieel omdat dergelijke onderzoekingen meer

informatie opleveren dan alleen "normaal" of "abnormaal", zoals

gebeurt bij de berekeningen van de sensitiviteit en specifici-

teit.

De Kappa maakt het mogelijk een indeling in meerdere categorieën

te berekenen en daardoor in vergelijkende studies door meerdere

onderzoekers de graad van overeenstemming, gecorrigeerd voor

toeval, per categorie te kunnen bepalen. Volgens de bevindingen

van Detre (1982) kunnen Kappa-waarden van meer dan 0,60 be-

schouwd worden als een zeer goede overeenstemming.

De Kappa varieert van 0 tot 1, met als formule:

Po - Pc
K = .

1 - Pc
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Po = waargenomen overeenstemming

Pc = verwachtingswaarde van de overeenstemming

De Kappa is 0 als de waargenomen overeenstemming gelijk is aan die

welke bereikt zou worden door toeval.

De Kappa is 1 als alle waarnemers unaniem zijn in hun oordeel.

Deze methode corrigeert voor het feit dat in het algemeen door het

toeval alleen al een bepaalde mate van overeenstemming wordt

bereikt. Hoe groter het aantal afwijkingen in een studie is, des

te groter zal de invloed van het toeval zijn bij de overeenkomsten

tussen onderzoekers (Koran 1975).

Een voorbeeld van de Kappa berekening wordt gegeven op pagina 66.

Thiele (1981) vond bij 128 cerebrale angiografieën, waarbij de

arteriae carotis internae werden afgebeeld in 4 richtingen, een

interobserver agreement van

- 57% bij 0% stenose,

- 85% bij 50% of meer stenose,

- 97% bij occlusies. r

De intraobserver agreement was respectievelijk: 75%, 90% en 97%.

Zir (1976) liet coronaire angiogrammen door 4 ervaren onderzoekers

lezen. Voor stenosen van meer dan 50% gold een overeenstemming van

65%. In hetzelfde onderzoek werd voor ventrikelbewegingen een

overeenstemming gevonden in 58% van de onderzoekingen.

Hij concludeerde evenals Detre (1975) dat de beperkte interob-

server agreement de belangrijkste beperking van de waarde van het

coronairangiogram was.
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Bruins-Slot (1981) onderzocht 21 translumbale aortografieën

met vaatstenosen met 11 onderzoekers. Hij vond een lage interob-

server agreement, variërend van K = 0,07 tot K = 0,51. Alleen de

afgesloten vaten werden niet meegerekend, daar deze altijd juist

beoordeeld werden.

Langlois en Chikos (1982) publiceerden over de intra- en interob-

server variability van catheterangiografie. Er werden 128

patiënten met cerebrovasculaire afwijkingen onderzocht; de

stenosen werden ingedeeld in de volgende 5 categorieën:

0, 1 - 9, 10 - 49, 50 - 99, 100S5

De gevonden waarden in deze publicatie zijn:

Intraobserver agreement K = 0.71 ± 0.05 voor catheterangiografie

Interobserver agreement K = 0.57 ± 0.06 voor catheterangiografie

In de onderhavige studie werd de arteria carotis interna in 4

richtingen afgebeeld. De 3/4 opnamen hadden geen effect voor de

schatting van het stenose-percentage, maar waren statistisch sig-

nificant bij de toename van de frequentie waarin irregulariteiten

en ulcera werden gevonden.

In een vergelijkbaar onderzoek, maar aangevuld met DSA, beschreven

Eikelboom en Moll (1982) overeenkomstige resultaten. In dit onder-

zoek waren 108 arteriae carotis internae beschikbaar voor een ver-

gelijkende studie.

Onder andere werd de DSA vergeleken met het catheterangiogram uit-

gaande van dezelfde indeling die Langlois en Chikos gebruikten. Er

werd een Kappa gevonden van 0,73 ± 0,04.
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4.4.4 Conclusie

In dit overzicht wordt betoogd dat als meerdere onderzoekers

naar dezelfde röntgenfoto kijken er geen 10058 overeenstemming

bestaat in de beoordeling. Eveneens komt naar voren dat hoe

geringer een stenose is, des te minder overeenstemming er is

tussen de onderzoekers.
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Hoofdstuk V

Enige aspecten met betrekking tot patiënten met cerebrovasculaire

insufficientie

Voordat nader wordt ingegaan op de besluitvorming ten aanzien van

asymptomatische en symptomatische patiënten volgt eerst een

omschrijving van enige klinische begrippen en een korte be-

schouwing van letsels die verantwoordelijk geacht kunnen worden

voor de klinische beelden.

5.1 Enige klinische begrippen

Een asymptomatische patiënt is een patiënt zonder neurologische

symptomen. Symptomatisch zijn patiënten met neurologische symp-

tomen, zoals amaurosis fugax, Transient Ischemic Attack (TIA),

Reversable Ischemic Neurological Deficit (RIND), en cerebrovas-

culair accident (CVA). Deze symptomen kunnen in combinatie voor-

komen met hersenstam-symptomen. Onder bovengenoemde begrippen

wordt het volgende verstaan:

TIA : acuut optreden van cerebrale uitvalsverschijnselen zoals

parese, sensibiliteits- of fatische stoornissen, welke her-

stellen tot de toestand waarin de patiënt zich voor de aanvang

bevond in minuten of uren, maar in minder dan 24 uur.

RIND : het optreden van cerebrale uitvalsverschijnselen zoals

beschreven onder TIA, met een duur langer dan 24 uur echter tot

maximaal een week en eveneens herstellend tot d toestand waarin

de patiënt zich voor de aanvang bevond.
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Amaurosis fugax : het gedurende maximaal 4 uur optreden van passa-

gere visusverlies. Dit verschijnsel wordt vaak beschreven als een

gordijn dat van boven naar beneden wordt dichtgetrokken en gelei-

delijk weer optrekt.

Tenslotte vertebro-basilaire T1A. Deze perioden zijn gelijk aan

die beschreven onder TIA behalve dat de symptomatologie bestaat

uit duizeligheid, diplopie, dysartrie en bilaterale of alter-

nerende parese of sensibiliteitsstoornissen.

5.2 De prognose van patiënten met TIA en met een normaal angiogram

In een retrospectieve studie van 10 jaar onderzocht Mendelowitz

(1981) 358 patiënten. Hiervan waren er 32 met TIA en met een nor-

maal angiogram. In een follow-up van deze patiënten, die 3 maanden

tot 48 maanden duurde, werden geen "strokes" (cerebrovasculaire

accidenten) waargenomen. De patiënten werden tijdens de follow-up

studie ontstold.

In een prospectieve studie van 26 jaar (Framingham-studie) werden

5.184 bewoners van de stad Framingham (USA) gevolgd. In deze popu-

latie werden gedurende deze studie 394 patiënten met stroke

gevonden (Sacco 1982).

De cumulatieve overlevingsgraad na 5 jaar voor de standaard-bevol-

king was 89%. Voor patiënten met een stroke in de anamnese gold

een overlevingspercentage van 6O5S voor vrouwen en 525S voor mannen,

waarbij stroke zelf de meest voorkomende do'- joorzaak was de

eerste 30 dagen na de stroke.

Indien er bovendien sprake is van hartlijden en hypertensie (meer

dan 160/95 mm Hg.) dan is de 5-jaars overleving aanzienlijk

lager. Deze kan dan dalen tot 35%.
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Sacco concludeert dat bij de behandeling van deze patiënten de

precursors voor stroke, zoals hartlijden en hypertensie allereerst

moeten worden behandeld, hetgeen essentieel is om herhaling van

een stroke te voorkomen en om langer te overleven.

3avid (1970) wees er na een 13-jarige retrocpectieve studie op dat

de toename van de arteriosclerotische afwijkingen in de carotis-

bifurcatie gerelateerd zijn aan bovengenoemde precursors.

5.3 Wat is een haemodynamisch significante stenose? Welke stenosen

zijn belangrijk?

Theoretische en experimentele studies wijzen uit, dat er bij een

bepaalde obstructie in een bloedvat veranderingen optreden in

stroomsnelheid en bloeddruk (Berguer 1973, May 1963 en Brice 1964)

voorbij de stenose. Die noemt men dan de "critical arterial

stenosis" ofwel de haemodynamisch significante stenose.

Men geeft verschillende waarden op met betrekking tot de vraag

welke carotis-stenosen van haemodynamisch belang zijn. Het is niet

altijd duidelijk of men de dwarse diameter (= "transverse

diameter") of de lumenstenose (= "cross-sectional area") bedoelt.

De wijze van meting is van invloed op het stenose-percentage; een

dwarse diameter-stenose van 50% bijvoorbeeld komt overeen met een

"cross-sectional area stenosis" van 75%. Het verschil in defini-

tie wordt veroorzaakt door het verschil in meet-technieken. May

(1963) beschrijft de "critical arterial stenosis" als de ratio van

de "cross-sectional area" van de stenose en van een niet gesteno-

seerd deel van hetzelfde vat, terwijl Brice (1964) hiervoor de

absolute waarde neemt van het vat dat nog doorgankelijk is. Dit

betekent dat er verschillende kritische diameters zijn voor

verschillende vaten. De onderzoekers geven aan welke carotis-

stenosen volgens hen haemodynamisch van belang zijn.
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N.6.: In deze studie gaan wij zelf uit van het percentage van de

vernauwing gemeten op die projectierichting van het angiogram

waarop de stenose het meest ernstig is (fig. 1, pagina 21).

Crawford (1960) nam als "critical arterial stenosis" 50% dwarse-

diameterstenose. Brice (1964) vond bij de arteria carotis altijd

haemodynamische veranderingen bij een cross-sectional area van 2

mm^ of minder; bij een cross-sectional area van 5 mm^ of meer nam

hij deze veranderingen nooit waar.

Verder stelde Brice dat arteria carotis stenosen tussen 2 en 5 mm^

cross-sectional area (volgens de World Health Organisation

overeenkomend met een stenose van 83SS - 93%); soms wel en soms

niet van functioneel belang waren, hetgeen alleen per geval

bepaald kan worden. Het normale lumen van een arteria carotis

communis varieerde van 1 7 - 5 5 mm^, met een gemiddelde van 30 mm^.

Brown (1982) vond bij 28 normale carotis arteriën juist boven de

bifurcatie een diameter van de arteria carotis interna van 7.2 ±

0.9 mm.

DeWeese (1970) vond bij 63% of meer dwarse-diameterstenose altijd

drukverschillen, terwijl hij die nooit vond bij een dwarse dia-

meter stenose van minder dan 47%. Uit het mathematisch model van

May (1963) bleek dat de "critical arterial stenosis" afhankelijk

is van de bloeddoorstroming van de arteriae en dat het percentage

reductie in bloeddoorstroming niet alleen afhankelijk is van de

graad van stenose, maar ook van de lengte van de stenose.

In een latere publicatie (May 2, 1963) noemt hij een dwarse-dia-

meterstenose van 39% of een "cross-sectional area" stenose van

65%, op theoretische gronden haemodynamisch significant. Zonder

enige uitleg stelt hij dat de genoemde waarden in het mathematisch
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model lager zijn dan de waarden die klinisch gevonden worden.

De haemodynamische significantie van een carotisstenose is niet

alleen afhankelijk van de graad van stenose, maar ook van andere

factoren zoals cardiac output, perifere weerstand, stroomsnelheid,

collaterale circulatie, bloedviscositeit en hartfrequentie

(Eikelboom 1981). Daarom is het moeilijk voor elke patiënt een

algemeen voorkomende angiografische "critical arterial stenosis"

te noemen (Eikelboom 1981).

Op grond van overwegingen en berekeningen van bovengenoemde

auteurs en de genoemde andere invloeden is het redelijk om aan te

nemen dat een dwarse diameter stenose van 60% en meer een beïn-

vloeding van de bloeddoorstroming zal hebben; hoe groter dit per-

centage des te sterker de beïnvloeding. Een dergelijke grens (in

dit geval 60%) wordt haemodynamisch significant genoemd.

In het Sint Antonius Ziekenhuis wordt 60% als grens gehanteerd;

boven deze grens wordt een eventuele chirurgische korrektie van

deze afwijking overwogen (Eikelboom 1981).

5.4 De betekenis van de asymptomatische carotissouffle

Bij de algemene besluitvorming ten aanzien van extra-craniële,

cerebrovasculaire ziekten speelt auscultatie een belangrijke rol,

vooral wanneer een patiënt atypische symptomen heeft van cerebro-

vasculaire insufficiëntie.

Eikelboom (1981) vergeleek de aan- of afwezigheid van alle soorten

carotissouffles bij 310 patiënten die een volledig angiografisch

onderzoek hadden ondergaan. Hij vond een sensitiviteit van

carotissouffles van 67% en een specificiteit van 72%. Was een uit-

splitsing per stenosepercentage bijvoorbeeld 75-99%, dan was de

sensitiviteit 86% en de specificiteit 50%.

Een classificatie van symptomen liet zien dat de minderheid
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(23,3%) van de angiogrammen werd uitgevoerd bij asymptomatische

patiënten. Asymptomatisch wil zeggen dat er geen neurologische

symptomen zijn.

In een andere studie (David 1973) werd bij 169 asymptomatische

patiënten de arteria carotis angiografisch onderzocht. In 86% van

de carotis-arteriën met souffles waren ook stenosen aanwezig en in

14% was er een normaal angiogram. Van de asymptomatische patiënten

met een souffle over de arteria carotis had 47% een stenose van

meer dan 50% en 18% een stenose van minder dan 50%.

Van de asymptomatische patiënten zonder souffle over de arteria

carotis had 10% een stenose van meer dan 50% en 20% een stenose

van minder dan 50%.

Een carotissouffle kan de eerste bevinding zijn die kan leiden tot

verder niet-invasief en invasief onderzoek en/of een carotis des-

obstructie.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, sluit de afwezigheid van een

souffle een carotis-stenose niet uit. Thompson (1976) beschreef

een correlatiegraad tussen angiografisch aangetoonde carotis-

laesies en souffles van 80%.

Het gevaar voor "stroke" bij patiënten met asymptomatische

souffles is volgens Thompson (1978) en Cooperman (1978) respectie-

velijk 17,4% en 15%. De eerste onderzocht 138 patiënten in een

periode van 1 week tot 124 maanden na ontdekking van de asymptoma-

tische souffle, de ander onderzocht 60 patiënten in een periode

van 2 tot 7 jaar. Beiden concludeerden dat asymptomatische

souffles een predispositie zijn van "stroke", zeker in combinatie

met gegeneraliseerde arteriosclerose.

Thompson toont verder aan dat profylactische endarteriëctomie het

risico van stroke significant reduceert indien er een belangrijke

stenose (75%) is gevonden.
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Het is moeilijk de asymptomatische carotissouffles op te sporen

die angiografisch onderzocht zouden moeten worden (Mohr 1982).

De niet-invasieve onderzoekstechnieken spelen een belangrijke rol

bij de evaluatie van asymptomatische carotissouffles, omdat zij

kunnen differentiëren tussen haemodynamisch niet-significante

laesies en haemodynamisch wel significante laesies.

Als het natuurlijk beloop van de - vaak bij toeval ontdekte - af-

wijkingen niet bekend is en niet duidelijk is welke behandeling

in aanmerking komt, zal men moeten afwachten (Lodder 1982).

Ondanks talrijke onderzoekingen, waarvan een aantal hierboven zijn

beschreven, is nog steeds niet voldoende bewezen dat asymptoma-

tische souffles een risicofactor zijn voor cerebrovasculaire

stoornissen en evenmin dat deze geopereerd zouden moeten worden in

combinatie met coronaire of perifere vaatoperaties (Breslau

1981).

Een prospectief onderzoek hiernaar is gewenst en in ons ziekenhuis

gestart in 1975 (Moll 1982).

Door dergelijke studies kan kennis worden vergaard over het

natuurlijk beloop van de stenosen van de arteriae carotis. Dit is

noodzakelijk om tot een juiste behandeling van deze groep

patiënten met een asymptomatische souffle te komen en om eventuele

cerebraal ischemische stoornissen vóór te zijn.

De eerste resultaten toonden aan dat van de 261 asymptomatische

patiënten er bij 28 reeds bij het eerste onderzoek een haemodyna-

misch significante stenose of een afsluiting van de arteria

carotis ontdekt werd.

Bij de 233 asymptomatische patiënten bij wie bij eerste onderzoek

geen haemodynamisch significante stenose werd gevonden, ontstond

na een gemiddelde nacontrole van 2 V 2 jaar in 9,1% van de gevallen

(N = 21) een haemodynamisch belangrijke stenose en in 3 gevallen
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een afsluiting. De langzame toename van deze afwijkingen vereiste

een regelmatige controle. Bij veranderingen van de uitslagen van

de niet-invasieve onderzoeken kan een controle van de anatomische

beelden noodzakelijk zijn. Hiervoor is dan een betrouwbare, weinig

of niet belastende methode gewenst (van den Akker 1982).

De digitale subtractie-angiografie zou in deze behoefte kunnen

voorzien.

5.5 De besluitvorming zoals die in het Sint Antonius Ziekenhuis

plaats vond tot 1 januari 1981, is schematisch weergegeven in

het beslissingsschema 1.

Dit schema laat zien dat asymptomatische patiënten die niet-inva-

sieve onderzoekingen, waarbij aanwijzingen werden gevonden voor

een haemodynamisch significante stenose (HSS), hebben ondergaan

maar die een goed collateraal vermogen hebben, in principe een

conservatieve behandeling krijgen.

Zijn er asymptomatische patiënten met een HSS en een slecht colla-

teraal vermogen dan zal er een catheterangiogram volgen. Hierna

wordt besloten tot een conservatieve of operatieve therapie. Ook

deze groepen patiënten worden met niet-invasieve onderzoeks-

methoden vervolgd.

Asymptomatische patiënten met een haemodynamisch niet-belang-

rijke stenose zullen conservatief behandeld worden. Als aanvanke-

lijk asymptomatische patiënten symptomen krijgen dan volgt een

catheterangiografie. Daarna wordt in het cerebrovasculaire team

besloten tot operatie of conservatieve therapie; een en ander is

afhankelijk van de ernst van de gevonden letsels en de algemene

(met name de cardiale) toestand van de patiënt.
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Symptomatische patiënten ondergaan de niet-invasieve onder-

zoekingen en catheterangiogram. Hierna wordt in het cerebro-

vasculaire team besloten tot operatieve of conservatieve behan-

deling, afhankelijk van de algemene toestand van de patiënt. Met

behulp van de niet-invasieve onderzoeksmethoden worden geopereerde

patiënten regelmatig gecontroleerd.



Beslissingsschema I:

Asymptomatisch

\

niet-invasieve onderzoeken

Symptomatisch

HSS

coll.

verm. +

HSS

coll.

verm.

HNSS Catheterangio

OK Consv.

Consv. Cath.Angio

Follow up, OK Consv.

Consv.

Worden deze patiënten symptomatisch dan ...

De geopereerde patiënten worden niet-invasief vervolgd.

H(N)SS = haemodynamisch (niet) significante stenose, meestal bij

een dwarse diamet or reductie van 60 a 70S!, corresponderend met een

residu lumendiameter van 1,5-2 mm (Brice, 1974, May, 1963,

Deweese, 1970).

coll. verm. = collateraal vermogen; consv. = conservatief beleid.
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Hoofdstuk VI : Digitale Subtractie Angiografie (OSA)

6.1 Het DSA-systeem

Dit is een recent ontwikkelde methode voor het afbeelden van hart-

en bloedvaten. In feite is het een gemodificeerde vorm van de

subtractie-techniek bij catheterangiografie (Ziedses des Plantes,

1934), die als eerste door Mistretta (1973) werd beschreven. In

oktober 1980 werd deze apparatuur in het Sint Antionius Ziekenhuis

geplaatst (Philips Medical Systems : L. Verhoeven, A.v. Benthem

1981). Foto 1.

DSA is een systeem dat gebruikt wordt voor intraveneuze angio-

grafie, gebaseerd op het principe van digitale beeldsubtractie.

Zie figuur 2.

Het DSA-systeem wordt gebruikt in een bestaande angio-installatie

vPoly Diagnost A), die voorzien is van een 36 cm. beeldversterker

en een Plumbicon TV-buis (Ludwig, 1981; Harrington, 1982). De

röntgenbuis heeft een 0,6-1,2 mm dubbel focus, als generator

wordt een Optimus M200 gebruikt. De DSA-unit bestaat uit een

Data-processor met 2 digitale geheugens (256 x 256 pixels). De

gesubtraheerde beelden worden opgeslagen op een analoge disc met

een capaciteit van 500 beelden. Deze is gekoppeld aan een video

tape-recorder en een multiformaat camera (18 x 24 cm). Het video-

signaal van het beeldversterker TV-systeem wordt tegelijkertijd

versterkt en gedigitaliseerd, verwerkt en vastgelegd op een

video-disc of video-tape en kan direct door de onderzoeker beoor-

deeld worden. Voor vaatonderzoek maken wij series met een beeld-

frequentie van 1 - 4 per seconde (serial mode).
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Plumbicon beeldversterker
(BV)

x-ray
tube

generator

converter

DSA
pro-
cessor
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versterker

TV monitor

o o

multi
formaat
camera

analoog/
digitaal
converter

memory 1

(M2)
memory 2

beeld
verwerker

digitaal
analoog
converter

video tape

o o

video disc

Fig. 2: Principe van het systeem voor
Digitale Subtractie-Angiografie.

TV monitor

post processing
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Ieder beeld is opgebouwd uit de verzamelde informatie van een

aantal TV-beelden. De reden van deze integratie is de quanten-ruis

in het beeld te reduceren en toch de dosis laag te houden. De gang

van zaken bij de DSA angiografie is als volgt: Er wordt intrave-

neus een contrastmiddel toegediend, 40 cc contrastmiddel natrium

meglumine ioxathalamaat (= Telebrix 38R) gevolgd door 20 cc van

een 5% glucose-oplossing met een flow van 12 cc per seconde

(zie foto 2). Voor het begin van de injectie start de opname-

serie. De informatie van het gedigitaliseerde beeld nog zonder

contrast, wordt opgeslagen in het eerste geheugen (256 x 256

pixels) en gebruikt als "masker". Dit masker wordt afgetrokken van

elk volgend beeld, mét contrastvulling, dat tijdelijk in het

tweede geheugen (256 x 256 pixels) wordt opgeslagen.

Het resultaat van deze subtractie wordt vastgelegd op een disc en

is direct te zien op de TV-monitor, na conversie van digitaal naar

analoog. Zie figuur 3. Als de patiënt beweegt (ademt of slikt),

dan zijn de verkregen beelden over het algemeen niet bruikbaar.

Meestal kan zogenaamde post-processing toegepast worden. Dit houdt

in dat uit de op de disc vastgelegde gesubtraheerde beelden een

opname wordt gekozen na het bewegen van de patiënt, om als masker

te gebruiken. Vaak is daarmee alsnog een bruikbaar subtractiebeeld

te verkrijgen.

Zie figuur 4.
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Bij DSA wordt gebruik gemaakt van het electronische subtractie-

principe. Deze methode heeft als belangrijk voordeel, dat als er

een beeld van slechte kwaliteit ontstaat, bijvoorbeeld door

beweging van de patiënt, eenvoudig een andere subtractie als

masker kan worden gekozen. Dit noemt men post-processing. Zie

figuur 4.

Fig. 3: Opname Serie

Masker =
M + 1 sec etc.

t^jd

Voor de injectie met contrast-
middel worden opnamen gemaakt,
tijdens de contrastmiddel injectie
is er een korte wachttijd, daarna
volgen de opnamen met contrast.

A en B zijn beelden met
contrastmiddel.
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Fig. 4: Post-processing:
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De beeldversterker heeft een ingangsscherm van 14 inch en is een-

voudig om te schakelen op een 10 inch of 6 inch ingangsscherm.

Deze geven een vergroting van respectievelijk 1,4 en 2,3 keer.

Voor de extracraniële en intracraniële arteriën wordt het 6 inch

veld gebruikt. Door middel van een U-boog, die schaarvormig kan

bewegen, kan elke gewenste projectierichting worden gekozen. Deze

projectierichtingen zijn nu gestandaardiseerd voor afbeeldingen

van de aorta boog, de arteria carotis en intracraniële arteriën.

De waarden die voor de stralingsdosis worden opgegeven worden

gemeten, dat is de uittrede-dosis die wardt gemeten bij het

ingangsscherm van de beeldversterker. Voor 14, 10 en 6 inch velden

zijn dat bij benadering respectievelijk 500, 700 and 1000 micro-

röntgen per beeld. Indien men met de DSA-apparatuur op het 14 inch

ingangsscherm 10 opnamen maakt met een frequentie van 2 opnamen

per seconde, dan is de röntgendosis bij benadering (10 x 500 uR) 5

mR per serie in één richting. Deze dosis komt ongeveer overeen met

de dosis bij conventionele angiografie (zie pagina 19). Wanneer

men voor de extra- en intracraniële vaten gebruik wil maken van

vergrotingstechnieken, zal de uittrede-dosis toenemen. Dit bete-

kent voor het 10 inch ingangsscherm een 1,5x hogere dosis en voor

het 6 inch ingangsscherm een 2x hogere dosis per serie.

Het ruimtelijk oplossend vermogen is maximaal de pixelgrootte en

mede afhankelijk van de modulatie-transfer functie (MTF) van het

gehele systeem, zoals van de röntgenbuis, de beeldversterker, de

T.V.-keten en de analoog/digitaal converter. Het maximale ruimte-

lijk oplossend vermogen van respectievelijk het 14, het 10 en het

6 inch ingangsscherm en een matrix van 256 pixels is, uitgedrukt

in lijnen per mm:

360 1
14 inch: = 1,4 x 2 = 2,8 omgerekend: = 0,35 lijnen/mm

256 2,8
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250 1
10 inch: = 1 x 2 = 2 omgerekend: = 0 , 5 lijnen/mm

256 2

150 1
6 inch: — = 0,6 x 2 = 1,2 omgerekend: — = 0,8 lijnen/mm

256 1,2

Dit wordt een factor 2 meer als een matrix van 512 pixels wordt

gebruikt.

6.2 Methode

De patiënt wordt op zijn rug op een tafel gelegd. Vervolgens wordt

met een 18 gauge wegwerpnaald een perifere vene in de elleboog ge-

puncteerd (foto 3). De lengte van de plastic schede is 4,5 cm.

Men gebruikt het liefst de rechterarm, omdat er dan de minste kans

is op overprojectie van venen, met name bij afbeeldingen van de

aortaboog. Vervolgens wordt de arm omhoog gebracht en gestrekt

gehouden. Er wordt 40 cc contrastmiddel (Telebrix 38^) automa-

tisch geïnjiceerd met een "flow" van 12-14 cc per seconde. Hierna

volgt 15-20 cc van een 5% glucose-oplossing om het contrast uit de

naald en de armvenen te wassen. Indien nodig wordt er maximaal 200

cc contrastmiddel per sessie toegediend.

De U-boog wordt 30 graden gedraaid, bijvoorbeeld naar rechts en

het hoofd wordt 35 graden van de buis afgedraaid om de rechter

carotisbifurcatie af te beelden in zijdelingse richting. Vervol-

gens wordt de U-boog 30 graden gedraaid, bijvoorbeeld naar links

en het hoofd 35 graden van de buis afgedraaid om de linker caro-

tisbifurcatie af te beelden in zijdelingse richting. Indien deze

twee projecties onvoldoende zijn, bijvoorbeeld omdat een arteria

vertebralis over de carotisbifurcatie geprojecteerd wordt, dan

wordt de boog verder of minder ver gedraaid en volgt er weer een

opname serie. Opnamen van de intracraniële vaten worden in voor-
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achterwaartse en bijna zijdelingse projectie gemaakt. Bij deze

"off-lateral" opnamen wordt de buis 70 graden gedraaid waardoor

beide syphons van elkaar vrij geprojecteerd worden (foto 6). Van

alle beelden die op de video-discrecorder zijn vastgelegd worden

de beste subtract!es gekozen. Hiervan worden zogenaamde

hard-copies vervaardigd door middel van een multiformat camera (18

x 24 cm). Foto 4.

Voor de aortaboog-opnamen wordt de U-boog 30° naar links uitge-

draaid zodat de aortaboog wordt afgebeeld in een links voor

schuine projectie. Als ingangsscherm wordt het 10 inch veld geko-

zen. Voorts wordt er een elektrocardiograaf (ECG-trigger)

aangesloten om de opnamen zoveel mogelijk in dezelfde fase van de

hartactie te doen plaatsvinden (Ludwig 1983). Foto 5.

Foto 1: De kamer waarin de DSA onderzoeken worden uitgevoerd
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Foto 2: Het contrastmiddel en de glucose-oplossing zijn in de druk-
spuit van elkaar te onderscheiden

Foto 3: De 18 gauge wegwerp naald
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Foto 4: Fraaie carotisbifurcaties en arteriae vertebrales

Foto 5: Normale Aortaboog met afsplitsende vaten
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6.3 Complicaties van het DSA-onderzoek

De belangrijkste complicatie bij 3.000 door ons verrichte intra-

veneuze angiografieën bestond uit een extravasaat in de gepunc-

teerde elleboog. Deze complicatie werd verholpen door koude com-

pressen op de betreffende plaats te leggen, waarbij de pijn voor

de patiënt na ongeveer 20 minuten was verdwenen. In geen der

gevallen werden er necroseverschijnselen of ulceraties waarge-

nomen.

Een extravasaat in de elleboog komt in ons patiëntenmateriaal voor

in 1:400 injecties. Dit is meer dan Little U982) beschrijft -

minder dan 1 op 1.000 injecties - in een overzichtsartikel over

een onderzoek bij meer dan 5.000 onderzochte patiënten. Little

gebruikt vrijwel altijd 20 cm lange catheters, die tot in de vena

cava superior worden opgeschoven. Voorts werden door ons enkele

patiënten overgevoeligheidsreacties waargenomen, die in frequentie

en ernst vergelijkbaar waren met die bij andere intraveneuze

contrastinjecties.

De complicaties die zich bij een DSA onderzoek voordoen blijken

slechts zelden ernstig te zijn, dit in tegenstelling tot de com-

plicaties die zich bij de conventionele angiografie voordoen

(Chilcote 1981; Turnispeed 1982).

6.4 Hieronder volgen de belangrijkste overeenkomsten en verschillen

tussen de conventionele angiografie en de intraveneuze angio-

grafie:

Overeenkomsten

- Voor beide methoden is vrijwel dezelfde hoeveelheid contrast-

middel nodig.



- De totale röntgendosis, gemeten bij het ingangsscherm van de

beeldversterker, is per serie in één richting voor catheter-

angiografie en DSA (zonder vergrotingstechniek) nagenoeg het-

zelfde.

Verschillen

- De DSA is een kortdurend en voor de patiënt weinig belastend

onderzoek.

- Een catheterangiografie duurt tenminste 90 minuten, terwijl een

DSA-onderzoek in ongeveer 30 minuten gereed is.

- Een DSA kan poliklinisch gebeuren, een catheterangiografie moet

altijd klinisch gebeuren; dit vereist één dag ziekenhuisopname.

- Het DSA-onderzoek kent alleen geringe complicaties, dit in

tegenstelling tot de catheterangiografie (zie H: 4 ) .

- Bij conventionele angiografie wordt van elke arteria carotis een

aparte serie vervaardigd, waardoor het mogelijk is eventuele

cross-filling te beoordelen. Bij DSA kan dat niet omdat alle

extra-craniële en intra-craniële vaten zich tegelijk vullen.

- DSA komt als betrekkelijk eenvoudig onderzoek eerder voor herha-

ling in aanmerking dan catheterangiografie. Dit is een groot

voordeel, waardoor follow-up studies als postoperatieve

controles van de arteriae carotis en studies bij asymptomatische

patiënten mogelijk zijn.

6.5 Resultaten uit de literatuur

Gezien het grote verschil in opbouw van de apparatuur die gebruikt

wordt bij catheterangiografie en bij DSA is het niet mogelijk een

exact getal te noemen voor het oplossend vermogen van beide

methoden. DSA heeft in elk geval een iets minder groot oplossend

vermogen dan het catheterangiogram. Indien de 256 x 256 pixels in
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de geheugens (memories) worden opgevoerd tot 512 x 512 pixels, zal

het oplossend vermogen toenemen maar ook de röntgendosis. Deze

memories zijn per 1-7-1982 in ons ziekenhuis ingevoerd.

Tot op heden is een aantal studies verricht waarbij DSA wordt

vergeleken met het conventionele angiogram. De eerste publicaties,

van Christenson (1980), Strother (1980), Modic (1981), Ludwig

(1981, 1982), Engels (1981, 1982) en de Vries (1982, 1983),

beschreven het klinisch nut van deze methode voor de bestudering

van delen van de cerebrale arteriën. In 1980 en begin 1981 zijn

diverse publicaties verschenen - Crummy (1980), Mistretta (1981),

Meaney (1980), Ovitt (1980) - waarin melding wordt gemaakt van de

mogelijkheden die het nieuwe diagnosticum (DSA) heeft en voor

welke vaatgebieden het zou kunnen worden gebruikt. In latere

publicaties werden vergelijkende onderzoeken gedaan tussen de con-

ventionele angiografie en DSA met betrekking tot de extracraniële

arteriën. Weinstein en Chilcote (1981) onderzochten 100 patiënten

die een catheterangiografie en een DSA ondergingen. Zij vonden in

71% van de gevallen een goede kwaliteit van de afbeeldingen van de

arteriae carotis. Deze auteurs vonden een sensitiviteit van de

arteriae carotis bij DSA-onderzoek ten opzichte van catheterangio-

grafie van 93%, een specificiteit van 99% en een accuracy van

97%. In een eigen onderzoek (de Vries 1983) werden 83 patiënten

met cerebrovasculaire afwijkingen met beide angiografie methoden

onderzocht. Er werd een sensitiviteit van 93%, een specificiteit

van 91% en een accuracy van 92% gevonden.

Deze getallen zijn wat lager dan die van Weinstein, hetgeen

gedeeltelijk verklaard kan worden door het feit dat een prototype

DSA werd gebruikt, waarbij de beelden niet altijd optimaal waren.

Indien er een matige afbeelding van de carotisbifurcatie werd ver-

kregen, werd de kans op een foute interpretatie aanzienlijk

groter. In die gevallen vond Weinstein een sensitiviteit van 54%,
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een specificiteit van 7O5ó en een accuracy van 643». Chilcote (1981)

vond vrijwel dezelfde percentages. Hij concludeerde evenals

Weinstein (1981) dat in 70S» van de gevallen een juiste beoordelinq

van de carotisbifurcatie gegeven was. Seeger (1982) onderzocht

eveneens 100 patiënten die beide onderzoeken hadden ondergaan. Hij

bracht echter een catheter in de vena cava superior in en kwam in

90?ó van de gevallen tot een goed beoordeelbare afbeelding van de

carotisbifurcatie.

Wood (1983) beschreef 62 asymptomatische en symptomatische

patiënten die een conventioneel angiogram en een DSA ondergingen.

Er werd een overeenstemming gevorden tussen beide onderzoeks-

methoden van 97/98 arteriae carotis communes, 94/95 arteriae

carotis internae en 79/91 arteriae carotis externae.

Voor haemodynamisch significante stenosen ( 60%) vond hij voor de

DSA een "accuracy" van 94%. Alle carotis internae afsluitingen

(14) werden met de DSA juist gediagnostiseerd. Aanvankelijk werd

het DSA onderzoek uitgevoerd met 5 French catheters die in de vena

cava superior werden geplaatst. Maar na 8 gevallen van mediasti-

naal contrast extravasaat en 4x contrast extravasaat in de weke

delen van de arm, ten gevolge van geslingerde venen werd door deze

auteurs besloten tot een intraveneuze injectie in een perifere

elleboogsvene. Deze wijze van injiceren is ook in het Sint

Antonius Ziekenhuis gebruikelijk.

Aangezien het oplossend vermogen van de DSA apparatuur geringer is

dan dat van de conventionele angiografie ligt het in de lijn der

verwachtingen dat kleine plaques en/of ulceraties met DSA eerder

gemist zullen worden. Dit werd ook in de literatuur beschreven.

Turnispeed (1982) vond bij 36 patiënten die een catheterangiogram

ondergingen, 14 arteriae carotis internae plaques en/of stenosen

van minder dan 50?ó. 12 van deze werden met DSA juist gediagnosti-

seerd met behulp van DSA. Op het catheterangiogram bloken bij 9
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van deze 14 arteriae carotis internae kleine ulcera aangetoond.

Van deze 9 ulcera werden 3 ook door de DSA gevonden. 18 van de 36

patiënten hadden arteriae carotis internae afsluitingen. Alle 18

afsluitingen werden met behulp van DSA juist gediagnostiseerd.

De eerdergenoemde onderzoekers vonden een aantal oorzaken voor een

slecht te beooidelen DSA:

- superpositie van de irteria vertebralis;

- geen goed masker te maken ten gevolge van slikken of bewegen

van de patiënt waardoor onduidelijke subtractie beelden worden

verkregen;

- veneuze reflux;

- niet te puncteren armvenen;

- vaatvulling niet contrastrijk genoeg.

6.6 Discussie

Voor het onderzoek van patiënten met cerebrovasculaire insuffi-

ciëntie zijn de belangrijkste voordelen van DSA het weinig niet-

invasieve karakter van het onderzoek en de mogelijkheid om het

onderzoek poliklinisch te verrichten. De belangrijkste vraag is in

hoeverre de informatie die door DSA verkregen wordt, voldoende is

om catheterangiografie bij dit soort patiënten te vervangen door

DSA. Dit zal in hoofdstuk 7 nader worden uitgewerkt.

De niet-invasieve onderzoeken zijn een constante factor. Deze

onderzoeken verschaffen in combinatie met DSA minder informatie

dan in combinatie met een catheterangiogram. Dit verschil is een

gevolg van een geringer oplossend vermogen van de DSA en door

superpositie van vaten bij de DSA. Indien de combinatie van niet-

invasief onderzoek en DSA onvoldoende informatie verschaft om

patiënten met cerebrovasculaire afwijkingen juist te kunnen behan-

delen, zal alsnog een catheterangiogram noodzakelijk zijn.
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De afbeeldingen van de carotissyfons zijn met DSA van mindere

kwaliteit dan met cathetherangiografie. Toch kan in de meeste

gevallen een ernstige syfon-stenose, bijvoorbeeld één van meer dan

70%, met DSA worden aangetoond. (Foto 6).

Foto 6: Deze "off lateral"-opname toont een ernstige Re carotis-
syfonstenose

De overgang van de DVI-1-unit (het prototype) naar de DVI-2 unit

die nu wordt gebruikt, heeft geleid tot een betere kwaliteit van

de afbeeldingen van carotissyfons (zie H. 6.1).
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Hoofdstuk VII

7.1 De conventionele angiografie als "de gouden standaard"

Conventionele angiografie is ondanks de beperkingen in diagnos-

tische betrouwbaarheid van dit onderzoek (H. 4) toch de meest aan-

gewezen methode om de uitkomsten van de niet-invasieve onderzoeken

en DSA aan te toetsen.

7.2 Eigen onderzoek naar intra- en interobserver variability van con-

ventionele en intraveneuze angiografie

In een eigen onderzoek werden door 4 waarnemers 5 beoordelingen

gegeven van 60 patiënten die beide angiografie-methoden hadden

ondergaan; waarbij meerdere stenosen per patiënt werden gevonden.

Eén waarnemer beoordeelde deze grcs;:> patiënten tweemaal binnen een

periode van 3 weken met een tussenpoos van een half jaar. De

andere 3 waarnemers beoordeelden de catheterangiografieën in 3

weken en de DSA onderzoeken in 1 week. Voorkennis omtrent deze

patiënten was niet aanwezig. Van de 4 waarnemers waren er 2 radio-

loog (lezer 3 en 4 ) , 1 was assistent radioloog (lezer 1A en 1B) en

1 was assistent chirurg (lezer 2). De beoordeling van de DSA

onderzoeken werd enigszins bemoeilijkt doordat ook onderzoeken van

matige kwaliteit, uit de beginperiode van deze apparatuur, moesten

worden beoordeeld.

Achtereenvolgens zullen de resultaten van intra- en interobserver

variability besproken worden voor de beide angiografiemethoden

afzonderlijk en in combinatie. Omdat het niet erg gebruikelijk is

do resultaten in Kappa uit te drukken, zal ook een waarde worden

vermeld van de "accuracy".
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"Accuracy" is het percentage overeenstemming in verschillende

beoordelingen zonder correctie voor het toeval. Ook wordt de

waarde opgegeven van "R" = Range:

R is het gemiddelde van het verschil in het geschatte stenose per-

centage bij de diverse waarnemingen. Met dit gegeven kan een

zuivere schatting gemaakt worden van de standaardafwijking.

Toepassingen van bovengenoemde methodieken voor beoordeling van

catheterangiografie (CA) en DSA.

De gevonden stenosen bij beide methoden werden geklassificeerd

volgens 5 categorieën:

Tabel 3:

a =

b =

c =

d =

e =

0%

1-19%

20-5985

60-99SÜ

lOOK

Er zullen een drietal voorbeelden van de Kappa-berekening worden

gegeven. Zie tabel 4, 5 en 6.
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Tabel 4: Voorbeeld van de intra-observer variability, waarbij D5A

vergeleken wordt met CA.

Lezer 1B: CA

Lezer

1A:

DSA
0%

1-19%

20-59%

60-99%

100%

Totaal

0%

28

4

0

0

0

32

1-19%

6

12

6

1

0

25

20-59%

3

5

18

4

0

30

60-99%

2

0

6

47

0

55

100%

0

0

0

0

20

20

Totaal

39

21

30

52

20

162

Kappa = .71

var.K = 0,02

R = 9,7%
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De Po is in deze tabel: alle getallen opgeteld die op de diago-

naal (van links boven naar rechts onder) staan, dat zijn de

getallen waarover overeenstemming bsstaat, gedeeld door het

totaal:

28 + 12 + 18 + 47 + 20 125
PO = = —

162 162

32 25
x 39 + x 21 + de som van eike categorie

X 162 162
Pc = =

162 162
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Tabel 5: Voorbeeld van berekening van de interobserver varia-
bility bij catheterangiografie

Lezer 2: CA

Lezer

1B:

CA

0%

1-19%

20-59%

60-99%

100%

TOTAAL

0%

23

2

2

0

0

27

1-19%

7

3

0

0

0

10

20-59%

3

2

14

6

0

25

60-99%

3

1

8

25

1

38

100%

0

0

0

0

14

14

TOTAAL

36

8

24

31

15

114

Kappa = .60

Var K = .003

R = 11.48%
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Tabel 6: Voorbeeld van berekening van de interobserver

variability bij DSA

Lezer 1B: DSA

Lezer

3:

DSA

0»

1-19»

20-59%

60-9935

100»

TOTAAL

0»

18

1

5

0

0

24

1-19%

2

0

3

0

0

5

20- 5935

4

0

11

7

0

22

60-99»

0

0

2

25

0

27

100»

0

0

0

0

10

10

TOTAAL

24

1

21

32

10

88

Kappa= .63

VAR k= .004

R = 12.94»
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Tabel 7: Kappa en R voor DSA/DSA vergelijking van 5 lezers

Lezer 1A Lezer 1B Lezer 2 Lezer 3 Lezer 4

Lezer 1A

Lezer 1B

Lezer 2

Lezer 3

10.25

.65

12.64 11.18

.50 .56

lp.93 12.94

.63 .63

11.71

.60

Lezer 4 9.93 10.22 11.80 11.80

.59 .64 .56 .70

Dit betekent:

Interobserver

K gemiddeld

R

"overall accuracy"

variability

: .60 ± 0,04

(.50 -

: 11,4%

(9,9% •

: 71,1%

.70)

- 12,9%)

Intraobserver variability

K

R :

"accuracy":

.65 ± 0,04

10,2%

72,2%
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Tabel 8: Kappa en R voor CA/CA vsrgelijking van 5 lezers

Lezer 1A Lezer 1B Lezer 2 Lezer 3 Lezer 4

Lezer 1A

Lezer 1B

Lezer 2

Lezer 3

10.96

.62

13.57 11.48

.55 .60

11.87 8.08

.64 .66

12.98

.58

Lezer 4 10.36 9.13 8.91 10.63

.60 .65 .65 .56

Dit botekent:

Interobserver variability Intraobserver variability

K gemiddeld : .61 ± 0,03

(.55 - .65)

R : 10,8%

(8,08% - 13,5755)

"overall accuracy": 69,7%

: .62 ± 0,03

R : 10,9%

"accuracy": 70%
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Tabel 9: Kappa en R voor CA/DSA vergelijking van 5 lezers

CA

DSA

Lezer

Lezer

Lezer

Lezer

Lezer

1A

1B

2

3

4

9

11

15

14

12

Lezer

.7

.17

.06

•

.4

.32

1A

.71

.61

42

57

51

13

9

16

15

13

Lezer

.66

.88

4

.15

.74

.53

1B

.54

.64

.45

51

52

17

11

14

17

14

Lezer

.71

.2

.24

.89

.54

2

.49

.61

.47

.51

.50

Lezer

13.69

12.08

14.39

15.62

12.04

3

.59

.63

.54

.50

.60

12

11

14

15

11

Lezer

.26

.17

.62

.89

.58

4

.60

.62

.47

.59

.65

Dit betekent:

Interobserver variability Intraobserver variability

K gemiddeld : .55 ± 0,04

(.42 - .71)

R : 13,6%

(9,77,5 - 17,9%)

"overall accuracy": 65,7%

K gemiddeld : .63 ± 0,04

(.54 - .71)

R : 11,13

(9,758 - 13,66$)

"accuracy" : 70,85B
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7.3 Discussie

Op grond van de gevonden resultaten en de Kappa-waarden (tabel 7

en 8) blijkt DSA gelijkwaardig te zijn aan catheterangiografie wat

betreft de carotisbifurcatie diagnostiek.

De spreiding in het aangegeven stenosa percentage zoals weerge-

geven door de "Range" (R), is bij het catheterangiogram iets

minder dan bij DSA. Hiermee is in overeenstemming dat de

interobserver agreement bij catheterangiografie hoger is dan die

bij DSA.

De gevonden intraobserver variability is zoals te verwachten,

kleiner dan de interobserver variability.

Bij één waarnemer is er alleen sprake van toevallige waarnemings-

verschillen, bij twee waarnemers is er ook nog sprake van systema-

tische waarnemingsverschillen.

Er zijn een aantal lage K-waarden, dit kan worden toegeschreven

aan de soms matige beeldkwaliteit en het minder ervaren zijn van

enkele onderzoekers.

Indien de twee wat minder ervaren onderzoekers (lezer 2 en 3)

worden weggelaten, dan wordt K DSA/CA = .60 en R 11,75B. Dit wijst

er op dat hoe meer ervaren de onderzoekers zijn in het beoordelen

van catheterangiogrammen, des te groter de overeenstemming zal

zijn bij vergelijking van beide modaliteiten.

Op grond van de bevindingen blijkt de waarde van de "gouden

standaard" slechts betrekkelijk te zijn.

De variatie van de "gouden standaard", dat is de onzekerheid in

interpretatie, begrenst het oordeel omtrent de betrouwbaarheid van

een hieraan gerelateerde test.
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Het verdient derhalve aanbeveling DSA daar toe te passen, waar

veel ervaring opgedaan is met catheterangiografie.

7.4 Beschrijving van het patiëntenmateriaal uit 1981

Het DSA systeem is in oktober 1980 in het Sint Antonius Ziekenhuis

in gebruik genomen. Na een aanloopperiode van enkele maanden was

het vanaf december 1980 mogelijk om intraveneuze angiografie te

integreren in de diagnostiek van de extra- en intracraniële

vaten. De patiënten die verdacht werden van halsvatpathologie

ondergingen nu de reeds eerder genoemde niet-invasieve onder-

zoeken, gevolgd door een DSA en een catheterangiografie. In het

cerebrovasculaire team werd besloten dat vanaf 1 januari 1982

patiënten (asymptomatisch en/of symptomatisch) onderzocht dienden

te worden met behulp van de niet-invasieve methodieken en met

behulp van aen DSA onderzoek.

Als na deze onderzoeken nog niet voldoende duidelijkheid over de

ernst van de stenose van de patiënt zou zijn verkregen, dan zou

alsnog een catheterangiogram noodzakelijk zijn.

In 1981 ondergingen 95 patiënten de niet-invasieve onderzoeken,

een DSA en een catheterangiografie. Al deze patiënten waren afkom-

stig van neuroloog, cardioloog of vaatchirurg uit ons ziekenhuis.

Patiënten van elders werden niet in deze studie betrokken, omdat

bij hen geen niet-invasieve onderzoeken waren verricht.

De groep van 95 patiënten bestond uit:

- 71 mannen met een gemiddelde leeftijd van 60,5 jaar en een

mediane leeftijd van 64,3 jaar;

- 24 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 58,3 jaar en een

mediane leeftijd van 63,7 jaar.
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De totale gemiddelde leeftijd van de 95 patiënten was 59,6 jaar;

de totale mediane leeftijd was 63,4 jaar. De mediane leeftijd is

de middelste leeftijd van alle leeftijden.

Uiteindelijk bleken er maar 83 patiënten geschikt te zijn voor dit

onderzoek. 12 patiënten vielen af, omdat ze een niet volledig

niet-invasief onderzoek hadden ondergaan en/of omdat beide

arteriae carotis internae dicht waren.

Figuur 5 geeft de verdeling weer van de 83 patiënten met stenose,

respectievelijk afsluitim van de arteria carotis naar verschil-

lende categorieën.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen patiënten die wat betreft

hun cerebrale bloedvoorziening asymptomatisch, respectievelijk

symptomatisch waren. Deze beide categorieën worden weer onderver-

deeld in groepen met negatief niet-invasief onderzoek en positief

niet-invasief onderzoek. Vervolgens wordt elke groep weer onder-

verdeeld in 3 groepen namelijk met stenosen van respectievelijk

minder dan 60%, meer dan 60% en 100%.

Bovendien wordt bij deze patiënten aangegeven welke conservatief

en welke operatief behandeld werden.

Asymptontatische patiënten. 6 van de 41 asymptomatische patiënten,

namelijk 3 mannen en 3 vrouwen hadden een negatief niet-invasief

onderzoek. Bij deze 6 patiënten werden met DSA en catheterangio-

grafie stenosen van minder dan 605o gevonden. Deze 6 patiënten

werden allen conservatief behandeld.

De tweede groep omvat de overige 35 asymptomatische patiënten,

bestaande uit 27 mannen en 8 vrouwen. Bij deze patiënten werden

wel afwijkingen gevonden bij het niet-invasieve onderzoek. Van

deze patiënten werden 15 conservatief en 20 operatief behandeld.
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Bij de 15 conservatisf behandelde patienten was de verdeling van

de verschillende graden van stenose (aangetoond met DSA en cathe-

terangiografie) v66r de behandeling als volgt: stenose van minder

dan 60% bij 10 patienten, stenose van meer dan 60% bij 1 patient

en stenose van 100% bij 4 patienten.

De enige patient met meer dan 60% stenose werd niet geopereerd,

omdat bij hem in 1979 een carotis-endarterieetomie aan beide

zijden was verricht. Bovendien was bekend dat deze patient leed

aan een uitgebreide coronaire aandoening.

De overige 20 patienten uit deze groep van asymptomatische patien-

ten bij wie niet-invasief onderzoek afwijkend was, werden zoals

reeds werd opgemerkt wel geopereerd. De verdeling van de verschil-

lende graden van stenose in deze groep was als volgt: 2 patienten

met stenose van minder dan 60% en 18 patienten met stenose van

meer dan 60%. Dat de laatste groep patienten met stenosen van meer

dan 60% geopereerd werd, is in overeenstemming met het algemene

beleid in ons ziekenhuis. Bij de 2 patienten met stenosen van

minder dan 60% was de indicatie tot operatie dat beide patienten

een hartoperatie moesten ondergaan en de stenosen werden bij die

patienten als een verhoogd risico voor de hartoperatie beschouwd.

Symptomatische patienten. Deze groep van patienten met symptomen

tengevolge van gestoorde cerebrale bloedvoorziening bestond uit 30

mannen en 12 vrouwen. Bij 9 van deze 42 patienten, namelijk 8

mannen en 1 vrouw was het niet-invasieve onderzoek negatief. Bij

deze 9 patienten werden bij DSA en catheterangiografie een stenose

van minder dan 60% gevonden. Deze patienten werden conservatief

behandeld.

Bij de overige 33 patienten (22 mannen en 11 vrouwen) uit deze

groep werden wel afwijkingen gevonden bij het niet-invasieve

onderzoek. Van deze patienten werden er 12 conservatief en 21
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operatief behandeld. Bij de 12 patienten die conservatief werden

behandeld was de verdeling van de verschillende graden van stenose

als volgt: 8 patienten met een stenose van minder dan 60% en 4

patienten met een stenose van meer dan 60%.

Deze 4 patienten (2 mannen en 2 vrouwen) met een stenose van meer

dan 60% werden niet geopereerd vanwege de volgende redenen: één

van de beide mannen werd niet geopereerd vanwege een longtumor, de

andere man werd niet geopereerd vanwege een slechte algemene toe-

stand; de twee vrouwen uit deze groep werden niet geopereerd van-

wege de vele uitgebreide afwijkingen, ook van de intracraniele

vaten.

In de groep van 33 symptomatische patienten bij wie met niet-

invasief onderzoek afwijkingen waren gevonden, werden 21 patienten

wel geopereerd, deze hadden alien een stenose van meer dan 60%.

7.5 Samenvatting van de wijze van behandeling

Uit het in fig. 5 weergegeven overzicht blijkt dat patienten met

minder dan 60% stenose in het proximale deel van de arteria

carotis interna niet geopereerd werden, met uitzondering van 2

patienten, waarbij geopereerd werd op grond van de veronder-

stelling dat een hartoperatie het risico voor deze patienten

verhoogde.

Vervolgens blijkt uit het overzicht dat in het algemeen stenosen

van meer dan 60% geopereerd werden tenzij er andere redenen waren

om niet te opereren.

Bij in totaal 15 van de 83 patienten met één of meer stenosen van

de arteriae carotis was het niet-invasisve onderzoek negatief. Dit

betekent dat het niet-invasieve onderzoek in 18% vals-negatieve

was. Daarbij valt echter op dat de vals-negatieve uitslagen alleen

voorkwamen bij patienten met stenosen van minder dan 60%. Dit
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betekent dat de niet-invasieve onderzoeken wel een betrouwbare

indicator zijn voor patiënten die voor operatie in aanmerking

komen.

7.6 Angiografie bevindingen bij het patiëntenmateriaal uit 1981

In deze studie van 95 patiënten die allen een cat. eterangiografie

ondergingen, bleek bij nadere bestudering van de afgebeelde vaten

dat het angiogram niet altijd even goed in antero-posterior en

laterale richting kon worden beoordeeld (Tabel 10).

In totaal was in 40 gevallen de linker of rechter arteria carotis

interna, lateraal of antero-posterior niet te beoordelen. Bij de

rechter en linker carotis externae werden in totaal 57 niet te

beoordelen vaten gevonden. Uit tabel 10 blijkt dat de beide

arteria carotis internae in het proximale gedeelte 5 maal niet

waren te beoordelen in laterale richting en 35 maal niet in

antero-posterior richting. De beide carotis externae waren 12 maal

lateraal niet te beoordelen en 45 maal in antero-posterior

richting niet.

In die gevallen waarin de carotisbifurcatie met de conventionele

angiografie in 2 richtingen niet was te beoordelen, werd ter aan-

vulling, de carotisbifurcatie cinematografisch vastgelegd, meestal

in 3/4 projectierichting en daarbij bleek een beoordeling wel

mogelijk te zijn. In 10 - 15% van de gevallen was het angiogram

maar in 1 richting te beoordelen tengevolge van overprojectie van

arteria carotis interna over de arteria carotis externa of ten-

gevolge van overprojectie van gebitselementen. Met de DSA was

éénmaal de rechter carotisbifurcatie en vijfmaal de linker niet te

beoordelen tengevolge van het niet coöperatief zijn van de

patiënt.
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Wordt een subtotale stenose die gevonden wordt bij DSA door een

catheterangiogram bevestigd?

In totaal kwamen 25 arteriae carotis internae met een stenose van

90 - 9958 voor. In 20 van de 25 gevallen gaf de DSA een conform

beeld aan dat van het catheterangiogram. Bij 5 patiënten was dit

niet het geval. In twee gevallen was geen vergelijkbaar DSA aan-

wezig. In de drie andere gevallen werd de DSA ondergewaardeerd ten

opzichte van het catheterangiogram; éénmaal werd een stenose afge-

geven van 60 - 80% en eenmaal een stenose van 40 - 60 %. In feite

zijn dit de vals-negatieven.

De oorzaak van deze onderwaardering was de matige beeldkwaliteit

ten gevolge van bewegingen van de patiënt (2x) en door overpro-

jectie van de linker arteria vertebralis over de linker carotis-

bifurcatie (1x). Foto 7, 8 en 9.

Wordt een carotisafsluiting, gevonden bij DSA, bevestigd door het

catheterangiogram?

Als de DSA een 100% stenose aangaf in het proximale gedeelte van

de arteria carotis interna, dan gaf het catheterangiogram dit ook

aan. Er waren 36 volledig afgesloten arteriae carotis internae,

alle 36 (2O5S) werden met DSA juist gediagnostiseerd.

Bij 95 patiënten die een catheterangiografie ondergingen, werd

gekeken waar stenosen het meest voorkwamen (zie tabel 11).

In totaal werden 242 stenosen waargenomen. Hiervan oevonden zich

er 140 in de rechter en linker arteria carotis interna, hetgeen

een frequentie betekent van 57,82».
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Literatuur:

In een post-mortum studie onderzocht Sundberg (1981) 200 arteriae

carotis van patiënten die ouder waren dan 60 jaar. Hij vond in 76%

van de gevallen atheromateuze plaques in de arteria carotis

interna en arteria carotis externa ter hoogte van de bifurcatie en

in 68% in het proximale deel van de arteria carotis interna. Deze

laatsten waren voornamelijk dorsaal gelegen.

Vergelijking met het eigen resultaat is moeilijk, omdat Sundberg

de carotisbifurcatie in 4 verschillende vlakken indeelde en in

multiple schuine projecties vastlegde.

Newton (1964) onderzocht 161 patiënten met symptomen van cerebro-

vasculaire insufficiëntie. Hij vond in 65% van de gevallen

stenosen in de arteria carotis interna rechts en in 63% in de

arteria carotis links. Er waren 16% afgesloten arteriae carotis.

Dit laatste percentage komt vrijwel overeen met de eigen bevin-

dingen (tabel 11).

Foto 7: Linker carotisbifurcatie met linker vertebralis overpro-
jactie (DVI-1)
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Foto 8: Dezelfde patiënt, maar nu 40° uitgedraaid, waardoor de
overprojectie van de linker verteb^alis is opgeheven.
Stenose van 95% in de linker arteria carotis interna met
poststenotische verwijding.

Foto 9: Catheterangiogram van de linker carotisbifurcatie bij
dezelfde patiënt.
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lat

2

Cl

AP

21

L

lat

3

Cl

AP

14

Re

lat

6

Ce

AP

25

Li

lat

6

CE

AP

20

40

57

Tabel 10: 95 patiënten met catheterangiografie waarbij de
arteriae carotis internae (Cl) en externae (CE) in het
proximale gedeelte niet waren te beoordelen.

localisatie

A. ANONYMA

A. Car. Comm

A. Car. Int.

A. Car. Ext.

Totaal

Rechts

-

22

71

17

110

Links

-

25

69

22

116

Totaal

16=6,6%

47=19,4%

140=57,9%

39=16,1%

242=100%

82

Tabel 11: Localisatie van stenosen bij 95 patiënten met een
catheterangiogram



7.7 Discussie

Indien er een catheterangiogram plaats vindt, behoort een selec-

tieve injectie in een extracranieel vat in 2 richtingen te worden

afgebeeld, bij voorkeur met een biplane installatie, ondanks het

feit dat de anteroposterior opname aanzienlijk minder vaak diag-

nostisch is dan de laterale opname.

Uit het onderzoek blijkt dat DSA een gevoelige methode is voor het

afbeelden van subtotale stenosen in de arteria carotis (in 20 van

de 25 gevallen). Alle gevonden afsluitingen bij het catheterangio-

gram (36 gevallen) werden tevens met DSA aangetoond.

Uit de localisatie van stenosen blijkt dat meer dan de helft van

alle stenosen voorkomt in het proximale deel van de artcriae

carotis internae (57,858).
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Hoofdstuk VIII: Indicaties voor catheterangiografie

8.1 In welke gevallen is een catheterangiogram nog noodzakelijk?

Tot en met 1980 werden in ons ziekenhuis bij patiënten met

vermeende carotis-afwijkingen niet-invasieve onderzoekingen zoals

OPG, Doppler en duplex verricht. Afhankelijk van de bevindingen

werd dan vervolgens een catheterangiogram van de cerebrale circu-

latie vervaardigd.

Vanaf 1981 werden de genoemde niet-invasieve onderzoekingen,

afhankelijk van de bevindingen, aangevuld met zowel een catheter-

angiogram als een D5A.

Nadat in 1981 voldoende ervaring was opgedaan met de interpretatie

van de DSA-beelden, werd in januari 1982 besloten tot een ander

beleid. Dit besluit kon mede genomen worden door de toename van de

kwaliteit van de afbeeldingen en omdat er een goede correlatie

bleek te bestaan tussen catheterangiografie en DSA (zie hoofdstuk

7). Vanaf dat ogenblik werd getracht de catheterangiografie zo

veel mogelijk te vermijden en de diagnose omtrent eventuele afwij-

kingen van de cerebrale circulatie geheel te stellen met behulp

van de niet-invasieve onderzoekingen in combinatie met de DSA.

In een aantal gevallen bleek op deze wijze geen exacte diagnose te

kunnen worden gesteld, waarna bij deze patiënten alsnog een cathe-

terangiogram werd gemaakt. De onderstaande tabel 12 geeft een

overzicht van de patiënten met carotis-afwijkingen in de boven-

genoemde jaren die een catheterangiogram, een DSA èn een operatie

ondergingen.
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Tabel 12:

JAAR

1980

1981

1982

CA

110

125

Tl

DSA

-

585

1023

OK

56

58

80

Uit deze habel blijkt dat zowel het aantal catheterangiogrammen

als het aantal operaties in 1980 vrijwel gelijk was aan dat in

1981.

In 1981 werden 585 DSA onderzoekingen verricht bij patiënten ten

behoeve van het onderzoek van de arteriae carotis; en in 1982

waren dat er 1C23. De indicatie bij patiënten bestond enerzijds

uit onderzoek naar mogelijke pathologie van de arteriae carotis na

niet-invasief onderzoek en anderzijds uit post-operatieve

controles.

Het aantal catheterangiografieën ten behoeve van het onderzoek van

de carotisbifurcaties is in 1982 met 808 (van 125 naar 27) vermin-

derd. Voor de meeste patiënten wordt de behandeling, hetzij con-

servatief, hetzij chirurgisch, nu bepaald op grond van de combi-

natie van niet-invasieve onderzoeken met DSA.

In de gevallen waarin alleen niet-invasieve onderzoekingen en een

DSA werden verricht, waren niet meer operatie-complicaties (1,75S)
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dan in voorgaande jaren, toen er voor een carotis-endarteriëctomie

wel altijd een catheterangiografie werd verricht (Eikelboom 1983).

Door revisiewerkzaamheden aan de DSA-apparatuur in de maanden juni

en juli van 1982 werden angiografische onderzoekingen in deze

periode niet meegerekend in het totaal aantal verrichte intrave-

neuze en arteriële angiografieën. In 1982 werd bij 1023 patiënten

met vermeende carotis-afwijkingen een DSA verricht, waarbij het in

27 gevallen noodzakelijk bleek om een catheterangiografie te ver-

richten.

De indicaties voor catheterangiografie waren:

1. bij 7 gevallen was interpretatie niet mogelijk van de DSA door-

dat de patiënten onvoldoende coöperatief waren geweest, in die

zin dat tijdens de opnamen geslikt of bewogen hadden.

2. in 8 gevallen konden de onderzoeksresultaten van DSA onvol-

doende worden geïnterpreteerd, omdat:

a. de patiënt tijdens de opnamen zich had bewogen (5x): (zie

foto 10);

b. door overprojectie van de arteria vertebralis (1x): (zie

foto 11 en 12);

c. een combinatie van a + b (1x);

d. de aanwezigheid van een ernstige "coiling" en/of "kinking"

van de arteria carotis ter hoogte van carotisbifurcatie

(1x).

3. in 11 gevallen was er wel een goede interpretatie mogelijk,

maar gaf de combinatie van niet-invasieve onderzoekingen met

DSA onvoldoende informatie doordat:

a. het intracraniële stroomverloop en de collateraalvorming van

de arteriae carotis externa en arteriae vertebralis niet

konden worden beoordeeld bij afgesloten arteriae carotis

internae (5x).
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b. voor een eventuele chirurgische behandeling van patiënten

waarbij aan een embolus als oorzaak van de klachten werd

gedacht, inzicht verkregen moest worden omtrent extra- of

intracraniële irregulariteiten (2x);

c. er een discrepantie bestond tussen de niet-invasieve onder-

zoekingen en DSA (4x).

4. Eenmaal werd er een syfon-aneurysma gevonden en gezien de

geringe ervaring met dit beeld werd een catheterangiogram toch

noodzakelijk geacht. (Foto 13 en 14).

Foto 10: Matige kwaliteit van de DSA tengevolge van het bewegen
van de patiënt tijdens de opname (DVI-1).
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Foto 11: Overprojectie van de rechter arteria vertebralis over de
rechter carotisbifurcatie. In het begin was dit, vanwege
de geringe ervaring, een moeilijk te interpreteren
beeld.

Foto 12: Het catherterangiogram van de rechter carotisbifurcatie
toont een volledige afsluiting van de arteria carotis
interna.

88



Van de genoemde 27 patiënten bij wie het onderzoek in tweede

instantie werd uitgebreid met catheterangiografie werden er uit-

eindelijk 16 conservatief behandeld omdat:

- de algemene toestand van de patiënt zeer slecht was en er

bij operatie een verhoogde kans bestond op cerebrale compli-

caties (6x);

- er geen HSS (haemodynamisch significante stenose) werd

gevonden (7x);

- er sprake was van gegeneraliseerde extra- en intracraniële

vaatsclerose (3x).

Opgemerkt dient te worden dat in de eerste helft van 1982 bij 515

DSA onderzoeken nog 22 catheterangiografieën vervaardigd werden en

dat na de vervanging van het prototype door nieuwe DSA-apparatuur

(DVI-2 Philips Medical Systems) er in de tweede helft van 1982 nog

maar 5 catheterangiogrammen noodzakelijk waren bij 508 met DSA

onderzochte patiënten. De kwaliteit van de DSA-afbeeldingen was

namelijk aanzienlijk verbeterd. In deze groep van 5 patiënten

ondergingen 4 patiënten een carotis-operatie en één patiënt werd

conservatief behandeld in verband met zijn slechte algemene

toestand.
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Foto 13: Waarschijnlijk syfon-aneurysma bij DSA

Foto 14: Syfon-aneurysma bij DSA-onderzoek. Er bestond nog weinig
ervaring met dergelijke beelden, waardoor een catheter-
angiogram noodzakelijk was.
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8.2 De reductie van het aantal catheterangiogrammen

Zoals uit het voorgaande blijkt, waren er in 1982 27 catheter-

angiogrammen noodzakelijk. Dit betekent een reductie van minimaal

80?ó ten opzichte van 1980 en 1981.

Gezien de 5 CA's die in de tweede helft van 1982 na verbetering

van de DSA apparatuur nog nodig waren, zou voor 1983 gerekend

kunnen worden op ongeveer 12 CA's en ongeveer 60 carotis-endar-

teriëctomiën.

Dit betekent een reductie van het aantal CA's in 1983 van ruim 90%

ten opzichte van 1980 en 1981.

De berekeningen weergegeven in hoofdstuk 7 zijn uitgevoerd door

statistici van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (dhr. E.

Maat; dhr. H. Schreuder; dhr H. Sijbrink).

Op grond van het voorgaande treedt er een verandering op in het

beslissingschema. Dit verandert door substitutie van catheter-

angiografie door DSA en ziet er nu als volgt uit: (zie beslis-

singsschema II.)
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Beslissingsschema II:

Asymptomatisch

HSS

coll.

verm. +

Consv.,

Follow up,

N.I. + DSA

Symptomatisch

niet-invasieve onderzoekingen (N.I.)

HSS

coll.

verm.

DSA

NHSS

Consv,

op indicatie

cath. angio

OK conserv.

follow-up follow-up

N.I.+DSA (eventueel)

N.I.+DSA

DSA

op indicatie

cath. angio

V \ '
OK Consv.

follow-up m.b.v.

N.I. + DSA

V V V

Worden deze patiënten symptomatisch dan

OK = operatiekamer.

92



Het schema is in vergelijking met het voorgaande aanzienlijk

minder invasief geworden.

8.3 De diagnostiek van de carotisbifurcatie-afwijkingen van patiënten

die hiervoor in 1982 een carotis-operatie ondergingen

In de eerste helft van 1982 werden 56 carotis-endarteriëctomieën

verricht bij 46 patiënten. 16 carotis-operaties werden niet meege-

rekend, omdat deze patiënten elders een catheterangiogram (CA)

hadden gehad en de niet-invasieve procedures hierbij niet waren

verricht (zie tabel 11).

Bij 7 van de overige 40 carotis-endarteriëctomieën bij patiënten

uit het Sint Antonius Ziekenhuis was voor de operatie een cathe-

terangiogram noodzakelijk; omdat uit de combinatie van niet-

invasieve onderzoeken en DSA niet voldoende informatie werd ver-

kregen, dat is 17,5?ó (7/40).

Bij de overige 82,5% werd uit de combinatie niet-invasief onder-

zoek en DSA voldoende informatie verkregen om een carotis-

endarteriëctomie te verrichten. Foto 15 t/n 21.

1982

1e helft
1982

2e helft
1982

0K + DSA

33

22

OK+DSA+CA

7

4

patiënten van elders

16

13

56x 0K bij
46 pa-

tiënten

39x 0K bij
34 pa-

tiënten

Totaal
aantal CAs

in 1982

22

5

Tabel 11: Aantal catheterangiografieën en DSA's bij 80 geopereerde

patiënten.
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In de 2e helft van 1982 werden 39 carotis-endarteriëctomieën

verricht bij 34 patiënten. 26 carotis-patiënten waren afkomstig

uit het Sint Antonius Ziekenhuis en 13 kwamen van andere zieken-

huizen. In slechts vier gevallen (15,4%, 4/26) was preoperatief

een catheterangiogram noodzakelijk. (Foto 22 en 23.) Bij de

overige 22 patiënten (84,6%) werd onvoldoende informatie verkregen

uit de combinatie niet-invasieve onderzoeken met DSA.

Voor 1982 was in totaal bij 16,5?ó van de uitgevoerde carotis-

operaties preoperatief nog een catheterangiogram noodzakelijk; in

83,5% van de gevallen kon volstaan worden met de combinatie niet-

invasief onderzoek en DSA.

Op een totaal van 515 DSA onderzoeken in de 1e helft van 1982 (zie

hoofdstuk 8.1) waren 22 catheterangiogrammen geïndiceerd» Dit

is 4%.

Na verbetering van de DSA apparatuur in de 2e helft van 1982 waren

er op een totaal van 508 nog maar 4 onderzoeken onvoldoende te

beoordelen, dit is 1?ó. (Het ene geval van het carotis-syfon

aneurysma valt buiten deze serie).

Op grond van het bovenstaande kan gesteld worden dat een DSA-

onderzoek over het algemeen bij 1 tot 4% van de onderzochte

patiënten onvoldoende informatie verschaft.
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Foto 15: DSA toont geen afwijkingen in de linker carotisbifur-
catie en waarschijnlijk geringe afwijkingen in de
rechter (DV1-2).

Foto 16: Ondanks de bevindingen bij DSA (zie foto 15) werd toch
een aparte injectie gemaakt voor de rechter carotisbi-
furcatie. Deze toont een 70 - 80?o stenose in de rechter
arteria carotis interna.
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Foto 17: Fraaie syfon-opname van dezelfde patiënt

Foto 18: DSA-afbeelding zonder ECG-triggering van de rechter
carotisbifurcatie met een grote verkalkte plaque.
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Foto 19: Dezelfde afbeelding als bij foto 18, maar nu wel met
ECG-triggering. De verkalking is niet meer zichtbaar
doordat de pulsaties van het vat worden getriggerd.

Foto 20: Een catheterisatie van deze afwijking volgde, omdat het
verschil veroorzaakt door ECG-triggering op dat moment
nieuw was. Hetzelfde beeld als bij foto 19.
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Foto 21: Dezelfde rechter carotisbifurcatie 4 dagen na de
operatie. Na patholoog-anatomisch onderzoek bleek de
plaque voornamelijk uit kalk te bestaan.

Foto 22: De rechter carotisbifurcatie toont geringe wand-
onregelmatigheden. De linker arteria carotis interna
kan niet beter worden vrij-geprojecteerd. Was er een
stenose van 50?ó of van 90?ó?
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Foto 23: Catheterangiogram: Voorachterwaarts was de linker
arteria carotis interna niet te beoordelen, maar op
deze zijdelingse opname kon de arteria ook niet geheel
vrij geprojecteerd worden. De stenose in dit vat werd
beschouwd als zijnde meer dan 65?ó en er werd
geopereerd.
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Hoofdstuk IX

Slotbeschouwing

De gehele studie heeft betrekking op de vraag of de DSA het cathe-

terangiogram, bij de diagnostiek van patiënten met cerebrovascu-

laire insufficiëntie, kan vervangen.

Het onderzoek werd gedaan aan de hand van gegevens van patiënten

uit de jaren 1980, 1981 en 1982.

In 1980 werden patiënten met vermeende cerebrovasculaire afwij-

kingen in eerste instantie onderzocht met de niet-invasieve onder-

zoeken, zoals OPG, Doppler en duplex.

Indien de uitslag van de niet-invasieve onderzoeken wezen op

ernstige afwijkingen werd een catheterangiogram verricht. Op grond

van de niet-invasieve onderzoeken of van deze in combinatie met

catheterangiografie werd een behandeling ingesteld, hetzij conser-

vatief, hetzij chirurgisch.

In 1981 werden de niet-invasieve en invasieve onderzoeksmethoden

van de arteria carotis uitgebreid met een DSA.

Nadat ervaring was opgedaan in de interpretatie van de DSA-

beelden, werd j.n januari 1982 besloten tot een ander beleid. Vanaf

dat ogenblik werd getracht de diagnose omtrent eventuele extracra-

niële carotis-afwijkingen te stellen met behulp van een combinatie

van niet-invasieve onderzoeken en DSA.

Het was niet mogelijk om met behulp van deze methoden steeds een

diagnose te stellen en een juiste indicatie voor de therapie aan

te geven. Indien geen juist inzicht werd verkregen omtrent even-

tuele carotisafwijkingen, werd een catheterangiogram verricht.

De onderzochte populatie werd verdeeld in asymptomatische en symp-

tomatische patiënten.
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Zoals in hoofdstuk 7 uiteen is gezet, komen symptomatische

patiënten met een stenose van 605o of meer voor carotis-endarte-

riëctomie in aanmerking indien geen contra-indicaties voor ope-

ratie bestaan. Asymptomatische patiënten worden zoveel mogelijk

conservatief behandeld, tenzij er een slechte collaterale circu-

latie bestaat bij haemodynamisch significante stenosen. Het colla-

teraal vermogen kan met behulp van OPG en EEG carotiscompressie

onderzoeken worden gekwalificeerd.

Indicatie voor een chirurgische correctie bij asymptomatische

patiënten is een haemodynamisch significante stenose waarbij

bovendien:

a) de andere arteria carotis interna is afgesloten;

b) de patiënt een grote operatie moet ondergaan, bijvoorbeeld een

kunsthartprocsdure. Hierbij kunnen bloeddrukdalingen optreden,

waardoor een verhoogd risico van cerebrale insufficiëntie

bestaat (Moll 1982).

Patiënten met arteria carotis stenosen van minder dan 60?ó worden

conservatief behandeld en gecontroleerd met behulp van de niet-

invasieve onderzoeksmethoden. Een uitzondering hierop zijn die

patiënten, die aantoonbare letsels heben aan één van de arteriae

carotis en ondanks goede medicamenteuze therapie recidiverende

aanvallen van cerebrovasculaire insufficiëntie vertonen.

In 1981 werd een eigen onderzoek verricht waarin de resultaten van

de conventionele en de intraveneuze angiografie (DSA) vergeleken

werden.

Uit het onderzoek bleek dat de intra- en interobserver varia-

bility, in Kappa waarden uitgedrukt, voor beide onderzoekmethoden

weinig verschilden. Dit betekent een hoge betrouwbaarheid van DSA
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ten opzichte van catheterangiografie. Er werd in deze studie geen

gebruik gemaakt van de begrippen sensitiviteit en specificiteit

omdat deze begrippen niet voldoende gedifferentieerd weergeven wat

de betrouwbaarheid is van de te onderzoeken methode.

Voor onderzoekersmethoden waarbij de resultaten in meerdere cate-

gorieën worden ingedeeld, zoals duplex en DSA, is het gebruik van

de Kappa-waarde zeer waardevol. Deze onderzoeken leveren meer

informatie op dan "positief of negatief". De Kappa-waarde is nauw-

keuriger dan de maatstaf "nauwkeurigheid", omdat voor toevallige

overeenstemming tussen onderzoekers gecorrigeerd wordt.

Gevonden werd dat de interpretatie van een DSA-onderzoek beter is

naarmate de onderzoeker meer ervaring heeft op het gebied van de

catheterangiografie.

Het aantal carotis-endarteriëctomieën is in de periode 1980 en

1981 nagenoeg gelijk gebleven, evenals het aantal

operatie-complicaties (1,75ó). Het operatie-risico zou kunnen

toenemen bij patiënten waarbij geen catheterangiogram was gemaakt,

maar in onze serie is daar geen aanwijzing voor.

Een vervanging van het catheterangiogram door de DSA is op grond

van de verkregen operatie resultaten en van de complicaties bij

deze operaties in 1981 en 1982 geen onjuiste procedure gebleken.

In 1982 werd een reductie van meer dan 80?ó (125 - 27) gevonden in

het aantal verrichte catheterangiografieën voor carotisbifurcatie

stenosen. Van deze 27 catheterangiogrammen werden er 22 uitgevoerd

in de eerste helft van 1982. Na de verbetering van de DSA-appara-

tuur in de zomer van 1982 werden er in de tweede helft van 1982

nog maar 5 catheterangiogrammen verricht. Dit betekent dat een

DSA-onderzoek van de extracraniële arteriën bij 2,6?ó (27/1023) van

de onderzochte patiënten onvoldoende informtie verschafte.
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De DSA is een veilige onderzoeksmethode. Bij het grote aantal

patiënten dat in het Sint Antonius Ziekenhuis onderzocht werd, -

in de periode 1981 en 1982 meer dan 1500 voor arteriae carotis-

afwijkingen - hebben zich geen complicaties van betekenis voorge-

daan. Dit gunstige resultaat steekt duidelijk af tegen de compli-

caties, die zich bij de catheterangiografie voordoen, zoals ook

uit de literatuur bekend is.

De informatie van het catheterangiogram is anders dan die van de

DSA. Bij de catheterangiografie wordt bij een selectieve injectie

van het contrastmiddel in de verschillende vaten een optimaal

beeld verkregen van de carotisbifurcaties, carotissyfons en intra-

craniële vaten, met een eventuele "cross-filling".

Bij de DSA wordt een goed en betrouwbaar beeld van de carotisbi-

turcaties verkregen en in het algemeen geen indruk omtrent even-

tuele "cross-filling". Aanvullende beelden van de carotissyfons

en intracraniële vaten kunnen verkregen worden, waarbij opgemerkt

moet worden dat de kwaliteit hiervan duidelijk minder is dan die

van het catheterangiogram. In hoeverre is deze mindere kwaliteit

essentieel, indien de patiënt tevens met niet-invasieve methoden

onderzocht wordt?

Indien er meer afwijkingen zijn in de arteria carotis interna

vergt de ernstigste stenose in het algemeen de eerste behande-

ling. Als er bij de carotisbifurcatie een stenose gevonden wordt

van minder dan 60?i met behulp van de DSA en het OPG geeft een

ernstige stenose aan (meer dan 60Só) dan moet er elders in de

arteria carotis nog een stenose aanwezig zijn. Deze stenose kan

dan zowel bij de carotissyfons als bij de oorsprong van de arteria

carotis communis aanwezig zijn. Een dergelijke stenose is goed

aantoonbaar met behulp van de DSA. Indien er toch een discrepantie

tussen de niet-invasieve onderzoeken en DSA blijft bestaan dan is
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een catheterangiogram geïndiceerd, maar zoals uit het onderzoek

blijkt is dit nog maar zelden noodzakelijk.

Het collateraal vermogen wordt met behulp van OPG en EEG, met

carotiscompressie, betrouwbaarder aangetoond dan met een catheter-

angiografie (Eikelboom 1981). Hieruit blijkt dat de niet-invasieve

onderzoeken in combinatie met de DSA een beter beeld omtrent het

collateraal vermogen geven dan het catheterangiogram alleen.

Een moeilijkheid bij het bepalen van het collateraal vermogen is

het aandeel van de arteriae vertebrales in de hersencirculatie. De

meeste arteriosclerotische afwijkingen van de arteriae vertebrales

zijn gelocaliseerd aan de ostia (Ludwig 1980).

Het aantonen van afwijkingen aan de ostia met behulp van de DSA is

moeilijk. De combinatie van duplex-onderzoek en DSA kan echter wel

een indruk geven omtrent een haemodynamisch significante stenose

in het ostium van de ar'ceria vertebralis.

In respectievelijk 20% en 10?ó (DVI-1 versus DVI-2 unit) van de

onderzochte patiënten kon de combinatie van niet-invasieve onder-

zoeken en DSA het catheterangiogram niet vervangen. Aanvullend

werd een catheterangiogram verricht omdat:

1. patiënten niet coöperatief waren tijdens het DSA-onderzoek;

2. de arteriae vertebralis op de carotisbifurcatie geprojecteerd

werd of doordat de arteria carotis tengevolge van "coiling" en

"kinking" niet te beoordelen was, ook n^et als er in meerdere

richtingen opnamen werden gemaakt;

3. er onderlinge discrepanties van de niet-invasieve onder-

zoekingen en DSA waren;

4. er sprake was van een slecht collateraal vermogen bij patiënten

met meerdere stenosen en afsluitingen;

5. beide arteriae carotis internae afgesloten waren bij een symp-

tomatische patiënt;
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6. de niet-invasieve onderzoekingen niet mogelijk wartsn; zoals OPG

niet mogelijk is bij ernstige oogafwijkingen.

Uitgaande van de stelling, dat bij het beleid van carotisbifur-

catie-afwijkingen in het algemeen een chirurgische correctie

geïndiceerd is bij haemodynamisch significante stenosen en een

conservatief beleid bij alle andere afwijkingen kan gesteld

worden, dat DSA het catheterangiogram op enkele uitzonderingen na

kan vervangen (zie bovenstaande). Dit is mogelijk op grond van de

betrouwbaarheid van DSA en omdat deze methode voldoende infor-

matief is, zoals in het voorgaande is uiteengezet. Factoren zoals

de gunstige complicatieratio, het weinig niet-invasieve karakter

en het kostenaspect van deze onderzoeksmethode kunnen redenen zijn

om de catheterangiografie waar mogelijk door DSA te vervangen.
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Hoofdstuk X

10.1 Samenvatting

Hoofdstuk 1:

In de inleiding wordt beschreven, dat er behoefte bestaat aan een

angiografische onderzoeksmethode van de extracraniële circulatie

die minder risico's met zich meebrengt dan de tot nu toe gebruikte

methoden.

Een nieuwe diagnostische methode die in deze behoefte kan voorzien

is de digitale subtractie-angiografie (DSA).

Het doel van deze studie is om door middel van "intra- en inter-

observer" onderzoeken aan te tonen dat DSA betrouwbaar is en het

tevens mogelijk is catheterangiografie bij de diagnostiek van de

carotisbifurcatie te vervangen door DSA.

Waar niet genoeg informatie wordt verkregen uit de combinatie van

niet-invasieve onderzoekingen en DSA, zal een catheterangiogram

noodzakelijk blijven.

Hoofdstuk 2:

Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste niet-invasieve

onderzoeksmethoden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

directe methoden, die zich op de diagnostiek van de carotisbifur-

catie richten, en indirecte methoden, die plaatsvinden aan de

orbitale regio. Vervolgens wordt gedefinieerd wat onder een ideale

niet-invasieve wordt verstaan.

Hoofdstuk 3:

De directe niet-invasieve onderzoekingen, die in het Sint Antonius

Ziekenhuis worden gebruikt, zijn de auscultatie, de Doppler- en

het duplex-onderzoek.
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De gebruikte indirecte methoden zijn de oculopnuemoplethysmografie

(OPG) en de supra-orbitale Doppler.

Van elke methode worden de belangrijkste voor- en nadelen en

enkele resultaten uit de literatuur in het kort besproken. Er

wordt een overzicht gegeven van de beslissing ten fanzien van

neurologisch asymptomatische en symptomatische patiër een, en de

plaats van de niet-invasieve en invasieve onderzoeki ïgen van het

extra- en intracraniële vaatstesel.

Hoofdstuk 4:

In dit hoofdstuk worden de catheterangiografie en de complicaties

die bij deze methode kunnen optreden beschreven. Uit de literatuur

blijkt dat de frequentie van ernstige complicaties 1,2?ó is en kan

stijgen tot 4?ó bij patiënten met een enkelzijdige carotisocclu-

sie. Het verdient dan ook geen aanbeveling deze invasieve methode

als screepingsonderzoek voor de detectie van stenosen in de

arteria c^rotis te gebruiken, maar bij een vermoeden van arteriae

carotisstenosen eerst de eerder genoemde niet-invasieve onder-

zoekingen te verrichten.

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of alle informatie die een

catheterangiogram oplevert, wel noodzakelijk is. De afbeeldingen

van aortaboog en arteriae carotis zijn essentieel, maar de af-

beeldingen van de intracraniële arteriën is van minder belang.

Dit betekent dat in een aantal gevallen het catheterangiogram zou

kunnen worden vervangen door een nieuwe onderzoeksmethode, die wat

minder gedetailleerde informatie oplevert.

De diagnostische betrouwbaarheid van catheterangiografie wordt be-

sproken. Dit kan getoetst worden door na te gaan in hoeverre er

overeenstemming is tussen de bevindingen van de catheterangiogra-

fie en de klinische toestand van de patiënt en door de uitkomsten

te vergelijken met een aantal testen. Door middel van het bepalen
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van de intra- en interobserver variability (uitgedrukt in Kappa-

waarden) van catheterangiografie worden uitspraken gedaan over de

betrouwbaarheid van deze methode.

Hoofdstuk 5:

Het beleid betreffende onderzoek en behandeling van patiënten met

cerebrovasculaire insufficient ie in het Sint Antonius Ziekenhuis

wordt besproken. Tbvens wordt in dit hoofdstuk het begrip haemody-

namisch significante stenose gedefinieerd. Een stenose van 60% of

meer, dwars op het vat gemeten, wordt haemodynamisch significant

genoemd. Patiënten met een-dergelijke stenose komen over het alge-

meen voor een carotisoperatie in aanmerking. De haemodynamisch

niet significante stenosen worden voornamelijk conservatief behan-

deld.

Over het algemeen worden ulceratieve laesies, gevonden bij patiën-

ten met een haemodynamisch niet-significante stenose (HNSS) of bij

asymptomatische patiënten, in het Sint Antonius Ziekenhuis conser-

vatief (rr ;dicamenteus) behandeld. Treden ondanks deze medicamen-

teuse therapie symptomen op, waarvan men aanneemt dat ze veroor-

zaakt worden door carotisafwijkingen, dap komen deze patiënten

voor operatie in aanmerking.

De diagnose omtrent de aanwezigheid van een kleine ulceratieve

laesie kan niet gesteld worden met behulp van niet-invasieve

onderzoekingen en meestal ook niet met behulp van een catheter-

angiogram.

Zoals uit de literatuur blijkt, varieert de "accuracy" van cathe-

terangiografie in het opsporen van kleine ulcera van 40 tot 86?ó.

Hoofdstuk 6:

De methode van de digitale subtractie-angiografie (DSA) en de

daarbij gebruikte apparatuur worden in dit hoofdstuk in het kort
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beschreven. De complicaties die bij een DSA-onderzoek voorkomen,

zijn nagenoeg te verwaarlozen en te vergelijken met die van een

intraveneus urogram.

In de literatuur worden hoge waarden gevonden voor de sensitivi-

teit en de specificiteit, respectievelijk 95% en 97%, bij het aan-

tonen van arteriae carotisstenosen met DSA, waarden die een verge-

lijking met de sensitiviteit en specificiteit bij catheterangio-

grafie kunnen doorstaan. Deze getallen komen overeen met de bevin-

dingen van het eigen onderzoek.

Met als belangrijkste voordelen het relatief niet-invasieve karak-

ter en de mogelijkheid om het onderzoek poliklinisch te verrichten

is DSA derhalve een belangrijke aanwinst in de diagnostiek van de

arteria carotisstenosen.

DSA levert minder informatie op dan een catheterangiogram. Dit

komt o.a. door het geringere oplossend vermogen van DSA.

Indien de combinatie van niet-invasieve onderzoekingen en DSA on-

voldoende is om patiënten met cerebrovasculaire afwijkingen juist

te behandelen, is alsnog een catheterangiogram noodzakelijk.

Hoofdstuk 7:

De intra- en interobserver-onderzoeken, uitgedrukt in Kappa-

waarden, kunnen een aanwijzing geven over de betrouwbaarheid van

een onderzoeksmethode als bijvoorbeeld catheterangiografie. Deze

onderzoeken tonen aan dat "de gouden standaard" die de catheter-

angiografie verondersteld wordt te zijn, niet voor 100% betrouw-

baar is. Dit heeft gevolgen voor onderzoeksmethoden die aan de

catheterangiografie gerelateerd worden.

Uit een eigen onderzoek van de intra- en interobserver variability

blijkt dat er nauwelijks verschil wordt gevonden als catheter-

angiografie en DSA door vijf onderzoekers onafhankelijk van elkaar

worden beoordeeld. Alleen de spreiding rond een stenose zoals
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weergegeven in de range (R), is bij het catheterangiogram iets

kleiner dan bij DSA.

Een overzicht van 95 patiënten die in 1981 behandeld werden, toont

het beleid zoals dat in het Sint Antonius Ziekenhuis wordt uitge-

voerd. Tevens wordt een overzicht gegeven van de angiografische

bevindingen bij deze patiënten. Uit dit onderzoek blijkt dat DSA

een zeer gevoelige methode is, met name in de diagnostiek van sub-

totale stenosen en occlusies. Het doet daarmee nauwelijks onder

voor het catheterangiogram.

Hoofdstuk 8:

In 1981 was gebleken dat DSA, in vergelijking met catheterangio-

grafie, een grote betrouwbaarheid had. Begin 1982 werd besloten de

diagnostiek ten aanzien van carotisstenosen zoveel mogelijk te

stellen met behulp van een combinatie van niet-invasieve onder-

zoekingen en DSA. In de eerste helft van 1982 werd nog steeds

gebruik gemaakt van het laboratoriummodel voor DSA-onderzoek. Er

waren toen nog 22 catheterangiogrammen nodig op een totaal van 515

patiënten.

Na vervanging van de DSA-apparatuur door DVI-2 waren er in de

tweede helft van 1982 op een totaal van 508 patiënten nog vijf

catheterangiogrammen nodig om tot een juiste diagnose te komen.

De reductie in 1982 van het aantal catheterangiografiën bedroeg

circa 80?ó. Uitgaande van de aantallen catheterangiogrammen in de

tweede helft van 1982 is het te verwachten dat ook in de toekomst

een reductie in het aantal catheterangiogrammen van circa 90?ó

bereikt zal worden.

Na de 1023 DSA-onderzoeken van de carotisbifurcaties in 1982,

wordt gevonden dat een DSA-onderzoek over het algemeen bij 2,6?ó

(27/1023) van de onderzochte patiënten onvoldoende informatie

verschaft.
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Hoofdstuk 9:

In de slotbeschouwing wordt geconcludeerd dat er met de invoering

van DSA een verschuiving is opgetreden van de invasieve catheter-

angiografie naar de relatief niet-invasieve DSA.

Het catheterangiogram blijft noodzakelijk wanneer:

- patiënten niet coöperatief zijn tijdens het DSA-onderzoek;

- er een onvoldoende zekere interpretatie is van het DSA-onder-

zoek;

- er onderlinge discrepanties tussen de niet-invasieve onder-

zoekingen en DSA zijn;

- er sprake is van een slecht collateraal vermogen bij patiënten

met meerdere stenosen en afsluitingen;

- beide arteriae carotis internae afgesloten zijn bij een sympto-

matische patiënt;

- de niet-invasieve onderzoekingen niet mogelijk zijn; bijvoor-

beeld OPG, dat bij ernstige oogafwijkingen niet mogelijk is.

Bij sen goed georganiseerd vaatlaboratorium in combinatie met een

ervaren radiodiagnost, is een catheterangiogram nog maar zelden

vereist.
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11.2 Summary

Chapter 1:

In the introduction, the necessity of angiographic examination of

the intracranial circulation - which involves less risk - is

described. A new diagnostic method that can contribute to this, is

che digital subtraction angiography (DSA).

The aim of this study is to demonstrate the reliability of DSA by

means of intra- and interobserver investigations as well as point

out the possibility of substituting catheterangiography by DSA in

the diagnosis of carotid bifurcation.

Whenever insufficient information is obtained from the combination

of non-invasive investigation and DSA, a catheterangiogram will be

necessary.

Chapter 2:

This chapter describes the most important non-invasive investi-

gations. A distinction is made between direct methods which focus

on the diagnosis of the carotid bifurcation and indirect methods

which are performed on the nrbital region. A complete description

of an ideal non-invasive test is given.

Chapter 3:

The direct non-invasive investigations, used in the St. Antonius

Hospital are auscultation, Doppler and duplex-scan.

The indirect methods used are oculopneumoplethysmography (OPG) and

supra-orbital Doppler.

The most important advantages and disadvantages as well as some

results from the literature on each of these methods are briefly

discussed.
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A description is given of how we come to a decision in neurolo-

gical asymptomatic and symptomatic patients, and the function of

the non-invasive and invasive investigations of the extra- and

intracranial arteries.

Chapter 4:

Catheterangiography and its complications are discussed. The

literature shows that the frequency of serious complications is

1,258 and may increase to 4% in patients with a unilateral

occlusion of the carotid artery.

It is recommended not to use this invasive procedure as a screen-

ing method, but first to perform the aforementioned non-invasive

investigations when stenoses of the carotid arteries are sus-

pected.

Subsequently it is discussed whether all information acquired by a

catheterangiogram is really necessary. The images of the aortic

arch and the carotid arteries are essential, but precisely how the

intracranial arteries originate, might be of less importance. This

implies that in a number of cases the catheterangiogram could be

substituted by a new method of investigation which yields less

detailed information.

The diagnostic accuracy of catheterangiography is discussed. This

can be tested by checking to what extent there is concurrence

between the results of the catheterangiography and the clinical

condition of the patient and the results of other tests. By means

of determining the intra- and interobserver variability (expressed

in Kappa values) of catheterangiography statements are made about

the accuracy of this method.
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Chapter 5:

The policy regarding examinaticn and treatment of patients with

cerebro-vascular insufficiencies in the St. Antonius Hospital is

discussed. A definition of a haemodynamically significant

stenosis is given. A stenosis of 60?o or more, measured transver-

sally, is considered haemodynamically significant. Patients with

such a stenosis are generally considered for an operation of the

carotid arteries.

Haemodynamically not significant stenoses are mainly treated con-

servatively.

In the St. Antonius Hospital ulcerative lesions, found in patients

with a haemodynamically not significant stenosis (HNSS) or in

asymptomatic patients, are generally treated medically. When,

despite this treatment, symptons occur which are most probably

caused by carotid lesions, these patients are scheduled for opera-

tion.

It is impossible to diagnose the presence of a small ulcerative

lesion with the aid of non-invasive investigations only, and

usually not even with a catheterangiogram.

As is clear from the literature, the accuracy of discovering small

ulcers by means of catheterangiography varies from 40?o to 86?o.

Chapter 6:

The digital subtraction angiography (DSA) and the equipment used

are described in short. The complications of a DSA investigation

are almost negligible and may be compared to those of an intra-

venous urography.

In the literature high sensitivity and specificity values (955S and

97?o respectively) are found for stenoses of the carotid arteries

when DSA is used in comparison with catheterangiography. These

numbers correspond with the results of our own investigation.
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Therefore DSA is an important asset in the diagnosis of stenoses

of the carotid arteries and its main advantages are its relatively

non-invasive character and the possibility of performing the

examination as an out-patient procedure. DSA provides less

information than a catheterangiogram. This is, among other things,

caused by the less resolute capacity of DSA.

When the combination of non-invasive investigations and DSA does

not give sufficient information to treat patients with

cerebrovascular disorders properly, a catheterangiogram will be

necessary.

Chapter 7:

Intra- and interobserver studies, expressed in Kappa values, may

help to determine the reliability of a method of investigation

like catheterangiography. These studies show that "the gold

standard", as catheterangiography is considered to be, is not 100%

reliable. This brings along consequences for the methods of

investigation which are related to this.

It appears from our own study of the intra- and interobserver

variability that when five investigators examine catheter-

angiography and DSA independently, hardly any difference is found

between these methods. Only the standard deviation of the mean

calculated stenosis, as expressed in the range (R), is somewhat

smaller in the catheterangiogram than in DSA.

A review of 95 patients examined in 1981, describes the policy as

it is carried out in the St. Antonius Hospital. The angiographic

results of these patients are also described. From this study it

appears that DSA is a very sensitive method especially in the

diagnosis of subtotal stenoses and occlusions. In this it is

almost on a par with the catheterangiogram.
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Chapter 8:

In 1981 DSA turned out to be almost equally trustworthy as

catheterangiography, so we decided at the beginning of 1982 to

diagnose stenoses of the carotid arteries as much as possible with

a combination of non-invasive investigations and DSA. In the first

six months of 1982 we still used the DSA laboratory equipment for

investigation. At that time 22 catheterangiographies were

necessary in 515 patients.

After the replacement of the DSA equipment (DVI-2) in the second

half of 1982, only 5 catheterangiographies were necessary in 508

patients.

In 1982 the reduction of the number of catheterangiographies was

about 80% and taking the last six months of 1982 into consi-

deration a reduction of about 90% can be expected in the future,

as is shown in the statistics.

After the 1023 DSA examinations of the carotis bifurcation in

1982, it was concluded that the DSA examination did not give

enough information in 1 to b% of the examined patients.

Chapter 9:

In the final discussion it is concluded that the introduction of

DSA has caused a shift away from the invasive catheterangiography

to the relatively non-invasive DSA.

The catheterangiogi'am remains necessary when:

- patients are not cooperative during DSA;

- there is an inconclusive interpretation of the DSA;

- there are mutual discrepancies of the non-invasive investi-

gations and DSA;

- there is a bad collateral capacity;

- both internal carotid arteries of a symptomatic patient are

blocked;
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- the non-invasive examinations were not possible; for example no

OPG in case of serious eye deviations;

However, a well organized vascular laboratory combined with a

group of experienced radiodiagnosticians, will make a catheter-

angiogram almost superfluous.
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VIII

De combinatie ptosis van het ene ooglid en lidretractie van het andere ooglid is een
zeldzame combinatie, die vrijwel onveranderlijk wijst op oculaire myasthenia
gråvis.

IX

Het belang van de radiodiagnostiek voor het beleid ten aanzien van de patient, zou
significant toenemen door orgaanspecialisatie van de radiodiagnost.
De neuroradiologie bewijst dit.
Te vrezen valt dat door technische en financiéle oorzaken dit een utopie zal blijken.

X

Het opslaan van diagnose-gegevens en andere voor de behandeling belangrijke ge-
gevens, mogelijk gemaakt door de personal computer, komt de patient ten goede.

XI

De hoeveelheid røntgenfilms, die jaarlijks in een ziekenhuis worden vervaardigd,
staat niet in verhouding tot het aantal gevonden afwijkingen.

XII

Een assistent is iemand, die er voor zorgt dat zijn baas reeds jong van zijn oude dag
kan genieten.

Stellingen behorende bij het proefschrift "Digitale Subtractie Angiografie van de
caroiisbifurcatie", van A.R. de Vries,

Amsterdam, 12januari 1984.



STELLINGEN

I

DSA kan in 90% van de gevallen het catheterangiogram vervangen, mits vooraf-
gegaan door niet-invasieve onderzoeken.

II

Een goed georganiseerd vaatlaboratorium draagt in combinatie met DSA op niet-
invasieve wijze bij tot een afname van het CVA in Nederland.

III

Carotisangiografie in slechts één projektierichting is een kunstfout.

IV

Orn DSA beelden juist te kunnen interpreteren moeten radiodiagnosten veel erva-
iing hebben in conventionele angiografie en/of in DSA.

V

Alle huidige beeldvormende technieken hebben zo'n lage sensitiviteit en specifici-
teit voor het diagnostiseren van ulcera in de arteria carotis, dat het gebruik van de-
ze termen misleidend is en vermeden dient te worden.

VI

Nefroptosis kan zeer goed aangetoond worden met DSA uitgevoerd in zittende of
staande positie.

VII

Bij het samengaan van het irritable bowel syndroom (IBS) en atopie moet rekening
gehouden worden met voedselallergie als oorzaak van IBS.


